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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 2018
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 листопада 2017 ро -
ку по березень 2018 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  http://osvita.ua/publishing/urok/.

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 ний про ект «Фор му ван ня но вих
про фе сій них ком пе тен т нос тей учи телів»
Ані щен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, ди рек тор
шко ли, 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 ав -
тор ка на го ло шує, що онов лен ня під хо дів
до під ви щен ня ком пе тен т нос тей учи те лів
мож ли ве че рез на дан ня цій ро бо ті сис тем -
но го ха рак те ру, чіт ке ви зна чен ня за вдань,
зміс ту та форм її ор га ні за ції, ви ко ри стан ня
но вих форм ак тив но го на вчан ня вчи те лів
і мо дер ні за цію тра ди цій них

Ме то дич на роз роб ка «Схе ма-ал го ритм
на пи сан ня до від ки з пе ре вір ки ста ну ви -
кла дан ня ма те ма ти ки в шко лі»
Бра тиш ко ва Люд ми ла За ха рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, учи тель ма те ма ти ки,
По кров ська ба га то про філь на гім на зія До -
нець кої обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но струк тур ну
схе ми ство рен ня до від ки про стан ви кла -
дан ня ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Зов ніш ність учи -
те ля як скла до вий еле мент пе да го гіч ної
май с тер нос ті»
Во ро пай Лю бов Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 28.
Ано та ція: Автор ка пе ре ко на на, що зов ніш -
ність учи те ля ви ко нує спе ци фіч ну роль, ад -
же він має спра ву з уч нів ською юн ню. Для
уч нів пе да гог — це ета лон, зра зок для на слі -
ду ван ня, то му зов ніш ність пе да го га має бу -
ти без до ган ною в усіх від но шен нях

Ме то дич ний по сіб ник «Ви хов на сис -
те ма шко ли»

Ко зу бен ко Те тя на Ми хай лів на, ди рек тор
шко ли, Смі лян ська шко ла № 2 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку пред с тав ле ні ма те -
ріа ли що до ство рен ня та впро вад жен ня
в прак ти ку ро бо ти за кла ду ви хов ної сис те -
ми шко ли

Стат тя «П’ять скла до вих успіш но го
пе да го га в Но вій ук ра їн ській шко лі»

Куш на рен ко На та лія Іва нів на, ви кла дач
при род ни чих 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 на за яв ле ну те му ав -
тор ка на го ло шує, що важ ли вою скла до вою
осо бис тіс но зо рі єн то ва но го на вчан ня є йо -
го пси хо ло гіч на ме та, стиль уро ку, ор га ні -
за ція пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів, ура ху -
ван ня їх ніх ві ко вих і пси хо ло гіч них особ ли -
вос тей

Стат тя «Прин ци пи гу ман ної пе да го гі ки
в но вій ук ра їн ській шко лі»
Ро ма нен ко Рус ла на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Віль шанська шко ла Го ро -
ди щен сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
ав тор ка пи ше, що у су час ній ук ра їн ській
шко лі по вин ні па ну ва ти впев не ність
та рі шу чість, вза є мо до по мо га та під трим -
ка, здо ро ва кон ку рен ція та оп ти мізм,
а та кож лю бов і доб ро та. Ли ше за та ких
умов ре зуль та том на шої ро бо ти бу де кри -
тич но мис ля ча, гу ман на, жит тєз дат на,
твор ча, кре а тив на, са мо ре а лі зо ва на осо -
бис тість

Англій ська мо ва

Роз роб ка «What does it mean «To be
Ukrainian?»
Аксан На та лія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 277 з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій -
ської мо ви.
Ано та ція: Есе на те му «Що зна чить бу ти
укра їн цем»

Ме то дич на роз роб ка кон т роль них ро -
біт з ан г лій ської мо ви для 10-х кла сів
Андру сів Окса на Євге нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, До лин ська шко ла № 4 Іва но-
Фран ків ській обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но тес ти до під -
руч ни ка О. Карп’юк для 10-го кла су за галь -
но ос віт ніх на вчаль них за кла дів

Роз роб ка за нят тя «На ша шко ла» з ан г -
лій ської мо ви в 11-му кла сі
Бо є ва На та ля Ми хай лів 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 фа куль та тив но го
за нят тя на за яв ле ну те му, ме та яко го —
удос ко на лю ва ти на вич ки ус но го мов лен ня,
лек сич ні на вич ки й на вич ки ви мо ви; роз -
ви ва ти куль ту ру спіл ку ван ня й мов лен нє ву
ре ак цію уч нів; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність
у роз ши рен ні сво їх знань та за галь ну куль -
ту ру уч нів

Роз роб ка уро ку «Why do we use the
Internet?» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Бо є ва На та ля Ми хай лів на, учи тель ан -
глійської мо ви, Зе ле но доль ська шко ла

Усі представлені роботи 
опубліковані на веб-сайті видавництва:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/
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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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти на -
вич ки ус но го мов лен ня, роз ви ва ти пі зна -
валь ні ін те ре си уч нів, ви хо ву ва ти за ці кав -
ле ність у роз ши ре ні сво їх знань, ін те рес
до по шу ку не об хід ної ін фор ма ції, за галь ну
куль ту ру уч нів

Роз роб ка уро ку «Our planet is our home»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Бо є ва На та ля Ми хай лів 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, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти лек сич ні оди ни ці з те ми;
фор му ва ти ко му ні ка тив ні вмін ня уч нів,
тре ну ва ти в під го тов ці про ек тів; роз ви ва ти
на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня; ви хо -
вува ти дбай ли ве став лен ня до при ро ди
та усві дом лен ня важ ли вос ті охо ро ни до -
вкіл ля

Роз роб ка уро ку «Вдо ма і не тіль ки»
з ан г лій ської мои в 6-му кла сі
Ва силь чук Ла ри са Євге нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Енер го дар ська шко ла № 7
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — тре ну ва ти у вжи ван -
ні лек сич но го ма те рі а лу; удос ко на лю ва ти
на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня, ауді ю -
ван ня, чи тан ня; сис те ма ти зу ва ти ви вче ний
гра ма тич ний ма те рі ал; фор му ва ти ко му ні -
ка тив ні вмін ня у го во рін ні, чи тан ні, ро зу -
мін ні на слух

Роз роб ка уро ку «Secretary’s job» з ан г -
лій ської мо ви в 11-му кла сі

Віт ков ська Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ді ло вої
ан г лій ської мо ви з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
у ре зуль та ті яко го уч ні зна ти муть клю чо ву
те ма тич ну лек си ку, фра зо ві ді єс ло ва з те ми
«Те ле фон ні роз мо ви», ви ди та ви мо ги до ді -
ло вих лис тів, пра ви ла мов но го ети ке ту

Роз роб ка уро ку «Сі мей ні від но си ни»
з ан г лій ської мо ви в 11-му кла сі
Віт ков ська Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі -
зова на шко ла № 173.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, освіт ня
ме та яко го — по вто ри ти та роз ши ри ти лек -
сич ний за пас уч нів в ме жах те ми «Сім’я»,
фор му ва ти на вич ки ін фор ма тив но го чи -
тан ня, фор му ва ти на вич ки ауді ю ван ня
на рів ні піс ні, роз ви ва ти вмін ня опи су ва ти
свою сім’ю та фо то гра фії з опо рою на клю -
чо ві сло ва, удос ко на лю ва ти на вич ки на пи -
сан ня не фор маль но го лис та-по дя ки

Роз роб ка уро ку «Олім пій ські та Па ра -
олім пій ські іг ри» з ан г лій ської мо ви

в 9-му кла сі
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 з муль ти ме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — фор му ва -
ти на вич ки мо но ло гіч но го та діа ло гіч но го
мов лен ня, на вич ки во ло дін ня лек си кою, ін -

фор ма тив но го чи тан ня, ауді ю ван ня тек с ту
та піс ні з ме тою по шу ку пев ної інфор ма ції;
удос ко на лю ва ти на вич ки вживан ня пи таль -
них кон ст рук цій на рів ні тек с ту

Роз роб ка уро ку «Outdoor activities»
з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі
Глу хо ва та Ан на Во ло ди ми рів на, учи тель
іно зем них мов, Ша тав ський НВК Ду на є -
вець ко го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, освіт ня ме та яко го — удос ко на -
люва ти на вич ки діа ло гіч но го мов лен ня,
здат ність ко рис ту ва ти ся гра ма тич ни ми ре -
сур са ми мо ви

Роз роб ка уро ку «Лон дон — сто ли ця Ве -
ли кої Бри та нії. Істо рія Лон до на. Ве ли ка
По же жа» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Де лі гі оз Га ли на Дмит рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Утко но сів ська шко ла Ізма їль-
 сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Aims and
objective: to introduce and practice
vocabulary, to teach students how to analyze,
generalize and compare the main idea of the
material, to use lesson s material in passing
final test

Роз роб ка уро ку «По до ро жу ван ня різ -
ни ми ви да ми транс пор ту» з ан г лій ської
мо ви в 6-му кла сі
Ден де бе ря Ві ра Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Лу бен ська шко ла № 2 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти на вич ки вжи ван ня
ви вче них лек сич них оди ниць з те ми «По -
дорож»; роз ви ва ти на вич ки чи тан ня, ауді -
ю ван ня, го во рін ня, пись ма, мов ну здо гад ку,
на вич ки са мо стій ної ро бо ти; ви хо ву ва ти
куль ту ру спіл ку ван ня, уваж ність, ак тив -
ність, роз ви ва ти ін те рес до по до ро жу ван ня

Роз роб ка уро ку «Tricky jobs» з ан г лій -
ської мо ви в 9-му кла сі

Дер га чо ва Те тя на Андрі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Кри во різь ка спе ці а лі зо ва на
шко ла № 71 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз ви ток на ви чок ауді ю ван ня; роз ви ток
мо но ло гіч но го та діа ло гіч но го мов лен ня
на осно ві про слу ха них тек с тів і пе ре гля ну -
то го філь му; за кріп лен ня ви вче них лек сич -
них оди ниць, ви хо ву ва ти куль ту ру мов лен -
ня

Роз роб ка уро ку «Ambitions. Роз ви ток
на ви чок го во рін ня» з ан г лій ської мо -

ви у 8-му кла сі
Дмит ри ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, 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 вмін ня
кри тич но мис ли ти; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ауді ю ван ня й ус но го мов лен ня; роз ви ва -
ти куль ту ру спіл ку ван ня та вмін ня ло гіч но
бу ду ва ти ви слов лю ван ня, роз ви ва ти швид -
кість ре ак цій; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність
у роз ши рен ні знань

Роз роб ка уро ку «Natural disasters.
Reasons. Ways out» з ан г лій ської мо ви

в 10-му кла сі

Жа да но ва Оле на Львів на, учи тель ні мець -
кої та ан г лій ської мов, Ру бі жан ська шко ла
№ 9 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.
Objectives: increasing pupils’ motivation for
English study and their ecological awareness
in a way of eco-projects creating for further
more effective English learning aiming to use
got skills in life

Роз роб ка уро ку «Ми і до вкіл ля» з ан г -
лій ської мо ви в 9-му кла сі

За яць Оле на Іва нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Ко рю ків ська гім на зія Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — увес ти
до дат ко ві ЛО те ми «Ми і на вко лиш нє се ре -
до ви ще», прак ти ку ва ти го во рін ня, чи тан ня,
ауді ю ван ня, на вча ти спіл ку ва ти ся за те мою

Роз роб ка уро ку «Dos and Don’ts» з ан г -
лій ської мо ви в 5-му кла сі
Здор Іри на Юрі їв на, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Кам’ян ський НВК «Гім на зія
№ 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле -
ним ви вчен ням іно зем них мов І сту пе ня —
до шкіль ний на вчаль ний за клад «Еври ка»
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти лек си ко-гра ма тич ний мі -
ні мум з те ми шля хом бе сі ди, де мон ст ра цій
та спо сте ре жен ня, з ви ко ри стан ням ін фор -
ма цій них тех но ло гій; удос ко на ли ти на вич -
ки мов ної здо гад ки, мов них і мов лен нє вих
умінь спіл ку ва ти ся в ме жах кон к рет ної си -
ту а ції; удос ко на ли ти на вич ки мо но ло гіч но -
го та діа ло гіч но го мов лен ня, ауді ю ван ня,
чи тан ня; під ви щу ва ти за галь ний куль тур -
ний рі вень уч нів

Роз роб ка уро ку «Rules of the road» з ан -
г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Ка лен д рузь Юлія Олек сі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, По ло гів ський НВК Ва силь -
ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to practice extensive reading and listening for
specific information; to develop speaking
skills of pupils by means of interactive
activities; to introduce new vocabulary, talk
about rules on the road and give directions; to
practice to use must/mustn’t for obligation;
imperative; to continue practicing sentences
in Present Continuous

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

Ка лі ні на На та лія Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ки їв ська ін же нер на гім -
на зія.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми. Objectives: to learn about
Christmas carols, to listen and read for specific
information: Christmas carols, to talk about
Christmas carols and Christmas symbols, to
give information about carols

Роз роб ка уро ку «У лі ка ря. Ужи ван ня
про сто го ми ну ло го ча су» з ан г лій ської мо -
ви в 10-му кла сі
Клев цо ва Рус ла на Ана то лі їв на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Кам’ян ський дер жав ний
енер ге тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров -
ської обл.
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Ано та ція: Роз роб ка уро ку. ме та яко го — за -
кріп лен ня на ви чок вжи ван ня лек сич них
оди ниць те ми «У лі ка ря» під час ви ко нан ня
мов них вправ, ауді ю ван ня діа ло гу та скла -
дан ня влас них діа ло гів; за кріп лен ня на
прак ти ці вмін ня вжи ва ти в ре чен нях прос -
тий ми ну лий час

Роз роб ка уро ку «Роз мо ви по те ле фо ну
з іно зем ним пар т не ром» з ан г лій ської мо -
ви для ді ло во го спіл ку ван ня в 11-му кла сі
Ко ва лен ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 7 іме ні Мак си ма Сав чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — спри я ти роз вит ку в уч нів
умін ня ввіч ли во вес ти роз мо ву по те ле фо ну
з ді ло вим пар т не ром, ви ко рис то ву ю чи не об -
хід ний лек си ко-гра ма тич ний ін вен тар

Роз роб ка уро ку «In the world of science»
в 9-му — 11-му кла сі
Ко ше вен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
іно зем ної 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 та ус но го мов лен ня уч нів
з те ми

Роз роб ка уро ку «Пра ва тва рин» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му кла сі

Ку зик Оле на Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ський лі цей «На уко ва змі -
на».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — фор му ва ти лек сич ні на ви ки, удос -
ко на лю ва ти на вич ки ауді ю ван ня, ін фор ма -
тив но го чи тан ня, діа ло гіч но го та мо но ло гіч -
но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «День Свя то го Ва лен -
ти на» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі

Ку зик Оле на Вік то рів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Ки їв ський лі цей «На уко ва
змі на».
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 —
удос ко на ли ти на вич ки вжи ван ня те ма тич -
ної лек си ки в ме жах те ми «День свя то го Ва -
лен ти на», фор му ва ти на вич ки ауді ю ван ня,
умін ня ус но го мов лен ня на рів ні зв’яз но го
ви слов лю ван ня

Роз роб ка уро ку «Шкіль не Жит тя» з ан -
г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Куп рі ко ва Іри на Олек сі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ми ко ла їв 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 — спри я ти
роз вит ку вмін ня то ле ран т но ви слов лю ва ти
влас ні пе ре ко нан ня, дум ки, зго ду і не зго ду,
ви ко рис то ву ю чи для цьо го не об хід ний
лекси ко-гра ма тич ний ін вен тар; ви хо ву ва ти
то ле ран т не став лен ня до ін ших лю дей; по -
вто ри ти й за крі пи ти лек сич ний ма те рі ал
з те ми

Роз роб ка уро ку «Living» з ан г лій ської
мо ви в 9-му кла сі

Лев чен ко Ін на Ге ор гі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кам’ян ський ЗНЗ І сту пе ня-
гімна зія № 39 Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми. By the end of the lesson
pupils will be able to: know new vocabulary
associated with ’home’ in the context of how it
would be in the news; make predictions and
observations; take part in group and pair
discussions

Роз роб ка уро ку «Entertainment Which
I Like» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла -

сі
Ле щен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач
цик ло вої ко мі сії іно зем них мов Уні вер си -
тет сько го ко лед жу, Ки їв ський Уні вер си тет
іме ні Бо ри са Грін чен ка.
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. Objectives: to train the new words
and expressions according to the topic of the
lesson; to give Ss practice in locating and
understanding new vocabulary; to develop
students skills in giving opinions, making
assumptions, agreeing and disagreeing; to
train students’ polite speech and logical mode
of thinking

Роз роб ка уро ку «Здо ро ва їжа» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му — 11-му кла сі

Мар го ши на Не ля Ва ле рі їв на, ви кла дач Іно -
зем ної мо ви, Хмель ницький центр про фе -
сій но-тех ніч ної осві ти сфе ри по слуг.
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 — зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч -
нів; прак ти ку ва ти уч нів у чи тан ні тек с ту
з ме тою от ри ман ня за галь но го уяв лен ня
(skimming) та мак си маль но пов но го й точ -
но го ро зу мін ня всієї ін фор ма ції, що міс -
тить ся в тек с ті (scanning); удос ко на лю ва ти
на вич ки чи тан ня й ус но го мов лен ня; фор -
му ва ти на вич ки ви мо ви

Роз роб ка уро ку «Outstanding Ukra i -
nian Composers» з ан г лій ської мо ви

у 8-му кла сі
Мар чук Оль га Ти хо нів на, вчи тель ан г лій -
ської мо ви, Жме рин ська шко ла № 4 Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Students
will: expand their understanding of the
language; expand their knowledge about so -
me outstanding Ukrainian composers; de ve -
lop their autonomy and co-operation skills;
learn how to organize their work, keep re -
cords, access the information; learn to analyze,
choose the necessary information; make
Power Point or Prezi presentations

Роз роб ка уро ку «Sports and Games»
з ан г лій ської мо ви в 6-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 лену
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді -
ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — уза -
галь ни ти знан ня уч нів з те ми «Sports and
Games»; удос ко на лю ва ти на вич ки та вміння

Роз роб ка уро ку «Ви бір про дук тів, ко -
рис них для здо ро во го хар чу ван ня» з ан г -
лій ської мо ви в 9-му кла сі
Меш ко ва Вік то рія Євге нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Дніп ро пет ров ський об лас -
ний ме дич ний лі цей-ін тер нат «Дніп ро».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й ак ти ві -

зу ва ти лек сич ні оди ни ці те ми; роз ви ва ти
ко му ні ка тив ні на вич ки; удос ко на лю ва ти
на вич ки чи тан ня та ауді ю ван ня; ви хо ву -
вати спо сте реж ли вість і ува гу; на вча ти
працю ва ти у ко ман ді; фор му ва ти вмін ня
ви слов лю ва ти ся з при во ду по чу то го чи по -
ба че но го; ви хо ву ва ти куль ту ру хар чу ван ня
та фі нан со ву гра мот ність

Роз роб ка уро ку «Fossil Fuels Vs Solar
Energy» з ан г лій ської мо ви в 11-му

кла сі
Мі рош ни чен ко Оле на Ле о ні дів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ко рос тен ська мі ська гім -
на зія № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to activate lexical material on the topic; to
develop students’ language skills; to develop
the skills of listening; to control the ability of
working in pairs and in groups; to develop
critical thinking and develop their ima gi -
nation; to teach students how to look after the
environment and save our planet

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

Мо гиль на На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Ма рі у поль ська шко ла № 65
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — фор му ва ти та роз ви ва ти за галь но нав -
чаль ні вмін ня уч нів (ро бо та в гру пах, умін -
ня пра цю ва ти в різ них ре жи мах, вмін ня
до ла ти труд но щі; роз ви ва ти на вич ки го во -
рін ня; удос ко на лю ва ти на вич ки ауді ю ван -
ня; роз ши рю ва ти по тен цій ний слов ни ко -
вий за пас уч нів та їх за галь ний кру го зір

Роз роб ка уро ку «Healthy way of life.
Situation What makes people healthy» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му кла сі
Не чи по рен ко Лі лія Ва си лів на, ви кла дач ан -
г лій ської мо ви, Бі ло цер ків ський гу ма ні тар -
но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. By the end
of the lesson students will be able to: use new
words, word-combinations and expressions;
practice new phrases to ask for help, advice
and to respond them; describe their health
mood; answer the questions after reading the
text; match the words with their definitions;
continue the point of the statement; perform
an information after listening; present their
own research on the topic given before

Роз роб ка уро ку «Health Problems» з ан -
г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Не чи по рук Юлія Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Кол ків ська шко ла-лі цей Ма -
не виць ко 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 — прак ти ку ва ти уч нів
у мо но ло гіч но му і діа ло гіч но му мов лен ні
та в пись мі; ак ти ві зу ван ня на вич ки чи тан ня
та ауді ю ван ня

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ність. Ри си
ха рак те ру» з ан г лій ської мо ви в 5-му

кла сі
Но ви ко ва Ві ра Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Шос т кин ська гім на зія 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. Objectives: to
practise topical vocabulary; to provide a useful
context to practise topical vocabulary; to
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practse saying about person’s appearance; to
practise saying about person’s character traits;
to correct students’ knowledge of the theme;
to provide a useful context to practice topical
vocabulary

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

Но сен ко Оль га Олек сан д рів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Чер ні гів ська шко ла За по -
різь кої 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 — за крі пи ти вжи ван ня лек сич но го
ма те рі а лу те ми «Shopping»; на вча ти вес ти
діа лог на за да ну те му; на вча ти мо но ло гіч но -
го ви слов лю ван ня в рам ках ко му ні ка тив ної
за да чі уро ку, чи тан ня з ме тою пов но го
розу мін ня зміс ту про чи та но го; на вча ти
сприй ма ти ан г лій ську мо ву під час про слу -
ху ван ня

Роз роб ка уро ку «Я і мої дру зі. Під літ -
ки» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Пань кі на На та лія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 іме ні
ге не рал-пол ков ни ка Ген на дія Во ро бйо ва
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле у
те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(медіап ре зен та ція до да єть ся). Practical
objectives: to train and improve pupils`
language skills in speaking, reading, listening
and writing, to practice in usage of the Passive
Voice

Роз роб ка уро ку: «Я і мої дру зі. Зов -
ніш ність і ха рак тер» з ан г лій ської мо -

ви в 9-му кла сі
Пань кі на На та лія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Бі ло цер ків ська шко ла № 7 іме ні
ге не рал-пол ков ни ка Ген на дія Во ро бйо ва
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
(меді ап ре зен та ція до да єть ся). Educational
objectives: to train and improve pupils`
language skills in speaking, reading, listening
and writing; to generalize pupils` knowledge
on the topic; to revise grammar and lexical
material

Роз роб ка уро ку «Food around the world»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Пар ти ка На дія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Дро го биць ке ви ще про -
фе сій не учи ли ще № 19 Львів ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — сис -
тема ти зу ва ти і уза галь ни ти лек сич ний
матері ал те ми; за крі пи ти гра ма тич ний ма -
те рі ал: the 2-d Conditional; ак ти ві зу ва ти
вжи ван ня лек си ки че рез різ ні ви ди мов лен -
нє вої ді яль нос ті: чи тан ня, ауді ю ван ня, го во -
рін ня і пись мо

Роз роб ка уро ку «Охо ро на здо ров’я»
з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Пе ре пі чай На та лія Ана то лі їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Лу бен ська шко ла № 2 Пол -
тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти й удос ко на лю ва ти знан -
ня з те ми; прак ти ку ва ти мов лен нє ву ді яль -
ність; роз ви ва ти умін ня по рів ню ва ти й уза -
галь ню ва ти ма те рі ал; роз ви ва ти сві то гляд
уч нів, сти му лю ва ти до са мо стій но го по шу -
ку до дат ко вої ін фор ма ції; спри я ти ви хо ван -

ню здо ро во го спо со бу жит тя, ро зу мін ня
лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми

Ме то дич на роз роб ка «Types of Con di -
tio nals» з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Пе те лі на На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Дес нян ський НВК Ко зе лець -
ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Збір ник гра ма тич них вправ
з гра ма ти ки ан г лій ської мо ви на те му
«Умов ні ре чен ня»

Роз роб ка уро ку «Ро бо та і про фе сії»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі

Пі жен ко Ін на Ми ко ла їв на, ви кла дач іно -
зем ної мо ви, Ле бе дин ське ви ще про фе -
сійне учи ли ще лі со во го гос по дар ст ва Сум -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — учи ти пла ну ва ти
май бут нє від по від но до про фе сії; усві дом -
лю ва ти особ ли вос ті про фе сії; прак ти ку ва -
ти гру по ву, про ек т ну ді яль ність; роз ви ва ти
на вич ки ус но го мов лен ня, кре а тив не мис -
лен ня; роз ви ва ти сві то гляд, ви хо ву ва ти по -
чут тя пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Я, моя сім’я та дру зі»
з ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
По но ма рен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Хмель ницький НВК № 4.
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 на вич ки ус но го мов лен ня з тем
«Опис зов ніш нос ті», «Я і моя сім’я»,
«Обов’яз ки чле нів ро ди ни», «Їжа» шля хом
за сто су ван ня ін тер ак тив них тех но ло гій
на уро ці; тре ну ва ти уч нів ужи ва ти Past
Perfect Tense, мо даль ні ді єс ло ва should,
should not

Роз роб ка уро ку «London’s places of
interest» з ан г лій ської мо ви в 11-му

кла сі
Пу халь ська Дар’я Ле о ні дів на, ви кла дач іно -
зем них мов, Кам’ян ський ін дус т рі аль ний
ко ледж Укра їн сько го дер жав но го хі мі ко-
тех но ло гіч но го уні вер си те ту. Дніп ро пет -
ров ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — сфор му ва ти лек сич ні на вич ки го во -
рін ня з те ми; удос ко на ли ти на вич ки чи -
тання, пе ре кла ду, ауді ю ван ня та пись ма;
зба га ти ти лек сич ний за пас но вою лек си -
кою з те ми; по вто ри ти вжи ван ня ар тик лю
з влас ни ми на зва ми; за сво ї ти лін г вок ра ї -
нознав чі та куль ту ро ло гіч ні ре алії кра ї ни,
мо ва якої ви вча єть ся

Ме то дич на роз роб ка «Кар т ки для ви -
вчен ня лек си ки»

Ре мез Ві та лій Гри го ро вич, вчи тель ан г лій -
ської мо ви, Но во пок ров ська шко ла Со ло -
нян сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Кар т ки для ви вчен ня ан г лій ської
лек си ки з те ми «Тва ри ни»

Роз роб ка уро ку «Thanks your lucky
stars. Your secret personality» з ан г лій ської
мо ви в 7-му кла сі
Руд ні чен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
анг лій ської мо ви, Кам’ян ське НВО «Лі цей
но вих ін фор ма цій них тех но ло гій — за галь -
но ос віт ній на вчаль ний за клад І—ІІ сту пе -
нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Expected outcomes: at the end of the
lesson students are expected to be able to use
their vocabulary for describing people’s
characters and interests

Роз роб ка уро ку «Phrasal Verbs» з ан г -
лій ської мо ви в 10-му кла сі
Сей і до ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дво рі чан ський лі цей Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
із фра зо ви ми ді єс ло ва ми та прак ти ку ва ти
їх ужи ван ня в мов лен ні; роз ви ва ти на вич ки
ус но го та пи сем но го мов лен ня; ви хо ву ва ти
до пит ли вість, ро зу мін ня не об хід нос ті ви -
вчен ня ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Traditional British
Food» з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі
Та ра сен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Бер дян ська шко ла № 3
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною пре зен та цією. Objectives: to
revise and practice vocabulary on the topic of
the lesson; to enrich pupils’ vocabulary on the
given topic; to revise grammar material; to
teach to use the gained knowledge and
information in speech; to develop pupils’ skills
in listening, reading, speaking and writing

Роз роб ка уро ку «При род ні ка та кліз ми
та їх на слід ки» з ан г лій ської мо ви в 10-му
кла сі
Усоль це ва Анас та сія Ле о ні дів на, ви кла дач
іно зем ної мо ви, Кам’ян ський ко ледж фі -
зич но го ви хо ван ня 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 — роз ви ток
та кон т роль на вич ки мо но ло гіч но го мов -
лен ня за те мою «При род ні ка та кліз ми та їх
на слід ки»; знай ом ст во з пра ви ла ми утво -
рен ня та вжи ван ня гра ма тич ної ка те го рії
«Те пе ріш ній три ва лий час»

Роз роб ка уро ку «Те атр» з ан г лій ської
мо ви в 7-му кла сі
Фір со ва Анже ла Пет рів на, учи тель ан г -
лійської мо ви, Кру по де рин ська шко ла
Оржиць ко го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти пра -
цю ва ти в гру пі; от ри мав ши но вий ма те рі ал,
по кра щу ва ти на вич ки го во рін ня, ауді ю ван -
ня та чи тан ня

Біо ло гія

Роз роб ка уро ку «За пи лен ня» з біо ло гії
в 6-му кла сі
Андрі єн ко Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
біо ло гії, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ство ри ти умо ви
для роз вит ку вмін ня по яс ню ва ти яви ща
у жи вій при ро ді, ви ко рис то ву ю чи на уко ве
мис лен ня, на при кла ді про це су за пи лен ня

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

з біо ло гії в 6-му кла сі
Вер гун Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
еко ло гії, Бро вар ська шко ла № 10 Ки їв -
ської обл.

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 20186



Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, у ре зуль та ті яко го
уч ні ха рак те ри зу ють квіт ку як основ ний
ге не ра тив ний ор ган; зна ють її бу до ву, біо -
ло гіч не зна чен ня го лов них час тин, різ но -
маніт ність кві ток, їх біо ло гіч не зна чен ня;
умі ють роз піз на ва ти квіт ки од нос та те ві
та двос та те ві; на зи ва ють різ ні фор ми кві -
ток і звер та ють ува гу на їх ній тип си мет рії;
зна хо дять спіль ні озна ки в бу до ві кві ток
різ них рос лин

Роз роб ка уро ку «Гри би. Особ ли вос ті
жив лен ня жит тє ді яль нос ті та бу до ви
грибів: гриб на клі ти на, гриб ни ця, пло до ве
ті ло» з біо ло гії в 6-му кла сі
Гу рі но ва Ган на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
Ме реф’ян ський лі цей іме ні Ге роя Ра дян -
сько го Со ю зу В. П. Мі рош ни чен ка» Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти уч нів
з гри ба ми, роз гля ну ти за галь ні озна ки гри -
бів; роз ви ва ти по нят тя про особ ли вос ті
жив лен ня гри бів та їх бу до ву; про дов жи ти
ес те тич не, еко ло гіч не, про фо рі єн та цій не
ви хо ван ня; ви хо ву ва ти бе реж не став лен ня
до на вко лиш ньо го сві ту, роз ви ва ти по тре бу
у сві до мо му здо бут ті знань

Роз роб ка уро ку «Сен сор ні сис те ми»
з біо ло гії у 8-му кла сі
Да ви борщ Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
Бо же да рів ська шко ла Кри ни чан сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по знай о ми ти уч нів з ор га на ми зо ру,
слу ху, ню ху, до ти ку, їх фун к ці я ми; роз ви -
ва ти пі зна валь ну ак тив ність шля хом за лу -
чен ня до учас ті в розв’язан ні твор чих за -
вдань, у ро бо ті з до дат ко вою лі те ра ту рою;
фор му ва ти в уч нів вмін ня спіл ку ва ти ся,
стис ло ви слов лю ва ти свою дум ку, на вчи ти
ме то дів під трим ки доб ро го здо ров’я

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

кла сі
Жар ко ва На дія Бо ри сів на, учи тель біо ло гії,
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 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 — сфор му ва ти знан ня про ви ди хар -
чо вих роз ла дів, їх ні при чи ни та на слід ки;
спри я ти усві дом лен ню важ ли вос ті знань
про бу до ву та фун к ції трав ної сис те ми

Роз роб ка уро ку «Роль бак те рій у при -
ро ді та в жит ті лю ди ни» з біо ло гії в 10-му
кла сі
Жу ков ська Га ли на Ге на ді їв на, ви кла дач
біо ло гії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не
учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, освіт ня ме та яко го — за крі пи ти
знан ня уч нів про бак те рії; роз кри ти зна -
чен ня бак те рій у при ро ді та гос по дар ській
ді яль нос ті лю ди ни; звер ну ти ува гу на про -
фі лак ти ку від хво ро бот вор них бак те рій

Роз роб ка уро ку «Орга нізм лю ди ни як
біо ло гіч на сис те ма» з біо ло гії у 8-му кла сі
За до рож на Лю бов Олек сан д рів на, учи тель
біо ло гії, Уман ська шко ла № 14 Чер ка -
ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
«сис те ма»; по знай о ми ти уч нів з по ло жен -
ням лю ди ни в сис те мі ор га ніч но го сві ту;
роз ви ва ти об раз не мис лен ня, здат ність
до ана лі зу; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван -
ня, ко му ні ка бель ність

Роз роб ка уро ку «Зна чен ня ди хан ня.
Бу до ва і фун к ції ор га нів ди хан ня» з біо ло -
гії у 8-му кла сі
Зі нов’єва Ні на Ва си лів на, учи тель біо ло гії,
Скель ківська шко ла Ва си лів сько го р-ну За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви вчи ти бу до ву ор га нів ди хан ня лю -
дини; пе ре ко на ти уч нів, що між бу до вою
та фун к ці я ми ор га нів ди хан ня іс нує не роз -
рив ний зв’язок; фор му ва ти по нят тя про
суть ди хан ня як про це су, при та ман но го
всім жи вим ор га ніз мам; спри я ти ви хо -
ванню са мо стій нос ті уч нів

Роз роб ка уро ку «Ри би: роль у при ро ді
та зна чен ня в жит ті лю ди ни)» з біо ло гії
в 7-му кла сі
Ко ник На та лія Кос тян ти нів на, учи тель біо -
ло гії і хі мії, Ки їв ська гім на зія «Діа лог».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про зна чен ня риб у еко сис те мах та жит ті
лю ди ни; да ти по нят тя «риб не гос по дар -
ство»; звер ну ти ува гу на охо ро ну риб;
розши ри ти знан ня про різ но ма ніт ність
кіст ко вих риб

Роз роб ка уро ку «Ди гіб рид не схре щу -
ван ня. Тре тій за кон Г. Мен де ля» з біо ло гії
в 11-му кла сі
Кри во нос Ган на Ана то лі їв на, ви кла дач біо -
ло гії, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж
На ці о наль но го уні вер си те ту біо ре сур сів
і при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян -
ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — про дов жи ти ознай ом лен ня із за ко -
нами спад ко вос ті, сфор му ва ти уяв лен ня
про ди гіб рид не схре щу ван ня, з’ясу ва ти
суть за ко ну не за леж но го ком бі ну ван ня
ста нів ознак, йо го ста тис тич ний ха рак тер
та ци то ло гіч ні осно ви; сфор му ва ти на вич ки
розв’язан ня ге не тич них за дач з ди гіб рид -
но го схре щу ван ня

Роз роб ка уро ку «По стем б рі о наль ний
роз ви ток лю ди ни» з біо ло гії у 8-му кла сі
Кри сько Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, По лон ський НВК № 2 «За галь но -
освіт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів № 7 — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад» Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з те ми
«Роз мно жен ня та роз ви ток лю ди ни»

Роз роб ка уро ку «Жит тє ві фор ми рос -
лин. Рос лин ні угру по ван ня» з біо ло гії

в 6-му кла сі
Кузь мен ко Те тя на Бо ри сів на, учи тель біо -
ло гії, Ми ко ла їв ська шко ла № 7.
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 — про дов жи ти фор му -
ва ти знан ня уч нів про вза ємо зв’яз ки рос -
лин із до вкіл лям; ознай о ми ти з жит тє ви ми
фор ма ми рос лин та основ ни ми прин ци па -
ми їх кла си фі ка ції; сфор му ва ти по нят тя
про при род не угру по ван ня, ознай о ми ти

зі струк ту рою при род но го угру по ван ня та
вста но ви ти вза ємо зв’яз ки між йо го ком по -
нен та ми

Роз роб ка уро ку «Імун ні ре ак ції ор га -
ніз му. Алер ге ни та алер гія. СНІД» з пред -
ме та у 8-му кла сі
Кузь мяк Окса на Сте па нів на, учи тель біо ло -
гії, Сад ко виць ка шко ла Сам бір 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 — на при кла дах ін фек -
цій, алер гії, СНІДу по ка за ти про яв лен ня
імун них ре ак цій ор га ніз му; здій с ни ти гі гі є -
ніч не, еко ло гіч не ви хо ван ня; пе ре ко на ти
уч нів у не об хід нос ті збе ре жен ня сво го здо -
ров’я, до вкіл ля, ве ден ня здо ро во го спо со бу
жит тя

Роз роб ка уро ку «Хар чо ві роз ла ди та їх
за по бі ган ня. Не га тив ний вплив на трав -
лен ня ал ко голь них на по їв та тю тю но па -
лін ня» з біо ло гії у 8-му кла сі
Ку лі є ва Ін на Ми хай лів на, учи тель біо ло гії,
Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-ну Тер -
но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з по ши ре ни ми хар чо ви ми
отру єн ня ми і шлун ко во-киш ко ви ми хво -
роба ми; ви роб ля ти вмін ня за сто со ву ва ти
здо бу ті знан ня для збе ре жен ня здо ров’я;
ознай о ми ти з на дан ням пер шої ме дич ної
до по мо ги в ра зі цих за хво рю вань; сфор -
мулю ва ти пра ви ла гі гі є ни нор маль но го
трав лен ня; ви хо ву ва ти не га тив не став лен -
ня до шкід ли вих зви чок: вжи ван ня ал ко -
голь них на по їв та тю тю но ку рін ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня ти по вих
за дач з ге не ти ки» з біо ло гії в 11-му

кла сі
Ку че рен ко На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач біо ло гії, Кам’ян ський ко ледж фі зич но -
го ви хо ван ня Дніп ро пет ров 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), освіт ня ме та
яко го — за крі пи ти ви вче ні за ко ни спад ко -
вос ті, на вчи ти розв’язу ва ти ти по ві за да чі
з ге не ти ки; сфор му ва ти умін ня ви ко рис то -
ву ва ти от ри ма ні те о ре тич ні знан ня на
прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Ро ди ни По кри то на -
сін них в Укра ї ні. Кві ти ук ра їн сько го

ві ноч ка» з біо ло гії в 6-му кла сі
Лу кі че ва Оле на Сте па нів на, учи тель біо ло -
гії, Олек сан д ро-Шуль тинський НВК Кос -
тян ти нів сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-про ек ту
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 і по гли би ти знан ня уч нів
про різ но ма ніт ність по кри то на сін них рос -
лин; ознай о ми ти з особ ли вос тя ми бу до ви
пред с тав ни ків ро дин Ро зо ві та Ай ст ро ві,
Ма ко ві і Бар він ко ві; ознай о ми ти з кві та ми
ук ра їн сько го ві ноч ка, зна чен ням сим во лів
кві тів ук ра їн сько го ві ноч ка

Роз роб ка уро ку «Пло ди, їх ви ди, роз -
пов сюд жен ня» з біо ло гії в 6-му кла сі

Ма лі ко ва Іри на Ста ніс ла вів на, учи тель біо -
ло гії, 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
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яко го — фор му ва ти по нят тя про про це си
жит тє ді яль нос ті рос лин но го ор га ніз му
(роз ви ток пло дів і на сін ня); фор му ва ти по -
нят тя про пло ди, їх бу до ву й різ но ма ніт -
ність як ре зуль тат при сто су ван ня до умов
се ре до ви ща; з’ясу ва ти фун к ції пло дів, їх нє
зна чен ня у при ро ді та жит ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня. Основ -
ні про це си клі тин но го рів ня» з біо ло гії
в 10-му кла сі
Мош кі на Іри на Ста ніс ла вів на, учи тель біо -
ло гії, Дніп ро пет ров ський об лас ний ме дич -
ний лі цей-ін тер нат «Дніп ро».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, освіт ня
ме та яко го — з’ясу ва ти якість та рі вень
оволо дін ня знан ня ми та вмін ня ми, що бу ли
от ри ма ні на по пе ред ніх уро ках з те ми
«Основ ні про це си клі тин но го рів ня»; уза -
галь ни ти й за крі пи ти знан ня з те ми
«Основ ні про це си клі тин но го рів ня»

Роз роб ка уро ку «Сльо зою скра пує
жи ви ця» з біо ло гії в 6-му кла сі

На умо ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії, Ми гал ків ське НВО «За галь но ос віт -
ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — ди тя чий са док»
Бо ро дян 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 — да ти уч ням по нят тя
про зна чен ня од нієї з най по ши ре ні ших
рос лин на шої міс це вос ті — сос ни; про дов -
жи ти ви вчен ня ук ра їн ських на ці о наль них
тра ди цій, ре ме сел і на род ної твор чос ті з ме -
тою за лу чен ня ді тей до від род жен ня ду хов -
них ба гатств ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Без вер би й ка ли ни
не ма Укра ї ни» з біо ло гії в 6-му кла сі

На умо ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії, Ми гал ків ське НВО Бо ро дян сько го
р-ну 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 — про дов жи ти
ознай ом лен ня із зна чен ням рос лин в жит ті
лю ди ни та в при ро ді, з тра ди ці я ми ук ра їн -
сько го на ро ду в став лен ні до рос лин; до -
помог ти зро зу мі ти, чо му де які з рос лин ста -
ва ли сим во ла ми зем лі і краю; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, роз ви ва ти ін те рес до
біо ло гії, спри я ти від род жен ню ук ра їн ських
тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Ха рак те рис ти ка ор га -
ніч них ре чо вин, які вхо дять до скла ду жи -
вих ор га ніз мів» з біо ло гії в 10-му кла сі
Олій ник Окса на Ми хай лів на, учи тель біо -
ло гії, Бе ре жан ський аг ро тех ніч ний ко ледж
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
в уч нів знан ня про бу до ву, влас ти вос ті
та фун к ції ор га ніч них ре чо вин, які вхо дять
до скла ду жи вих ор га ніз мів

Роз роб ка уро ку «Ві ру си як не клі тин -
на фор ма жит тя» з біо ло гії в 10-му

кла сі
Опі мах Оль га Гри го рів на, учи тель біо ло гії,
Ма ло вис то роп ський ко ледж іме ні П. С. Ри -
бал ка Ле бе дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — да ти по нят тя про ві ру си, їх ню
роль у при ро ді та жит ті лю ди ни, ознай о ми -
ти з особ ли вос тя ми про фі лак ти ки й ме то -
да ми за хис ту від ві рус них ін фек цій

Роз роб ка уро ку «Фо то син тез» з біо ло гії
в 9-му кла сі
Па сько Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, Хо тім лян ська шко ла Вов чан сько го
р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — да ти по нят тя про фо то син тез
і йо го фа зи; ви зна чи ти зна чен ня фо то син -
те зу для жи вих ор га ніз мів та шля хи під ви -
щен ня йо го ін тен сив нос ті; удос ко на лю ва ти
вмін ня ко рис ту ва ти ся до дат ко вою лі те ра -
ту рою, до би ра ти за пи тан ня до те ми; уза -
галь ню ва ти ін фор ма цію, ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «За плід нен ня і внут -
ріш ньо ут роб ний роз ви ток лю ди ни» з біо -
ло гії в 9-му кла сі
Пів нен ко Альо на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії
та біо ло гії, Кри во різь ка шко ла № 19 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ство ри ти умо ви для усві дом ле но го ін -
фор ма цій но го за пи ту про ем б рі о наль ний
роз ви ток лю ди ни; ро зу мін ня зна чу щос ті
знань про ін ди ві ду аль ний роз ви ток лю -
дини; фор му ван ня мо раль но го від но шен ня
до за чат тя і ва гіт нос ті, від по ві даль нос ті за
жит тя, яке не на ро ди лось; усві дом лен ня
жит тє вої ми ті як най цін ні шої час т ки бут тя

Ме то дич на роз роб ка «Циф ро вий ви мі -
рю валь ний ком п лекс Еinstein як ін стру -
мент ер го но міч ної діа гнос ти ки в шко лі»
По лі щук Те тя на Іва нів на, учи тель біо ло гії,
Го ро ди щен ська шко ла № 3 Чер ка ської обл.
Ано та ція: Про гра ма фа куль та ти ву, за вдан -
ня яко го — до слід жен ня умов на вчан ня
в шко лі, фор му ван ня фак то рів здо ро во го
се ре до ви ща на вчан ня, по шук мо де лей йо го
ви вчен ня. Курс скла да єть ся з 4 тем: освіт -
лен ня, мік ро клі мат, шум, по віт ро об мін, які
ви зна ча ють еко ло гіч ний стан шко ли

Роз роб ка уро ку «Тип Чле нис то но гі.
Клас Ко ма хи» з біо ло гії в 7-му кла сі
По сто ла тій Світ ла на Ми хай лів на, учи тель
біо ло гії, Львів ська шко ла № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти за галь ну ха рак те рис ти ку кла су
Ко мах; роз гля ну ти особ ли вос ті бу до ви ко -
мах у зв’яз ку зі спо со бом жит тя та по -
ширен ня в при ро ді; фор му ва ти ро зу мін ня
єд нос ті жи вої при ро ди; роз ви ва ти вмін ня
са мо стій но пра цю ва ти з під руч ни ком, роз -
дат ко вим ма те рі а лом, ана лі зу ва ти, ро би ти
ви снов ки, мис ли ти ло гіч но

Роз роб ка уро ку «Бу до ва клі ти ни тва -
рин» з біо ло гії в 6-му кла сі
По та по ва Га ли на Дмит рів на, учи тель біо ло -
гії, хі мії, 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, освіт ня
ме та яко го —сфор му ва ти знан ня про бу до -
ву тва рин ної клі ти ни; ви зна чи ти склад
і фун к ції ор га нел у тва рин ній клі ти ні; по -
рів ня ти бу до ву клі ти ни рос лин них і тва -
рин них ор га ніз мів, знай ти ри си по діб нос ті
та від мін нос ті; по яс ни ти при чи ни від мін -
нос ті та зна чен ня по діб нос ті клі тин рос лин
і тва рин

Роз роб ка уро ку «Хі міч ний склад, бу до -
ва і фун к ції клі тин них мем б ран. Транс -
порт ре чо вин че рез мем б ра ни» з біо ло гії
в 10-му кла сі
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 — за без пе чи ти умо ви
для ви вчен ня хі міч но го скла ду, бу до ви
та фун к цій клі тин них мем б ран, уста но ви ти
зв’язок між фун к ці я ми та бу до вою мем б ра -
ни, учи ти на зи ва ти ме ха ніз ми транс пор ту
ре чо вин че рез мем б ра ни, роз ви ва ти вмін ня
по рів ню ва ти, ро би ти ви снов ки, роз ви ва ти
клю чо ві ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «Ви до змі ни ко ре нів»
з біо ло гії в 9-му кла сі

Яро шен ко Оле на Дмир т рів на, учи тель біо -
ло гії, 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 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 —
про дов жи ти фор му ван ня знань уч нів про
бу до ву ко ре ня, ознай о ми ти з ви да ми ко ре -
нів та ти па ми ко ре не вих сис тем, особ ли -
вос тя ми їх бу до ви; ознай о ми ти з ви до змі на -
ми ко ре ня та їх зна чен ням

Ви хо ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Проб ле ми су час -
ної сім’ї» для 10-х — 11-х кла сів
Бі ло ног Ган на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
крес лен ня; Та ру ті на Оле на Бо ри сів на, ви -
кла дач со ці о ло гії, Оде ський ав то мо біль но-
до рож ній ко ледж Оде сько го на ці о наль но го
по лі тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: У роз роб ці на да но ме то дич ні вка -
зів ки для ви хов ної ро бо ти

Роз роб ка за хо ду «Ма ти-Бе ре ги ня ро ду»
для 11-х кла сів
Го лін ська Оле на Кос тян ти нів на, ви кла дач де -
ко ра тив но-при клад но го мис тец т ва; Олек сі -
єн ко Оль га Іва нів на, ви кла дач тру до во го на -
вчан ня, Бо гус лав ський гу ма ні тар ний ко ледж
іме ні І. С. Не чуя-Ле виць ко го Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ознай о ми ти з ви бра ни ми тво ра -
ми мис тец т ва про ма тір; фор му ва ти уяв лен -
ня про ма тір як бе ре ги ню ро ду люд сько го;
ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті за ма тір, гли -
бо кі по чут тя лю бо ві до неї; по ка за ти кра су
ма те рин ської ду ші, вір ність ма те рин сько го
сер ця, за ти шок рід но го до му

Роз роб ка за хо ду «Ша нуй бать ка сво го
і ма тір свою» для 5-х кла сів
Бе ля є ва Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Вер гу нів ська
шко ла Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — на вча ти ді тей по ва жа ти жит -
тєвий до свід стар ших чле нів ро ди ни, при -
слу ха ти ся до їх ніх по рад, до по ма га ти їм;
фор му ва ти чуй ність, доб ро ту, ми ло сер дя;
ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві й щи рої по ва ги
ді тей до сво їх бать ків, від по ві даль ність
за свої вчин ки, ба жан ня під три му ва ти доб -
ру сла ву і честь сім’ї

Стат тя «Но тат ки з пед ра ди: ще раз
про клас но го ке рів ни ка»

Бє ло ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель за -
рубіж ної лі те ра ту ри, Гай син ський НВК
«СЗШ — ін тер нат — гім на зія» Він ниць -
кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ви кла де но ре зуль та ти
мо ні то рин го во го до слід жен ня «Роль
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особис тос ті клас но го ке рів ни ка у фор му -
ван ні твор чо го пра цез дат но го ко лек ти ву
уч нів»

Роз роб ка за хо ду «Вчи мо ся бу ти доб ри -
ми людь ми» для 3-х кла сів
Бон ков ська Люд ми ла Фран ців на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 4 з по глиб ле ним
ви вчен ням окре мих пред ме тів і кур сів
«Шко ла спри ян ня здо ров’ю» Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: 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
друж ні сто сун ки між уч ня ми, спів пе ре жи -
ван ня один од но му; фор му ва ти орі єн та цію
на віч ні ду хов но-мо раль ні цін нос ті; роз ви -
ва ти умін ня спіл ку ва ти ся, до три му ю чись
пра вил ети ке ту

Роз роб ка про ек ту «Тор гів ля людь ми:
мі фи та ре аль ність»

Гор бо нос На та лія Олек сан д рів на, ви кла дач
бу ді вель 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: У вір ші, ство ре но му в рам ках на -
вчаль но го про ек ту, ав тор за сте рі гає, що
тор гів ля людь ми — ор га ні зо ва на зло чин -
ність, а не ви пад ко вість, що ду же схо жа
на по чес ну доб ро чин ність

Роз роб ка за хо ду «Мо лодь оби рає здо -
ров’я» для 10-х — 11-х кла сів
Жмак Ярос ла ва Во ло ди ми рів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Орі хів ська шко ла іме ні В. М. Ле -
он то ви ча Лу бен сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: 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
ба жан ня вес ти здо ро вий спо сіб жит тя,
погли би ти знан ня про шкід ли ві звич ки та їх
вплив на здо ров’я, ви хо ву ва ти по чут тя
відпо ві даль нос ті за збе ре жен ня сво го
здоров’я

Стат тя «Фор му ван ня гро ма дян ської
ком пе тен т нос ті на уро ках біо ло гії

та хі мії»
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: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: єв ро -
пейська осві та спря мо ва на на утвер д жен -
ня де мо кра тії і гу ма ніз му, що пе ред ба чає
фор му ван ня в уч нів та ких якос тей, як то -
леран т ність, ак тив на гро ма дян ська по зи -
ція, прі о ри тет ність за галь но люд ських цін -
нос тей

Ме то дич на роз роб ка «Уза галь нен ня
досві ду ро бо ти еко ло гіч но го клу бу «Во до -
грай»
Кна уб На та лія Олек сан д рів на, учи тель біо -
ло гії та гео гра фії, Олек сі їв ська шко ла Ве ли -
ко но во сіл ків 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка на го ло шує: ви хо ву ва ти в уч нів еко -
ло гіч ну куль ту ру, від по ві даль ність за своє
май бут нє мож на ли ше че рез прак тич ні дії

Роз роб ка за хо ду «Хай руш ни ка ми квіт -
не Укра ї на» для 2-х кла сів
Ко ба Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Шан д рів ський НВК Юр’їв сько -
го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти
з руш ни ком як обе ре гом, різ ни ми йо го
фун к ці я ми, сим во ліч ним зна чен ням, тра -
ди ці я ми, зви ча я ми, об ря да ми, пов’яза ни ми
з руш ни ком; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до бать ків, до ук ра їн сько го на ро ду, йо го ми -
ну ло го та ба жан ня зро би ти май бут нє кра -
щим

Роз роб ка за хо ду «На ша мрія кри ла -
та — ста ти справ ж ні ми ко за ча та ми» для
1-х — 3-х кла сів
Ком па ні єць Оле на Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель гру пи про дов же но го дня, Чис то піль-
 ська шко ла Ні ко поль 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 ви ва ти ба жан ня уч нів
вес ти здо ро вий спо сіб жит тя; по гли би ти
знан ня про тра ди цій ні свя та ук ра їн ців,
зви чаї, об ря ди, на род ні іг ри та за ба ви; роз -
ши рю ва ти знан ня про жит тя за по розь ко го
ко зац т ва; ви хо ву ва ти праг нен ня бу ти
силь ни ми, смі ли ви ми, друж ні ми, по -
глиблю ва ти в іг ро вих умо вах по чут тя
відпо ві даль нос ті та обов’яз ку пе ред своєю
ко ман дою

Роз роб ка за хо ду «День зброй них Сил
Укра ї ни» для 4-х кла сів

По но ма рен ко Вік то рія Ста ніс ла вів на, учи -
тель фі зич ної куль ту ри, Ча со во яр ська шко -
ла № 15 Бах мут 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, освіт ня ме та яко го —
спри я ти пат рі о тич но му ви хо ван ню уч нів -
ської мо ло ді; спо ну ка ти осо бис тість до
осмис лен ня се бе як час тин ки ве ли ко го ук -
ра їн сько го на ро ду; про буд жу ва ти на ці о -
наль ну са мо сві до мість

Роз роб ка за хо ду «Мис тец т во як віч на
цін ність» для 10-х кла сів
Слин чук Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Лу гин ська шко ла № 2
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 — на вча ти ро -
зу мі ти і сприй ма ти кра су мис тец т ва: му зи -
ки, по езії, жи во пи су; фор му ва ти ес те тич ні
по чут тя, ес те тич ний смак; роз ви ва ти ес те -
тич не мис лен ня та здат ність оці ню ва ти
пре крас не че рез мис тец т во

Роз роб ка за хо ду «Я — осо бис тість» для
7-х — 11-х кла сів
Тка чук Світ ла на Ана то лі їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Гай син ський НВК «СЗШ — ін тер -
нат І—ІІІ ст. — гім на зія» 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 — до по мог ти
уч ням у пи тан нях мо раль но го і ду хов но го
роз вит ку, пі знан ня та фор му ван ня се бе
як осо бис тос ті

Роз роб ка за хо ду Фі зич на кра са —
не по стій на, а ду хов на — віч на» для 8-х
кла сів
Труш Іри на Вік то рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Кос тян ти нів ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла Смі лян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
сві то гляд уч нів, зміц ню ва ти са мо по ва гу;
ви хо ву ва ти по чут тя гу ман нос ті, чуй нос ті;
ви кли ка ти в ді тей ба жан ня тво ри ти доб ро й
уни ка ти злих учин ків

Ви ща осві та

Роз роб ка за нят тя «Епі леп сія. Олі го -
фре нія. Гі пер тер міч ний син д ром. Су -

дом ний син д ром» з кур су «Пси хі ат рія
та нар ко ло гія. Не від клад ні ста ни в пе ді -
атрії»
За зи мен ко Ал ла Дмит рів на, ви кла дач нев -
ро ло гії, пси хі ат рії та нар ко ло гії; Слю сар чук
Те тя на Юрі їв на, ви кла дач пе ді ат рії, не від -
клад них ста нів у пе ді ат рії, Ні жин ський ме -
дич ний ко ледж Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — зна ти еті о ло гію, епі де мі о ло гію,
про во ку ю чі чин ни ки епі леп сії; кла си фі -
кацію епі леп сії та епі леп тич них на па дів;
клі ніч ну кар ти ну ве ли ко го епі леп тич но го
на па ду, гі пер тер міч но го син д ро му; діа гнос -
ти ку, лі ку ван ня та про фі лак ти ку епі леп сії;
су дом ні на па ди в ди тя чо му ві ці; при чи ни
ро зу мо вої від ста лос ті; кри те рії та сту пе ні
олі гоф ре нії

Роз роб ка за нят тя «Го ту є мось до по до -
ро жі в Ні меч чи ну та Спо лу че ні Шта ти

Аме ри ки» з ан г лій ської та ні мець кої мов
Кап рі ор На та ля Ге ор гі їв на, ви кла дач; Лу -
цен ко Ка те ри на Юрі їв на, ви кла дач, Ме лі -
то поль ське учи ли ще куль ту ри За по різь -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — роз ви ток ін шо -
мов ної ко му ні ка тив ної, со ці о куль тур ної
і на вчаль но-пі зна валь ної ком пе тен цій сту -
ден тів

Роз роб ка за хо ду «Я люб лю Укра ї ну»
Кер лан Оле на Олек сан д рів на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти; Ми ро но ва
На та лія Вік то рів на, ви кла дач, Воз не сен -
ський ко ледж Ми ко ла їв сько го на ці о наль -
но го аг рар но го уні вер си те ту, Ми ко ла їв -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про Укра ї ну, по вто -
ри ти та за крі пи ти знан ня з дис цип лін «Істо -
рія ук ра їн ської куль ту ри» та «Осно ви фі ло -
соф ських знань»; роз ви ва ти вмін ня твор чо
мис ли ти, пра цю ва ти в ко ман ді; ко ре гу ва ти
пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті
за ви дат них ук ра їн ців, при щеп лю ва ти ша -
ноб ли ве став лен ня до іс то рії та куль ту ри
своєї дер жа ви

Роз роб ка за нят тя «Ви мі рю валь ні
транс фор ма то ри» з кур су «Елек т рич -

ні ви мі рю ван ня»
Мар ти нен ко Ана то лій Мар ко вич, ви кла дач
енер ге тич них дис цип лін; Мак си мен ко Оль -
га Гри го рів на, ви кла дач енер ге тич них дис -
цип лін, 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 ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за кріп лен -
ня знань з при зна чен ня, кон ст рук ції, схе ми
вми кан ня шун тів і до дат ко вих ре зис то рів
та їх роз ра ху нок; ви вчен ня при зна чен ня ви -
мі рю валь них транс фор ма то рів; ви вчен ня
кон ст рук ції ви мі рю валь но го транс фор ма -
то ра стру му, йо го тех ніч них да них

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»
Ска руб ська Ма ри на В’ячес ла вів на, ви кла -
дач во ка лу; Гна тюк Мар’яна Ми ро сла вів на,
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ви кла дач фор те пі а но, 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 від кри то го бі -
нар но го за нят тя, освіт ня ме та яко го —
сфор му ва ти на вич ки ху дож ньо го ви ко нан -
ня тво рів пе да го гіч но го ре пер ту а ру; сти му -
лю ва ти пі зна валь ну ді яль ність; удос ко на -
лю ва ти ін стру мен таль ні ви ко нав ські вмін -
ня та на вич ки; ак ти ві зу ва ти мі міч ні м’язи
об лич чя під час ви ко нан ня

Роз роб ка про фе сій но го кон кур су
«Ефек тив ність ви роб ниц т ва і ре алі за -

ції про дук ції»
Со бот ниць ка Ка те ри на Ни ко нів на, ви -
кладач 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
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою, ме та яко го — по глиб лен ня те о -
ретич них знань та вмін ня за сто со ву ва ти їх
при ви ко нан ні вправ та розв’язу ван ні за дач
з дис цип лін «Еко но міч на те о рія» та «Бух -
гал тер ський об лік» май бут ні ми еко но міс -
та ми, бух гал те ра ми, ко мер сан та ми та фі -
нан сис та ми

Роз роб ка за нят тя «Мар ке тин го ві до -
слід жен ня з ви ко ри стан ням ан кет»

з кур су «Рин ко ві до слід жен ня, Інфор ма -
цій ні сис те ми та тех но ло гії в мар ке тин го -
вій ді яль нос ті»
Со ко лан Ма ри на Сер гі їв на, ви кла дач
Інфор ма цій них сис тем та тех но ло гій у мар -
ке тин го вій ді яль нос ті; Орлен ко Ла ри са
Євге ні їв на, ви кла дач рин ко вих до слід жень,
Смі лян ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій
На ці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех -
но ло гій, Чер ка ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — по ка -
зати прак тич не за сто су ван ня ме то дів от ри -
ман ня ін фор ма ції та на бу ти прак тич них
нави чок скла дан ня ан кет, зби ран ня та об -
роб лен ня да них з ви ко ри стан ням ін фор ма -
цій них тех но ло гій при до слід жен ні по пи ту
на то ва ри, роз ви ва ти са мо стій ність, твор -
чість та ін те лект сту ден тів

Ме то дич ний по сіб ник з офор м лен ня
кур со вих і дип лом них про ек тів елек т -

ро тех ніч них спе ці аль нос тей
Тро цен ко Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач
спеці аль них елек т ро тех ніч них дис цип лін;
Клоч ко ва Оле на Олек сан д рів на, ви кла дач
спе ці аль них елек т ро тех ніч них дис цип лін,
Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні кум
Донець кої обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ку на да -
ють ся при кла ди з офор м лен ня кур со вих
і дип лом них про ек тів за ДЕСТ з ви ко ри -
стан ням но віт ніх тех но ло гій

Роз роб ка за нят тя «Ви роб ниц т во га ря -
чо де фор мо ва них труб на без пе рер в -

ній уста нов ці 30–102» з кур су «Оброб ка
ме та лів тис ком»
Це хан ський Д. Н., стар ший ви кла дач; Пін -
чук В.Л., за ступ ник ди рек то ра з на вчаль ної
ро бо ти, Ні ко поль ський тех ні кум На ці о -
наль ної ме та лур гій ної ака де мії Укра ї ни,
Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ви вчен ня тех но ло -
гіч но го про це су ви роб ниц т ва га ря чо де фор -

мо ва них труб на без пе рер в ній уста нов ці
30 — 102, тер мо об роб ки труб і тер міч но го
об лад нан ня з ви ко ри стан ням між пред мет -
них зв’яз ків і су час них ін тер ак тив них тех -
но ло гій

Роз роб ка за нят тя «АФО но во на род -
же ної ди ти ни та до гляд за нею. Фі -

зіоло гіч ні по ло ги. Ран ній пі сля по ло го вий
пе рі од»
Шла ган Люд ми ла Андрі їв на, ви кла дач мед -
сес т рин ст ва в пе ді ат рії; Під гор на Оле на
Ми хай лів на, ви кла дач мед сес т рин ст ва
в аку шер ст ві, Ні жин ський ме дич ний ко -
ледж Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — зна ти ви зна чен ня по нят тя
«по ло ги», «нор маль ні по ло ги», пе рі о ди
поло гів, їх три ва лість та пе ре біг, пра ви ла ве -
ден ня І, ІІ та ІІІ пе рі о дів по ло гів, ха рак терис -
ти ку до но ше ної но во на род же ної дити ни

Ме то дич на роз роб ка «Те о ре тич но-
мето дич ні ві до мос ті з фі зич ної куль -

ту ри»
Ага по ва Оле на Олек сан д рів на, ви кла дач
фі зич ної куль ту ри та фі зич но го ви хо ван ня,
Укра їн ський по лі тех ніч ний тех ні кум,
м. Кри вий Ріг Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Інфор ма ція, на да на в роз роб ці,
бу де ко рис ною сту ден там для са мо стій но го
ви вчен ня те о ре тич но го кур су з дис цип лі ни
«Фі зич на куль ту ра»; успіш но го ви ко нан ня
за вдань те о ре тич но-ме то дич но го кон т ро -
лю; для гра мот но го прак тич но го за сто су -
ван ня ме то дич них вка зі вок під час са мо -
стій ної ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Еліпс, йо го рів нян -
ня та основ ні еле мен ти» з основ ви щої

ма те ма ти ки
Афа на сен ко На та ля Ва си лів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ма рі у поль ський ме ха ні ко-
мета лур гій ний ко ледж При азов сько го дер -
жав но го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя про
еліпс; ви вчи ти ка но ніч не рів нян ня еліп са
та йо го основнi еле мен ти, ви вчи ти ха рак те -
рис ти ки й до слі ди ти влас ти вос ті еліп са;
сфор му ва ти вмін ня зоб ра жа ти йо го на ко -
ор ди нат ній пло щи ні, скла да ти рів нян ня
еліп са за різ ни ми ви хід ни ми да ни ми, ви -
зна ча ти ха рак те рис ти ки еліп са за ка но ніч -
ним рів нян ням і за крес лен ням

Ро бо чий зо шит з дис цип лі ни «Ви ща
ма те ма ти ка»

Афри ка но ва Ал ла Гри го рів на, ви кла дач ма -
те ма ти ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний
ко ледж На ці о наль но го уні вер си те ту біо -
тех но ло гій та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї -
ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: Ро бо чий зо шит до по мо же сту -
ден там за крі пи ти знан ня з дис цип лі ни
«Вища ма те ма ти ка»

Стат тя «Фор му ван ня про фе сій них
якос тей сту ден тів у ви щих на вчаль -

них за кла дах І—ІІ рів ня акре ди та ції»
Баб кі на Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач аг ро -
но міч них дис цип лін, Ма ло вис то роп ський
ко ледж іме ні П. С. Ри бал ка Сум сько го на -
ціо наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Сум -
ська обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то ха рак тер ні
озна ки на вчаль но-про фе сій ної ді яль нос ті

сту ден тів ВНЗ І–ІІ рів ня акре ди та ції, про -
ана лі зо ва но осо бис тість сту ден та, що на бу -
ває про фе сій них якос тей, опи са но особ ли -
вос ті роз вит ку сту ден тів і фор му ван ня їх
як май бут ніх фа хів ців

Роз роб ка за нят тя «Со няш ник» з кур су
«Тех но ло гія ви роб ниц т ва про дук ції

рос лин ниц т ва»
Ба дьо р на Ла ри са Юрі їв на, ви кла дач аг ро -
но міч них дис цип лін, 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, Сум -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект лек ції 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 якої —
дати по нят тя за галь ної ха рак те рис ти ки со -
няш ни ку, ознай о ми ти ся з су час ни ми пе ре -
до ви ми тех но ло гі я ми ви роб ниц т ва кон ку -
рен т нос п ро мож ної про дук ції со няш ни ку

Роз роб ка за нят тя «Ме то ди оцін ки
еко ло гіч но го ста ну ком по нен тів до -

вкіл ля. Нор ма тив ні по каз ни ки за бруд -
нень» з кур су «Осно ви 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-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 -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти
з основ ни ми ви да ми ан т ро піч но го впли ву
на до вкіл ля, еко ло гіч ни ми нор ма ти ва ми;
спо ну ка ти ро би ти по рів нян ня, ви слов лю -
ва ти свої дум ки, спри я ти роз вит ку мис лен -
ня, під ви щен ню ак тив нос ті сту ден тів на за -
нят ті, їхньо му еко ло гіч но му ви хо ван ню

Роз роб ка за нят тя «Діа гра ма ста ну сис -
те ми «за лі зо-вуг лець» з кур су «Ма те рі а -
лознав ст во і кон ст рук цій ні ма те рі а ли»
Ба ра нець На та ля Пет рів на, ви кла дач спе ці -
аль них ме та лур гій них дис цип лін, 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 ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти зі зна чен ням
діа гра ми охо лод жен ня для спла вів з різ ним
скла дом вуг ле цю, на вчи ти роз різ ня ти
струк ту ри ста лей і ча ву нів, їх пе ре тво рен ня
при різ них тем пе ра ту рах

Роз роб ка за нят тя «Ви прям ля чі» з кур -
су «Осно ви про мис ло вої елек т ро ні ки»

Бой ко Люд ми ла Йо си пів на, ви кла дач, Се -
ли дів ський гір ни чий тех ні кум До нець -
кої 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 — на вчи ти
са мо стій но опра цьо ву ва ти но вий на вчаль -
ний ма те рі ал, скла да ти схе ми з елек т рон -
ни ми ком по нен та ми і зна ти прин цип дії,
умі ти за сто со ву ва ти різ но ма ніт ні ти пи
схем на прак ти ці

Роз роб ка за нят тя «Го лов ні прин ци пи
ор га ні за ції ви роб ниц т ва» з кур су

«Еко но мі ка і ор га ні за ція еко ло гіч них ро -
біт»
Боч ка Люд ми ла Фе до рів на, ви кла дач гео-
еко ло гіч них дис цип лін, Кам’ян ський дер -
жав ний енер ге тич ний тех ні кум Дніп ро -
петров 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 умо ви
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для за сво єн ня об ґ рун то ва но го ви зна чен ня
го лов них прин ци пів ор га ні за ції ви роб ниц т -
ва еко ло гіч них ро біт

Роз роб ка за нят тя «Ве ден ня об лі ку го -
то вої про дук ції в 1С: Під при єм ст во

8.2» з кур су «Інфор ма цій ні сис те ми і тех -
но ло гії в об лі ку»
Бур де нюк Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Кам’янець-По діль-
 ський ко ледж хар чо вої про мис ло вос ті
Наці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех -
но ло гій, Хмель ницька обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ди дак -
тич на ме та яко го — на вчи ти ве ден ня об лі ку
го то вої про дук ції та її ре алі за ції за до по мо -
гою про гра ми 1С: Під при єм ст во 8.2

Ме то дич на роз роб ка «Не без печ ні фак -
то ри. Елек т рич ний струм»
Бут ко Світ ла на Іва нів на, ви кла дач спец -
дисцип лін, Слов’ян ський енер го бу дів ний
тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: У роз роб ці ви кла де но вплив
елек т рич но го стру му на лю ди ну, при чи ни
ура жен ня елек т рич ним стру мом і ме то ди
без печ ної екс плу а та ції елек т ро ус та но вок

Стат тя «Орга ні за цій ні фор ми на вчан -
ня у ВНЗ (тре нінг)»

Ва силь чик Ле ся Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви та по чат ко вих кла сів, Мель ни -
ків ський НВК Чор но ба їв 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка на го ло шує, що тре нінг — це ор га ні -
за цій на фор ма на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
яка, спи ра ю чись на до свід і знан ня учас ни -
ків, за без пе чує ефек тив не ви ко ри стан ня
різ них пе да го гіч них ме то дів за ра ху нок
ство рен ня по зи тив ної емо цій ної ат мо сфе -
ри в гру пі та спря мо ва на на от ри ман ня
сфор мо ва них на ви чок і жит тє вих ком пе -
тен цій

Стат тя «Фор му ван ня про фе сій ної
ком пе тен т нос ті май бут ньо го вчи те ля

му зи ки в про це сі ін стру мен таль ної під го -
тов ки»
Ве лич ко Ми ко ла Ми хай ло вич, ви кла дач
основ но го та до дат ко во го му зич но го ін -
стру мен ту, Біл го род-Дніс т ров ське пе да -
гогіч не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ці ле -
спря мо ва на ре алі за ція твор чо го по тен ці а лу
від кри ває ши ро кі мож ли вос ті для ви хо ван -
ня осві че но го, ба га то гран но го фа хів ця,
який від по ві дав би су час ним кри те рі ям
і ви мо гам

Роз роб ка за нят тя «Ка со ві опе ра ції
бан ків» з кур су «Бух гал тер ський об -

лік і звіт ність у ко мер цій них бан ках, бан -
ків ські опе ра ції»
Ве лич ко На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач
еконо міч них дис цип лін, Не мі ша їв ський
агро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го уні -
вер си те ту біо тех но ло гій та при ро до ко рис -
ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
за крі пи ти знан ня про ка со ве об слу го ву ван -
ня бан ком клі єн тів і по ря док здій с нен ня

опе ра цій з го тів кою, на вча ти сту ден тів
скла да ти та опра цьо ву ва ти ка со ві до ку мен -
ти та ре гіс т ри за леж но від міс ця скла дан ня,
ета пу скла дан ня і від по ві даль них ви ко -
навців.

Стат тя «Орга ні за ція са мо стій ної ро бо -
ти сту ден тів з ви ко ри стан ням Google-

сер ві сів»
Ве лич ко вич Оль га Ро ма нів на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, Львів ський ко ледж ін дус т рії
мо ди 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: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що за сто су ван ня ІКТ в на -
вчаль но му про це сі роз гля да єть ся як один
з най більш пер с пек тив них на пря мів під ви -
щен ня рів ня якос ті осві ти, ін ди ві ду а лі за ції
та пер со на лі за ції на вчаль но го про це су.
У стат ті про ана лі зо ва но пе ре ва ги і на -
водять ся при кла ди ви ко ри стан ня Google-
сер ві сів для ор га ні за ції са мо стій ної ро бо ти
сту ден тів

Стат тя «Ви ко ри стан ня елек т рон них
на вчаль но-ме то дич них ком п лек сів

у про фе сій ній під го тов ці май бут ніх фа -
хівців»
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, м. При морськ 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 елек т рон ні
за со би на вчан ня за без пе чу ють умо ви для
про фе сій но го са мо роз вит ку, са мо ре а лі за -
ції сту ден тів і є за со ба ми для здій с нен ня ін -
ди ві ду аль но-орі єн то ва но го на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
комп’ютер ної про гра ми тес ту ван ня

знань»
Га ріб Ма ри на Юрі їв на, ви кла дач спе ці аль -
них дис цип лін, Друж ків ський тех ні кум
Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака -
де мії, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що Opentest
2.0 — це комп’ютер на сис те ма тес ту ван ня
знань, яка ство ре на для оч но го під сум ко во го
кон т ро лю якос ті за сво єн ня те о ре тич но го
ма те рі а лу, на бу тих знань і прак тич них на ви -
чок тих, хто на вча єть ся у на вчаль но му за кла -
ді зі склад ною роз по ді ле ною струк турою

Роз роб ка за нят тя «Фор му ван ня то -
вар ної по лі ти ки» з кур су «Осно ви ме -

нед ж мен ту та мар ке тин гу»
Гар маш Те тя на Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Ма рі у поль ський ма ши но бу дів ний ко ледж
При азов сько го дер жав но го тех ніч но го уні -
вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ди дак тич на ме та яко го — ознай о ми ти сту -
ден тів з осно ва ми знань про то вар ну по лі -
ти ку під при єм ст ва; фор му ва ти у сту ден тів
не об хід ні ком пе тен ції прак тич них на ви чок
розв’язан ня кон к рет них мар ке тин го вих за -
вдань; роз ви ва ти ана лі тич не мис лен ня сту -
ден тів та вмін ня са мо стій но ро би ти ви снов -
ки, прий ма ти рі шен ня

Роз роб ка за нят тя «Влас ти вос ті бу ді -
вель них ма те рі а лів» з кур су «Бу ді вель не
ма те рі а лознав ст во»
Ге єр Іри на Олек сі їв на, ви кла дач бу ді вель -
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 -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го — сис те -
ма ти за ція знань, за сво є них під час лек -
ційних за нять та в про це сі са мо стій ної
підго тов ки до них

Роз роб ка за нят тя «Кон ф лік ти та шля -
хи їх розв’язан ня» з дис цип лі ни

«Осно ви під при єм ниць кої і управ лін ської
ді яль нос ті»
Гор ба то ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач, Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні -
кум До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за без пе -
чен ня за сво єн ня мо де лі кон ф лік ту, шля хів
ви хо ду з кон ф лік тів

Стат тя «Роз ви ток твор чо го по тен ці а -
лу сту ден тів з ви ко ри стан ням но віт -

ніх тех но ло гій»
Гор ба то ва На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач, Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні -
кум До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що ви вчен ня дис цип лі ни
«Осно ви під при єм ниць кої і управ лін ської
ді яль нос ті» фор мує та сти му лює твор чу
діяль ність сту ден тів, до по ма гає спря му ва ти
її в по тріб ний бік, до зво ляє сту ден то ві мо -
біль но ре агу ва ти на си ту а ції, що скла да ють -
ся у зов ніш ньо му се ре до ви щі, і за ли ша ти ся
кон ку рен тос п ро мож ним

Роз роб ка за нят тя «Роз ра ху нок ка те го -
рії не без пе ки під при ємств» з кур су

«Осно ви еко ло гії»
Го ро вих Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач
біоло гії та еко 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, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за -
кріплен ня та по глиб лен ня знань з те ми
«Забруд нен ня», фор му ван ня вмінь і на ви -
чок ви ко ри стан ня за со бів про гра му ван ня
та по шу ку ін фор ма ції в ме ре жі Internet
на за нят тях з еко ло гії

Ме то дич на роз роб ка «Про гра ма
INSTRUMENT за со ба ми мо ви про гра -

му ван ня Delphi»
Го род ник Ка те ри на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач ін фор ма ти ки, Не мі ша їв ський аг ро -
техніч 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: У ро бо ті опи са но про цес ство -
рен ня про гра ми для ви вчен ня хі рур гіч них
ін стру мен тів, що ви ко рис то ву ють ся у ве те -
ри нар ній ме ди ци ні, за со ба ми мо ви про гра -
му ван ня Delphi

Роз роб ка за нят тя «Ви ко нан ня ес кі зу
зуб час то го ко ле са з на ту ри» з кур су

«Інже нер на гра фі ка»
Гос тє ва Люд ми ла Сте па нів 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, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — зна ти
пра ви ла та прий о ми ви ко нан ня ес кі зу
зубчас то го ко ле са; умі ти оби ра ти най більш
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до ціль ні зоб ра жен ня зуб час то го ко ле са; на -
бу ва ти на ви чок по бу до ви ес кі зу ко ле са
з на ту ри та на не сен ня роз мі рів

Роз роб ка за нят тя «Ви ко нан ня ес кі зу
зуб час то го ко ле са з на ту ри» з ін же нер ної
гра фі ки
Гос тє ва Люд ми ла Сте па нів 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, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — ви -
клас ти пра ви ла та прий о ми ви ко нан ня ес кі -
зу зуб час то го ко ле са; на вчи ти оби ра ти най -
більш до ціль ні зоб ра жен ня зуб час то го
ко ле са; роз ви ва ти на вич ки по бу до ви ес кі зу
ко ле са з на ту ри та на не сен ня роз мі рів

Роз роб ка за нят тя «Пі сляз би раль на
до роб ка і збе рі ган ня бульб кар топ лі»

з кур су «Тех но ло гія збе рі ган ня і пе ре роб -
ки про дук ції рос лин ниц т ва»
Гри цен ко Лю бов Іва нів на, ви кла дач, Не мі -
ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж на ці о -
наль но го уні вер си те ту біо тех но ло гій та
при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян -
ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — на бу ти те о ре тич них знань
з пі сляз би раль ної до роб ки бульб кар топ лі,
ре жи мів і спо со бів збе рі ган ня кар топ лі різ -
но го ці льо во го при зна чен ня; ви хо ву ва ти
по чут тя від по ві даль нос ті за до ру че ну спра -
ву, пиль ність, ді ло ві про фе сій ні якос ті та ін -
те рес до ви вчен ня дис цип лі ни

Роз роб ка за нят тя «Че бу ре ко вий батл»
Дат чен ко Та ма ра Ва си лів на, ви кла дач

спе ці аль них дис цип лін, Бер дян ський еко -
но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту,
За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя гур т ка
«При страс ний ку хар» 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)

Стат тя «По за клас на гур т ко ва ро бо та
як чин ник фор му ван ня про фе сій ної ком -
пе тен т нос ті май бут ньо го вчи те ля»
Да цен ко Ра ї са Пав лів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го -
гіч не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що по за клас на
гур т ко ва ро бо та має ве ли ке зна чен ня для
май бут ньо го пе да го га, один з прин ци пів
Но вої ук ра їн ської шко ли — ви хо ван ня
іншо го вчи те ля — все біч но роз ви не но го,
ком пе тен т но го, що дос ко на ло во ло діє мов -
лен ням, вміє вста нов лю ва ти кон такт з будь-
яким уч нем чи бать ка ми цьо го уч ня

Роз роб ка за хо ду «Ка лей дос коп су час -
них сма ко ли ків і де сер тів»

Дем’янен ко Світ ла на Ана то лі їв на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Бер дян ський еко -
но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту За -
по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, освіт ня ме -
та яко го — ознай о ми ти уч нів з ви да ми ав -
тор сько го де сер ту «кейк попс», «кап кейк»,
іс то рією ви ник нен ня і ство рен ня їх як кон -

ди тер сько го ви ро бу та вод но час де сер ту;
до вес ти пе ре ва гу сма ко вих якос тей «кейк
поп сів», «кап кей ків» і ра ці о наль нос ті
техно ло гіч но го про це су при го ту ван ня,
оздоб лен ня та по да ван ня «кейк поп сів»,
«кап кей ків»

Роз роб ка за нят тя «Пря ма лі нія ре гре -
сії. Ме тод най мен ших квад ра тів»

з кур су «Те о рія ймо вір нос тей та ма те ма -
тич на ста тис ти ка»
Де ми до ва Ла ри са Ми нів на, ви кла дач ма -
тема тич них дис цип лін, Ма рі у поль ський
ма ши но бу дів ний ко ледж При азов сько го
дер жав но го тех ніч но го уні вер си те ту, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ди дак -
тич на ме та яко го —- сис те ма ти зу ва ти по -
нят тя фун к ці о наль ної за леж нос ті, до сяг ти
гли бо ких прак тич них знань за ра ху нок по -
бу до ви ко ре ля цій но го по ля та пря мої лі нії
ре гре сії за до по мо гою Microsoft Office
Excel; ви зна ча ти тип фун к ці о наль ної за -
леж нос ті, ви ко на ти пе ре вір ку роз ра хун ків
на комп’юте рі; сфор му ва ти вмін ня оці ню -
ва ти якість на да ної ін фор ма ції, зна хо ди ти
рів нян ня пря мої ре гре сії, за сто со ву ва ти па -
ке ти при клад них про грам для по бу до ви
пря мої лі нії ре гре сії; роз ви ва ти кре а тив не
мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Моя про фе сія-моя
гор дість» для 10-х кла сів
Дмит рен ко Оль га Ві та лі їв на, ви кла дач
інозем ної мо ви, Кам’янець-По діль ський
ко ледж хар чо вої про мис ло вос ті На ці о наль -
но го уні вер си те ту хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — ознай ом лен ня з про фе сі я ми
шеф-ку хар, ку хар, ку хар-тех но лог, кон ди -
тер-тех но лог

Роз роб ка за нят тя «Елек т ро без пе ка»
з кур су «Осно ви охо ро ни пра ці»

Дон ська Л.В., ви кла дач, Не мі ша їв ський аг -
ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го аг рар -
но го уні вер си те ту біо ре сур сів і при ро до ко -
рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект 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 — на бу ти те о ре тич них знань з елек -
тробез пе ки та на дан ня пер шої ме дич ної
до помо ги при вра жен ні елек т рич ним стру -
мом; ви хо ван ня ін те ре су до ви вчен ня
дисцип лі ни

Роз роб ка за нят тя «Гос по дар ське жит тя
та по лі тич ний устрій Ки їв ської Ру сі в ІХ—
ХІ сто літ тях»
Ду бі ні на Га ли на Ми хай лів на, ви кла дач іс -
то рії Укра ї ни, 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 -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — до слі ди ти гос по дар ське й
по всяк ден не жит тя різ них ста нів на се лен -
ня, пра цю ю чи з дже ре ла ми ін фор ма ції;
про ана лі зу ва ти склад і за нят тя на се лен ня,
роз кри ти зна чен ня роз вит ку ре міс ни чих
про фе сій і їх ній вплив на еко но міч ний роз -
ви ток дер жа ви, сфор му ва ти уяв лен ня про
жит тя й по бут дав ньо ру сько го мі щан ст ва
та се лян ст ва

Роз роб ка за нят тя «Розв’язу ван ня три -
го но мет рич них рів нянь» з ма те ма ти ки
Дуд ник Га лі на Іва нів на, ви кла дач ма те ма ти -
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, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти сту -
ден тів з ін ши ми спо со ба ми розв’язу ван ня
три го но мет рич них рів нянь; на вчи ти ра ці о -
наль но оби ра ти ме тод їх розв’язу ван ня;
удос ко на ли ти вмін ня пра виль но розв’я -
зува ти най прос ті ші три го но мет рич ні рів -
нян ня

Ме то дич на роз роб ка «Ме ди ци на Ста -
ро дав ньо го Сві ту, Се ред ньо віч чя»
Дуд нік Світ ла на Олек сан д рів на, ви кла дач,
Ні жин ський ме дич ний ко ледж Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: Пре зен та ція для сту ден тів спе ці -
а лі за ції «Сес т рин ська спра ва» ме дич них
ко лед жів та учи лищ

Роз роб ка за нят тя «Уста нов ки ін ф ра -
чер во но го опро мі нен ня» з дис цип лі ни
«Елек т рич не освіт лен ня і опро мі нен ня»
Єре ме нок Пет ро Ми ко лай о вич, ви кла дач,
Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж На -
ці о наль но го уні вер си те ту біо тех но ло гій
та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро -
дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект лек ції на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за сво єн ня знань про
дже ре ла ін ф ра чер во но го ви про мі ню ван ня;
біо ло гіч ну дію ін ф ра чер во но го ви про мі ню -
ван ня; опро мі ню ва чі та уста нов ки для ін ф -
ра чер во но го опро мі нен ня тва рин і пти ці;
ви бір та роз ра ху нок уста но вок ін ф ра чер во -
но го опро мі нен ня

Ме то дич на роз роб ка «Опор ні кон с -
пек ти з фі зи ки»

За го руль ко Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач
фі зи ки, Біл го род-Дніс т ров ський дер жав -
ний аг рар ний тех ні кум Оде ської обл.
Ано та ція: За про по но ва ний ма те рі ал має
за ме ту до по мог ти сту ден там пер шо го кур -
су у ви вчен ні роз ді лу «Мо ле ку ляр на фі -
зика»

Роз роб ка за нят тя «Сис те ма управ лін -
ня ба за ми да них Microsoft Access»

з комп’ютер ної тех ні ки
Зай це ва Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач фа хо -
вих дис цип лін, Смі лян ський ко ледж хар чо -
вих тех но ло гій На ці о наль но го уні вер си те -
ту хар чо вих тех но ло гій. Чер ка ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ознай о ми ти з прий о ма ми ро бо ти
в ба зах да них, ство ре них за до по мо гою
Microsoft Access; на вчи ти ся пра цю ва ти
з таб ли ця ми, фор ма ми, за пи та ми та зві та ми
в Microsoft Access; за крі пи ти фун да мен -
таль ні знан ня з те ми «Сис те ма управ лін ня
ба за ми да них Microsoft Access»

Ме то дич на роз роб ка «Ме то дич ні за -
са ди вступ ної лек ції»

Зе ме лє ва Лі лія Ге ра си мів на, ви кла дач, Кос -
тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум До -
нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го уні вер -
си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що вступ на
лек ція має не тіль ки ін фор ма тив не зна чен -
ня, але й по вин на ха рак те ри зу ва ти ся
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емоцій ним впли вом, який во на чи нить на
сту ден тів, що впер ше знай ом лять ся з но -
вою на вчаль ною дис цип лі ною. Її пси хо ло -
гіч ний, мо ти ву валь ний вплив важ ко пе ре -
оці ни ти

Ме то дич на роз роб ка «Опто во лок но
в прос то рі ін фор ма ції»

Зін чен ко Та ма ра Ві та лі їв на, Де ми дюк На дія
В’ячес ла вів на, ви кла да чі спец дис цип лін,
Кри во різь кий тех ніч ний ко ледж На ці о -
наль ної ме та лур гій ної ака де мії Укра ї ни,
Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: Ма те рі ал для са мо стій но го ви -
вчен ня те ми сту ден та ми

Стат тя «Фор му ван ня на ви чок ви ко нав -
ст ва по лі фо нії в про це сі ін стру мен таль но-
ви ко нав ської під го тов ки»
Іса єн ко Сер гій Ми хай ло вич, ви кла дач
основ но го та до дат ко во го му зич но го ін -
стру мен ту, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го -
гіч не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: Удос ко на лен ня ін стру мен таль -
но-ви ко нав ської під го тов ки мо ло дих спе ці -
а ліс тів, їх ак тив не до лу чен ня до сис те ми пе -
да го гіч ної ді яль нос ті є склад ним ді алек тич -
ним про це сом, який про яв ля єть ся в різ них
фор мах ви ко нав ської май с тер нос ті.

Роз роб ка за хо ду «Ці ка ва гео ло гія»
Кай да Лю бов Сте па нів на, ви кла дач

гео ло гії, Се ли дів ський гір ни чий тех ні кум
До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти знан ня сту ден тів;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті за на -
вко лиш нє се ре до ви ще, бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди та ін те рес до дис цип лі ни,
що ви вча єть ся

Ме то дич ні вка зів ки до ви ко нан ня ла -
бо ра тор них ро біт з кур су «Чин ни ки
успіш но го пра цев лаш ту ван ня за фа хом»
Ка мін ська О. Ю., ви кла дач еко но міч них
дис цип лін, за ві ду вач комп’ютер но-еко но -
міч ним від ді лен ням, Но во во лин ський елек -
т ро ме ха ніч ний ко ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме та ла бо ра тор них ро біт — по -
ка за ти го лов ні мо мен ти пра цев лаш ту ван ня
та їх вза ємо зв’язок, прак тич но по ка за ти
май бут нім фа хів цям про цес по шу ку ро бо ти
та пра цев лаш ту ван ня

Роз роб ка за нят тя «Ці ни на про дук -
цію» з дис цип лі ни «Еко но мі ка, ор га ні -

за ція, пла ну ван ня та управ лін ня»
Ка ра ва є ва Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Кам’янець-По діль-
 ський ко ледж хар чо вої про мис ло вос ті На -
ці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех но -
ло гій, Хмель ницька обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — ви вчи ти сут ність ці ни
та окрес ли ти її ви ди, роз кри ти чин ни ки
та ме то ди ці но ут во рен ня

Роз роб ка за нят тя «Зем на ко ра» з кур -
су «За галь на гео ло гія»

Кі зен ко Окса на Пет рів на, ви кла дач гео-
еко ло гіч 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — по ка за -

ти прак тич ні на вич ки ви зна чен ня різ них
ти пів гір ських по рід та вмін ня на да ва ти ко -
рот ку ха рак те рис ти ку; за лу чи ти до са мо -
стій но го ви зна чен ня форм за ля ган ня гір -
ських по рід; сис те ма ти зу ва ти та по гли би ти
знан ня за роз ді лом «Зем на ко ра»; ви яви ти
та уза галь ни ти рі вень знань, умінь, на ви чок

Роз роб ка за хо ду «День сту ден та»
Кли мен ко Оле на Ген на ді їв на, бі б ліо те кар,
ви кла дач, 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: Роз роб ка по за клас но го за хо ду,
при свя че но го свят ку ван ню Між на род но го
дня сту ден та, освіт ня ме та яко го — ви зна -
чи ти рі вень ак тив нос ті, іні ці а тив нос ті,
твор чо го по тен ці а лу сту ден тів, на да ти до -
по мо гу у вдос ко на лен ні та роз вит ку цих
важ ли вих якос тей

Ме то дич ні ре ко мен да ції з кур су «Крес -
лен ня та осно ви на рис ної гео мет рії»
Ко лес ні чен ко Н. Г., ви кла дач фа хо вих
дисцип лін, Чер ні вець кий по лі тех ніч ний
коледж.
Ано та ція: У роз роб ці по да но ме то дич ні
вказів ки до ви ко нан ня гра фіч ної ро бо ти
на те му «По бу до ва про ек ції то чок і від різ -
ків пря мих»

Роз роб ка за нят тя «Струк ту ра по бу до -
ви мік ро про це сор них ре ле за хис ту»

з кур су «На пів про від ни ко ві при строї ре -
лей но го за хис ту та ав то ма ти ки»
Кон д ра тов Во ло ди мир Ва ле рій о вич, Ви кла -
дач спе ці аль них елек т рич них дис цип лін,
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 ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти сту -
ден тів зі схе мою мік ро про це сор но го при -
строю ре лей но го за хис ту, її по бу до вою
та прин ци пом дії; роз ви ва ти здат ність до са -
мо стій но го мис лен ня, швид ко го та міц но го
за сво єн ня но вих знань, пам’ять, уваж ність
і спо сте реж ли вість ви хо ву ва ти лю бов
до май бут ньої про фе сії

Роз роб ка за нят тя «Основ ний зміст пі -
зна валь ної ді яль нос ті» з кур су «Осно -

ви фі ло соф ських знань»
Кон д ра шов Ва дим Ми хай ло вич, ви кла дач
со ці аль но-гу ма ні тар них дис цип лін, Ма рі у -
поль ський ма ши но бу дів ний ко ледж ДВНЗ
«ПДТУ».
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 —
осяг ну ти єс т во і спря мо ва ність пі зна валь -
ної ак тив нос ті лю ди ни, про ник ну ти в скла -
до ві про це су пі знан ня; на вчи ти сту ден тів
ко рис ту ва ти ся всією різ но ма ніт ніс тю
форм і ме то дів на уко во го пі знан ня

Роз роб ка за нят тя «Мас ш та би та йо го
ви ди» 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 — ак ту а лі зу ва ти знан ня про мас ш таб;
фор му ва ти знан ня про ви ди мас ш та бу; роз -
ви ва ти прак тич ні вмін ня ко рис ту ва ти ся
мас ш та бом, роз різ ня ти та по рів ню ва ти ви ди
мас ш та бу; роз ви ва ти ана лі тич не мис лен ня,
прос то ро ве уяв лен ня, до пит ли вість; ви хо ву -

ва ти уваж ність, зо се ред же ність, охай ність
у ро бо ті з кар то гра фіч ни ми дже ре ла ми

Роз роб ка за нят тя «Укра ї на. Ки їв» з іно -
зем ної мо ви про фе сій но го спря му ван ня
Ко рот ко ва Іри на Ми хай лів на, ви кла дач ан -
г лій ської мо ви, 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 на за явле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сис те ма ти -
за ція та уза галь нен ня знан ня за гра ма -
тичною те мою «The Future Indefinite Tense»,
ви роб лен ня на ви чок ужи ван ня лек си ки
за те мою «Укра ї на. Ки їв»; на вчан ня за сто -
со ву ван ня на бу тих знань на прак ти ці; спри -
ян ня фор му ван ню ро зу мін ня мов лення

Роз роб ка за нят тя «Automobile cooling
system» з ан г лій ської мо ви (за про фе -

сій ним спря му ван ням)
Кос тюк Іри на Ва си лів на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, Він ниць кий тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою. Students should
know: vocabulary on the topic; the formation
and use of Passive. Students should be able: to
use vocabulary on the topic in speech; to use
Passive in a proper way; to speak about
cooling system of a vehicle; to give opinions,
to agree and disagree

Роз роб ка за нят тя «Ме ре жі пе ре да чі да -
них» з кур су «Сис те ми пе ре да чі дис крет -
ної ін фор ма ції»
Ко чо є ва Ва лен ти на Євге нів на, ви кла дач,
Слов’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти
студен тів із основ ни ми да ни ми про ком -
п’ютер ні ме ре жі, то по ло гі я ми ме реж, про -
вес ти по рів няль ну ха рак те рис ти ку різ них
то по ло гій; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти те о ре -
тич ний ма те рі ал на прак ти ці

Ме то дич ний по сіб ник з кур су»Кон -
струк цій ні та елек т ро тех ніч ні ма те -

ріали»
Куз нє цо ва Світ ла на Ва си лів на, ви кла дач,
Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж На -
ці о наль но го уні вер си те ту біо тех но ло гій
та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро -
дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: У на вчаль но му по сіб ни ку для
само стій ної ро бо ти сту ден тів роз гля ну то
фі зич ні осно ви явищ, що про ті ка ють в ді -
елек т ри ках, про від ни ках, на пів про від ни -
ках та маг ніт них ма те рі а лах

Роз роб ка за нят тя «Лег ка ат ле ти ка»
Ли сен ко Сер гій Гри го ро вич, ке рів ник фі -
зич но го ви хо ван ня, Ні жин ський ме дич ний
ко ледж Чер ні гів 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 — зна ти
тех ні ку без пе ки з лег кої ат ле ти ки, пра ви ла
і ор га ні за цію про ве ден ня зма гань з лег кої
ат ле ти ки; оці ни ти рі вень роз вит ку сприт -
нос ті сту ден тів

Роз роб ка за нят тя «Елек т рич ні апа ра -
ти руч но го та ди стан цій но го ке ру ван -

ня» з кур су «Сис те ми ке ру ван ня елек т ро -
при во да ми»
Ма ко гон Альо на Пав лів на, ви кла дач елек т -
ро тех ніч них дис цип лін, Слов’ян ський
енер го бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — уза -
галь ни ти та пе ре ві ри ти сту пінь за сво єн ня
знань, от ри ма них на по пе ред ніх за нят тях,
роз ши ри ти й по гли би ти знан ня сту ден тів
про елек т рич ні апа ра ти

Роз роб ка за нят тя «Кіс т ко ва сис те ма:
ске лет, кіс т ки, суг ло би та їх хво ро би. The
Present Perfect Tense» з ан г лій ської мо ви
Мель чен ко О. В., ви кла дач іно зем ної мо ви,
Кре мен чуць кий ме дич ний ко ледж іме ні
В. І. Лит ви нен ка Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай о ми ти з бу до вою кіс т ко вої
сис те ми, її хво ро ба ми; за сво ї ти ана то міч ну
тер мі но ло гію; ово ло ді ти на вич ка ми мо но -
ло гіч но го мов лен ня на рів ні мік ро вис лов -
лю ван ня з опо рою на на оч ність, сис те ма ти -
за ції і ко мен ту ван ня одер жа ної ін фор ма ції,
ло гіч ної по бу до ви ви слов лю ван ня за зміс -
том по чу то го (по ба че но го, про чи тан но го)

Роз роб ка за нят тя «Кір, крас ну ха,
скар ла ти на»

Ми халь чен ко Ган на Ма ка рів на, ви кла дач
пе ді ат рії, Ні жин ський ме дич ний ко ледж
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка за нят тя, на вчаль на ме -
та яко го — на бу ти знань про ви зна чен ня,
еті о ло гію, епі де мі о ло гію крас ну хи, ко ру,
скар ла ти ни; клі ніч ну кар ти ну, кла си фі ка -
цію, усклад нен ня цих за хво рю вань; за сво ї -
ти клі ні ку на бу тої та врод же ної крас ну хи, її
усклад нен ня; ви вчи ти ла бо ра тор ну діа гнос -
ти ку, лі ку ван ня, спе ци фіч ну та не спе ци -
фіч ну про фі лак ти ку крас ну хи, ко ру, скар -
ла ти ни; про во ди ти ди фе рен цій ну діа гнос -
ти ку ко ру, крас ну хи, скар ла ти ни

Стат тя «Фор му ван ня про фе сій ної ком -
пе тен т нос ті май бут ньо го вчи те ля му зи ки»
Мі хов Ва силь Про ко по вич, ви кла дач основ -
но го та до дат ко во го му зич но го ін стру мен -
ту, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч не учи -
ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що по єд нан ня
соль ної та ан сам б ле вої під го тов ки, що ак -
тив но за лу чає май бут ніх пе да го гів до кон -
цер т но-про світ ниць кої ро бо ти, є її ін фор -
ма цій но-ме то дич ним за без пе чен ням, за -
кла дає осно ву для фор му ван ня твор чої
осо бис тос ті май бут ньо го пе да го га-му -
зикан та

Роз роб ка за нят тя — ді ло вої гри з ви -
щої гео де зії

Мо со ло ва На та лія Вік то рів на, спе ці а ліст
ви щої ка те го рії, 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 — ви яви ти
якість, рі вень умінь і знань ма те рі а лу, от ри -
ма но го з дис цип лін «Гео де зія», «Ви ща гео -
де зія» з ви ко ри стан ням іг ро вої си ту а ції

Ме то дич на роз роб ка лек цій з дис цип -
лі ни «Зов ніш ньо еко но міч на ді яль -

ність»
Мри га Ві ра Олек сан д рів на, ви кла дач еко -
но міч них дис цип лін, Бер дян ський еко но -
міко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту,
За по різь ка обл.
Ано та ція: У лек цій но му ма те рі а лі роз гля -
нуто ме ха нізм ор га ні за ції та здій с нен ня

зов ніш ньо еко но міч ної ді яль нос ті під при -
ємств Укра ї ни, роль дер жа ви в ре гу лю ван ні
зов ніш ньо еко но міч но го сек то ру еко но мі -
ки, ін стру мен ти мит но го, ва лют но го і по -
дат ко во го ре гу лю ван ня ЗЕД під при єм ст ва

Роз роб ка за нят тя «Тру до ві спо ри»
з кур су «Тру до ве пра во»

На умен ко Оль га Ми ко ла їв на, ви кла дач со -
ці аль но-гу ма ні тар них дис цип лін, Боб ро -
виць кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж мен -
ту ім. О. Май но вої На ці о наль но го уні вер си -
те ту біо ре сур сів та при ро до ко рис ту ван ня,
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною пре зен та цією, на вчаль на ме та
яко го — ознай о ми ти з основ ни ми нор ма -
тив но-пра во ви ми ак та ми, що ре гу лю ють
тру до ві спо ри в Укра ї ні та вчи ти за сто со ву -
ва ти і ви ко рис то ву ва ти одер жа ні знан ня
на прак ти ці

Роз роб ка за нят тя «Роз роб ка ін тер’єру
ди тя чої кім на ти» з дис цип лі ни «Осно ви
ди зай ну»
Не ха є ва Альо на Гри го рів на, ви кла дач бу ді -
вель них дис цип лін, Кам’ян ський енер ге -
тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти ся за сто со -
ву ва ти на бу ті знан ня для роз роб ки та офор -
м лен ня ін тер’єру ди тя чої кім на ти; за лу чи ти
до са мо стій но го ово ло дін ня комп’ютер ною
про гра мою Sweet Home 3D; ви яви ти та уза -
галь ни ти рі вень знань, умінь, на ви чок

Роз роб ка за нят тя «Ста ти ка. Центр ва -
ги» з кур су «Те о ре тич на ме ха ні ка»

Ошур На та лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
спец дис цип лін, За по різь кий бу ді вель ний
ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — за без пе чи ти знан -
ня сту ден та ми по нять те ми, фор му ван ня
вмінь сис те ма ти зу ва ти ви вче ний ма те рі ал,
роз ви ва ти здіб ність до ана лі зу, під ви щу ва -
ти ін те рес і за галь ну мо ти ва цію до на вчан -
ня за вдя ки но вим фор мам ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Скла дан ня тех но ло -
гіч ної кар ти ре мон ту мас ля но го ви ми ка -
ча» з кур су «Орга ні за ція і тех но ло гія ре -
мон ту елек т ро ус тат ку ван ня елек т ро стан -
цій та елек т рич них ме реж
Пан чо ха Ва ле рія Андрі їв на, ви кла дач елек -
т ро тех ніч 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, ме та яко го — ознай о ми ти з ме -
то ди кою скла дан ня ти по вих тех но ло гіч них
карт ре мон ту елек т ро ус тат ку ван ня; роз -
вива ти ло гіч не та прос то ро ве мис лен ня;
роз ви ва ти на вич ки ко лек тив ної спів пра ці;
роз ви ва ти са мо стій ність мис лен ня, умін ня
ана лі зу ва ти, від сто ю ва ти свою по зи цію

Роз роб ка за нят тя «Куль ту ра Ки їв ської
Ру сі» з куль ту ро ло гії
По го рі ла Вік то рія Іва нів на, ви кла дач куль -
ту ро ло гії, Крас но град ський ко ледж Хар ків -
ської гу ма ні тар но-пе да го гіч ної ака де мії,
Хар ків ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня про куль ту ру
ча сів Ки їв ської Ру сі, зба га ти ти ві до мос тя ми
про ви ник нен ня дер жа ви, по ход жен ня її
на зви, про ана лі зу ва ти вне сок у роз бу до ву

дер жа ви Ки їв ських кня зів, зба га ти ти уяв -
лен ня про то го час ну на уку, осві ту, пи сем -
ність, мис тец т ва, ре мес ла; зба га ти ти ся
куль ту ро ло гіч ни ми тер мі на ми, за крі пи ти
знан ня у ви гля ді вік то ри ни та крос вор ду

Ме то дич на роз роб ка «Ство рен ня оп ти -
маль них умов жит тє ді яль нос ті для хво рих
на цук ро вий ді абет»
Под ти кан І. В., Сі ню гі на В. О., Че чель І. Ю.,
прак тич ний пси хо лог, ви кла да чі внут ріш -
ньої ме ди ци ни, Кре мен чуць кий ме дич ний
ко ледж іме ні В. І. Лит ви нен ка Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: Ме та за сі дан ня круг ло го сто лу —
сис те ма ти зу ва ти та по гли би ти знан ня з пи -
тань до гля ду за па ці єн та ми, хво рих на цук -
ро вий ді абет, з проб лем на вчан ня да ної
групи па ці єн тів та їх ото чен ня з пи тань до -
гля ду та са мо дог ля ду, ви роб лен ня зви чок
здо ро во го спо со бу жит тя; сфор му ва ти
в сту ден тів по чут тя ем па тії, від по ві даль нос -
ті та про фе сій ної сві до мос ті

Роз роб ка за нят тя «Мат ри ці ін ци ден т -
нос ті й су між нос ті, ізо мор фізм» з дис -

крет ної ма те ма ти ки
По пе реч нюк Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви кла -
дач комп’ютер них дис цип лін, Но во град-
Волин ський про мис ло во-еко но міч ний тех -
ні кум Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка лек ції-ві зу а лі за ції
з еле мен та ми про во ка ції

Роз роб ка за нят тя «Удос ко на лен ня
куль ту ри мов лен ня» з ук ра їн ської

мови
Пре по доб на На та лія Ле о ні дів на, ви кла дач,
Оде ський ко ледж комп’ютер них тех но ло -
гій «Сер вер».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про мо ву, куль ту ру мов лен ня,
мов лен ня і си ту а цію мов лен ня, мов ний ети -
кет; ви роб ля ти на вич ки пра виль но го ви ко -
ри стан ня мов них за со бів у різ них си ту а ці -
ях мов лен ня; роз ви ва ти вмін ня орі єн ту ва -
ти ся в будь-якій мов лен нє вій си ту а ції;
ви хо ву ва ти чут тя мо ви, ува гу до сло вес но го
офор м лен ня дум ки.

Роз роб ка за нят тя «Мор фо ло гія, роз -
мно жен ня і кла си фі ка ція дріж д жів»

з дис цип лі ни «Мік ро бі о ло гія»
При сяж на Окса на Ле он ті їв на, ви кла дач,
Кам’янець-По діль ський ко ледж хар чо вої
про мис ло вос ті На ці о наль но го уні вер си те ту
хар чо вих тех но ло гій, Хмель ницька обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — по -
знай о ми ти з мор фо ло гією, спо со ба ми роз -
мно жен ня, кла си фі ка цією та прак тичним
за сто су ван ням дріж д жів; роз ви ва ти ло гіч не
мис лен ня; фор му ва ти ін те рес до май бут -
ньої спе ці аль нос ті, умін ня за сто со ву ва ти
ра ні ше на бу ті знан ня, жит тє вий до свід

Роз роб ка за нят тя «Ке ра міч ні ма те рі а -
ли» з дис цип лі ни «Бу ді вель не ма те рі -

а лознав ст во»
Ро ма но ва Ма ри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
спец дис цип лін, Слов’ян ський енер го бу дів -
ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — по глиб -
лен ня, роз ши рен ня й де та лі за ція на уко вих
знань, от ри ма них сту ден та ми на по пе ред -
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ніх за нят тях і спря мо ва них на під ви щен ня
рів ня за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу,
роз ви ток на уко во го мис лен ня та ус но го
мов лен ня сту ден тів

Роз роб ка за нят тя «Орга ні за ція ма -
шин но го до їн ня ко рів» з кур су «Тех но -

ло гія ви роб ниц т ва мо ло ка та яло ви чини»
Ро ма сен ко Те тя на Вік то рів на, ви кла дач
зоо тех но ло гіч них дис цип лін, Ма ло вис -
тороп 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, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво ї ти
фі зіо ло гіч ні та фун к ці о наль ні особ ли вос ті
мо лоч ної за ло зи, оцін ку ви ме ні та пра ви ла
ма шин но го до їн ня ко рів

Роз роб ка за нят тя «Вплив су час них
тех но ло гій на жит тя. Passive Voice»

з ан г лій ської мо ви
Ру ден ко Юлія Сер гі їв на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, Ні жин ський ме дич ний ко ледж
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
по да ти і від пра цю ва ти лек сич ні оди ни ці те -
ми; удос ко на лю ва ти тех ні ку чи тан ня; удос -
ко на ли ти на вич ки ауді ю ван ня; за крі пи ти
на вич ки ін тер ак тив но го спіл ку ван ня; на -
вчи ти пра цю ва ти са мо стій но

Роз роб ка за нят тя «Орга ніч ні доб ри -
ва» з кур су «Агро хі мія»

Сав чен ко Ми ко ла Фе о фа но вич, ме то дист
за оч но го від ді лен ня, 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 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 — ознай ом лен ня з влас ти вос тя -
ми і ви ко ри стан ням основ них ор га ніч них
доб рив: гній, се ча, гно їв ка, пта ши ний по -
слід, ком пос ти то що

Ме то дич на роз роб ка «Елек т ро при від
кор мо роз да валь них і транс пор т них

уста но вок»
Са мой лен ко Ні нель Ге ор гі їв на, ви кла дач,
Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж На -
ці о наль но го уні вер си те ту біо ре сур сів і при -
ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський
р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці пред с тав -
ле но до свід на вчаль ної та ме то дич ної ро бо -
ти ви кла да ча. Роз гля ну то пи тан ня ме то ди -
ки про ве ден ня лек цій них, ла бо ра тор них
і прак тич них за нять та са мо стій ної ро бо ти
сту ден тів

Роз роб ка за хо ду «Exploring the power
of music»

Са ро си ка Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач
Іно зем ної мо ви, Ма рі у поль ський ко ледж
мис тецтв До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня веб-квес ту
для сту ден тів з ан г лій ської мо ви за про фе -
сій ним спря му ван ням

Роз роб ка за нят тя «Облік ви трат ви роб -
ниц т ва»
Сви ри да Оль га Ва си лів на, ви кла дач об лі ко -
вих дис цип лін, По діль ський спе ці аль ний
на вчаль но-ре абі лі та цій ний со ці аль но-

еконо міч ний ко ледж, м. Кам’янець-По діль-
 ський Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — удос ко на лен ня вмінь і на -
ви чок ве ден ня об лі ку ви трат в рос лин ниц т -
ві, об чис лен ня фак тич ної со бі вар тос ті про -
дук ції рос лин ниц т ва, офор м лен ня Зві ту
про ви тра ти та ви хід основ ної про дук ції,
фор му ван ня основ них бух гал тер ських за -
пи сів по ра хун ку 231 «Ви роб ниц т во /суб ра -
ху нок Рос лин ниц т во»

Роз роб ка за нят тя «Осві та в Укра ї ні й
за кор до ном» з ан г лій ської мо ви

Се ме щен ко Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла -
дач ан г лій ської мо ви, За по різь кий гід ро -
енер ге тич ний ко ледж.
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 — ак ти ві зу ва ти
вживан ня лек си ки з тем за нят тя; удос ко на -
лю ва ти фо не тич ні на вич ки; фор му ва ти
вмін ня і на вич ки в усіх ви дах мов лен нє вої
ді яль нос ті; фор му ва ти на вич ки вжи ван ня
лек сич них оди ниць і гра ма тич них струк тур
в ус но му мов лен ні; сти му лю ва ти си ту а тив -
не мов лен ня ан г лій ською мо вою; зба га чу -
ва ти слов ни ко вий за пас

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо чий зо шит
для са мо стій ної ро бо ти» з ви щої ма те -

ма ти ки для сту ден тів спе ці аль нос ті «Те ле -
ко му ні ка ції та ра діо тех ні ка»
Сер деч нюк Оле на Ва си лів на, ви кла дач ма -
те ма ти ки, Но во ка хов ський при ла до бу дів -
ний тех ні кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: Зо шит до по мо же сту ден там
у під го тов ці до ви ко нан ня са мо стій них ро -
біт. При ви ко нан ні та ких ро біт ви рі шу єть ся
низ ка важ ли вих проб лем: са мо стій на ро бо -
та по глиб лює знан ня сту ден тів; до зво ляє
ви яви ти та за пов ни ти про га ли ни в знан нях;
фор мує на вич ки та вмін ня са мо стій ної ро -
бо ти з лі те ра ту рою

Роз роб ка за нят тя «Ви тра ти ви роб ниц -
т ва і со бі вар тість про дук ції» з кур су

«Еко но мі ка сіль сько го гос по дар ст ва»
Си ро та Ва лен ти на Гри го рів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, 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,
Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект лек ції 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 якої — да ти по -
нят тя про еко но міч ну суть і зна чен ня со бі -
вар тос ті про дук ції для ефек тив но го роз вит -
ку сіль сько гос по дар сько го під при єм ст ва

Роз роб ка за хо ду «Куль ту ро ло гіч ний
тур нір»
Скля рен ко Ал ла Ми хай лів на, ви кла дач
куль ту ро ло гії, Сум ське ви ще учи ли ще мис -
тецтв і куль ту ри ім. Д. С. Бор т нян сько го.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го — по -
вто ри ти та уза галь ни ти знан ня, спри я ти
усві дом лен ню за ко но мір нос тей роз вит ку
сві то вої куль ту ри в різ них епо хах, особ ли -
вос тей роз вит ку ук ра їн ської куль ту ри, ви -
зна чи ти міс це і роль лю ди ни в куль ту рі; пе -
ре ві ри ти рі вень за сво єн ня знань

Роз роб ка за нят тя «Ви зна чен ня внут -
ріш ньої енер гії. Роз ра ху нок ро бо ти

і теп ло ти. Ви ко ри стан ня I-го на ча ла тер -
мо ди на мі ки» з фі зи ки

Тре тяк Те тя на Ва си лів на, ви кла дач фі зи ко-
ма те ма тич них дис цип лін, Сум ський бу ді -
вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ним суп ро во дом ме та яко го —
не ли ше до сяг ти усві дом лен ня те о ре тич них
знань про спо со би змі ни внут ріш ньої енер -
гії та ве ли чи ни, що ха рак те ри зу ють теп ло ві
про це си і вста но ви ти зв’яз ки між ни ми,
а та кож сфор му ва ти на вич ки пе ре не сен ня
фі зич них знань у но ві умо ви, пов’яза ні
з май бут ньою про фе сій ною ді яль ніс тю

Стат тя «Орга ні за ція са мо стій ної ро бо -
ти сту ден тів»

Тро цен ко Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач
спеці аль них елек т ро тех ніч них дис цип лін,
Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні кум
Донець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що са мо стій на
ро бо та, що ви ко ну єть ся в по за ауди тор ний
час, має ряд пе ре ваг: час на ви ко нан ня
робо ти має дов го стро ко вий ха рак тер, то му
сту дент мо же са мо стій но об ра ти час на ви -
ко нан ня ро бо ти; сту ден ти мо жуть об’єд ну -
ва ти ся для ви ко нан ня по став ле ної за да чі,
що по зи тив но впли ває на їх ні між осо бис -
тіс ні від но си ни

Стат тя «Фор му ван ня про фе сій них ком -
пе тен т нос тей май бут ніх фа хів ців»
Фе ди на Во ло ди мер Ми ко лай о вич, ди рек -
тор, Ма ло вис то роп ський ко ледж іме ні П. С.
Ри бал ка Сум сько го на ці о наль но го уні вер -
си те ту, Ле бе дин ський р-н Сум ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор пи ше, що зміс то ве
за без пе чен ня осві ти, фор ми та ме то ди на -
вчан ня ма ють бу ти орі єн то ва ні на фор му -
ван ня не об хід но го рів ня фа хо вої ком пе тен -
т нос ті, щоб мо лод ші спе ці а ліс ти аг рар но го
про фі лю мог ли са мо стій но от ри му ва ти по -
тріб ну ін фор ма цію, ана лі зу ва ти проб лем ні
ви роб ни чі пи тан ня, зна хо ди ти шля хи ра ці -
о наль но го їх ви рі шен ня

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо чий зо шит
з устат ку ван ня за кла дів рес то ран но го гос -
по дар ст ва»
Фе до рів Вік тор Ми хай ло вич, ви кла дач,
Кам’янець-По діль ський ко ледж хар чо вої
про мис ло вос ті На ці о наль но го уні вер си те ту
хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: У роз роб ці по да но ро бо чий зо -
шит сту ден та, у яко му ста вить ся ме та і за -
вдан ня прак тич но го за нят тя, роз кри ва -
ється ал го ритм йо го ви ко нан ня

Роз роб ка за нят тя «По ря док здій с нен -
ня опе ра цій ку пів лі-про да жу то ва рів»

з кур су «Ко мер цій на ді яль ність»
Фі лі на Анто ні на Олек сі їв на, ви кла дач, Во -
лин ський ко ледж На ці о наль но го уні вер си -
те ту хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя 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 — фор му ва ти в сту ден тів за галь но -
про фе сій ні знан ня та на вич ки, які не об хід -
ні при здій с нен ні тор го вель них опе ра цій

Роз роб ка за нят тя «Кла си фі ка ці ця та
при зна чен ня ін стру мен таль них ста лей
та спла вів» з кур су «Тех но ло гія ме та лів»
Фі ліп по ва Та ма ра Пав лів на, ви кла дач спе -
ці аль них дис ціп лін, Ма рі у поль ський ма ши -
но бу дів ний ко ледж При азов сько го дер жав -
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но го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му -
ва ти знан ня зі струк ту ри, влас ти вос тей
і при зна чен ня ін стру мен таль них ма те рі а лів

Стат тя «Ви ко ри стан ня ме то ду про -
ектів»
Хар чук Л. М., Ка мін ська О. Ю., ви кла да -
чі еко но міч них дис цип лін, Но во во лин -
ський елек т ро ме ха ніч ний ко ледж Во лин -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав то ри пи шуть, що про ек т не
на вчан ня го тує сту ден тів до ви ко ри стан ня
здо бу тих знань і прак тич них на ви чок під
час ро бо ти (прак ти ка, кон т роль на, те ма -
тична) та розв’язан ня різ них жит тє вих
ситу а цій

Роз роб ка за нят тя «Хво ро би жов ч но го
мі ху ра і жов чо ви від них шля хів. Хро -

ніч ний пан кре а тит»
Хо ло ден ко На дія Пет рів на, ви кла дач
медсес т рин ст ва у внут ріш ній ме ди ци ні,
Ніжин ський ме дич ний ко ледж Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя упро -
довж яко го сту ден ти за сво ять знан ня про
еті о ло гію хво роб жов ч но го мі ху ра і жов чо -
ви від них шля хів, хро ніч но го пан кре а ти ту;
клі ніч ні про яви, усклад нен ня да них за хво -
рю вань; діа гнос ти ку та лі ку ван ня хво роб
жов ч но го мі ху ра і жов чо ви від них шля хів,
хро ніч но го пан кре а ти ту, про фі лак ти ку цих
за хво рю вань, ме то ди ку до гля ду за па ці -
єнта ми

Роз роб ка за нят тя «Ви мо ги до пра ців -
ни ків, які пра цю ють з елек т ро -

установ ка ми» з кур су «Орга ні за ція екс -
плу а та ції при стро їв елек т ро пос та чан ня
за ліз ниць»
Че ре па но ва Оле на Ле о ні дів на, ви кла дач,
Слов’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ди дак тич на ме та яко го — ви -
вчити обов’яз ки осіб, які від по ві даль ні
за без пе ку ро біт при ви ко нан ні їх в елек т -
ро ус та нов ках; зба га ти ти ба гаж знань про
про фе сію, роз ви ва ти вмін ня об’єд ну ва ти
знан ня з дис цип лі ни та спе ці аль них дис -
цип лін спе ці аль нос ті

Роз роб ка за хо ду «Роз учу ван ня ком бі -
на цій кла сич но го ек зер си су на се ре ди ні
за лу» з на вчаль ної дис цип лі ни «Кла сич -
ний та нець»
Чер кес Люд ми ла Олек сан д рів на, ви кла дач,
Ме лі то поль ське учи ли ще куль ту ри За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ро бо та над за сво -
єн ням ви вче но го ма те рі а лу; над від пра цю -
ван ням стій кос ті на од ній но зі; ро бо та над
ко ор ди на цією кор пу су, рук, ніг і го ло ви; ви -
раз ним, емо цій ним ви ко нан ням

Роз роб ка за нят тя «Роз ра ху нок стру -
мів ко рот ко го за ми кан ня на ши нах 6–

10 кВ» з кур су «Елек т ро пос та чан ня під -
при ємств і ци віль них спо руд»
Чу фе щук Ка те ри на Іва нів на, ви кла дач,
Кам’ян ський ін дус т рі аль ний ко ледж Укра -
їн сько го дер жав но го хі мі ко-тех но ло гіч но го
уні вер си те ту, Дніп ро пет ров ська обл.

Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му 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 ви зна чен ня стру мів ко рот ко го за -
ми кан ня та їх дію

Роз роб ка за нят тя «Екс плу а та ція по -
віт ря них лі ній елек т ро пе ре да чі на -

пру гою до і ви ще 1000 В»
Ярош Лю бов Ва си лів на, ви кла дач, Не мі ша -
їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль -
но го уні вер си те ту біо ре сур сів та при ро до -
ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
на бу ти те о ре тич них знань з екс плу а та ції
по віт ря них лі ній (ПЛ), ви вчи ти прий ман ня
ПЛ в екс плу а та цію, до три ман ня ре жи мів
ро бо ти зі стру ма ми на ван та жен ня та без пе -
ки пра ці при екс плу а та ції та ре мон ті ПЛ

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка уро ку «Дик та ту ра Це за ря»
із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі

Авра мен ко Рус ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель іс то рії, Ма ло вис то роп ський НВК Ле -
бе дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти з іс то рич ною по -
стат тю Гая Юлія Це за ря; про ана лі зу ва ти
йо го внут ріш ню і зов ніш ню по лі ти ку; на -
вчи ти са мо стій но здо бу ва ти ін фор ма цію
з те ми і за сто со ву ва ти її на уро ці

Роз роб ка уро ку «Гос по да рю ван ня і по -
всяк ден не жит тя в Дав ній Гре ції» із все -
світ ньої іс то рії в 6-му кла сі
Авра мен ко Рус ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель іс то рії, Ма ло вис то роп ський НВК Ле -
бе дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з особ ли вос тя ми по бу ту, гос по да рю ван ня
гре ків з ха рак тер ни ми ри са ми куль ту ри
дав ніх гре ків, по яс ни ти їх вплив на за галь -
но сві то вий куль тур ний роз ви ток

Роз роб ка уро ку «Пе ре ду мо ви, ха рак -
тер та про яви «Хо лод ної вій ни» з все світ -
ньої іс то рії в 11-му кла сі
Бар ков ська Ган на Олек сан д рів на, ви кла дач
іс то рії та пра во знав ст ва, 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 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 іс -
то рич ні по дії пе рі о ду «хо лод ної вій ни»;
з’ясу ва ти при чи ни її ви ник нен ня, її вплив
на між на род ні від но си ни й на слід ки для
роз вит ку сві то вої по лі ти ки

Роз роб ка уро ку «Змі ни у сві ті внас лі -
док Дру гої сві то вої вій ни» із все світ -

ньої іс то рії в 11-му кла сі спе ці аль ної
школи
Зи мов чен ко Вік то рія Ва ле рі їв на, учи тель іс -
то рії, Ки їв ська ве чір ня (змін на) спе ці аль на
шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ви зна -
чи ти основ ні по лі тич ні, со ці аль но-еко но -

міч ні на слід ки Дру гої сві то вої вій ни, змі ни
в між на род но му ста но ви щі; ознай о ми ти
зі ство рен ням ООН; роз ви ва ти вмін ня ана -
лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки, ви ді ля ти го лов -
ну ін фор ма цію, ко рот ко її фор му лю ва ти;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм та ін те рес до ви вчен ня іс то рії

Роз роб ка уро ку «По до рож Ста ро дав -
ньою Гре цією» із все світ ньої іс то рії в 6-му
кла сі
Ко ній чук Оль га Пет рів на, учи тель іс то рії
та гео гра фії, Чис то піль ська шко ла Ні ко -
поль сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти й уза галь ни ти знан ня з те -
ми; фор му ва ти прос то ро ву, хро но ло гіч ну,
ак сіо ло гіч ну, мов лен нє ву, ло гіч ну ком пе тен -
т нос ті; роз ви ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
знан ня та вмін ня в но вій на вчаль ній си ту а -
ції, чіт ко ви слов лю ва ти дум ки; роз ви ва ти до -
пит ли вість, зо се ред же ність, на по лег ли вість,
умін ня друж но пра цю ва ти в гру пі; вихо ву -
ва ти куль ту ру спіл ку ван ня, ін те рес до іс то рії

Роз роб ка уро ку «Ста ни се ред ньо віч но -
го сус піль ст ва. Фе о да лізм. Орга ні за ція
хрис ти ян ської цер к ви в Се ред ньо віч чі»
із все світ ньої іс то рії в 7-му кла сі
Куг но На та лія Ана то лі їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Су га рів ська шко ла Сах -
нов щин сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сфор му ва ти
уявлення про се ред ньо віч не сус піль ст во,
ви зна чи ти міс це й роль кож но го ста ну, по -
ясни ти по нят тя «стан», «фе од», «фе о даль на
дра би на», «сень йор», «ва сал», «ва са лі тет»,
«ка то лиць ка цер к ва», «єпис коп»; роз ви ва -
ти вмін ня уза галь ню ва ти фак тич ний ма те -
рі ал, фор му ва ти на вич ки скла дан ня про ек -
тів, опра цю вав ши до дат ко вий ма те рі ал; ви -
хо ву ва ти по ва гу до все світ ньої іс то рії

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня та роз квіт
ел лі ніс тич них дер жав» із все світ ньої

іс то рії в 6-му кла сі
Лу ги на Оль га Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Сте па нів ська шко ла
Єміль чинсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
розкри ти суть «ел лі ніз му»; по ка за ти
на істо рич ній кар ті те ри то рії ел лі ніс тич них
дер жав, сис те ма ти зу ва ти знан ня про гео -
гра фіч ні та ча со ві ме жі іс то рії ел лі ніс тич -
них дер жав; ви зна чи ти основ ні при чи ни
роз кві ту куль ту ри і на уки до би ел лі ніз му;
на вчи ти по яс ню ва ти та за сто со ву ва ти
на при кла дах зміст по нять «ді адо хи», «ел лі -
нізм», «му зей», «пер га мент»

Роз роб ка уро ку «США на пе ре дод ні
та в ро ки Ве ли кої де пре сії « із все світ -

ньої іс то рії в 10-му кла сі
Мі сю ра Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач іс -
то рії та сус піль них дис цип лін, При дніп ров -
ський дер жав ний ме та лур гій ний ко ледж,
м. Кам’яг ське Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пе ред ба чає ви ко ри -
стан ня гру по вих форм ро бо ти, ко лек тив не
ви ко нан ня пі зна валь них, ін фор ма цій них,
ко му ні ка тив них за вдань, які на вча ють вза -
є мо дії та за без пе чу ють ком пе тен т ніс ний
під хід, да ють уч не ві ро зу мін ня, де та як
мож на за сто су ва ти от ри ман ні знан ня на
прак ти ці, та для ви рі шен ня осо бис тих
проб лем
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Роз роб ка уро ку «До ба «Мей д зі» в Япо -
нії» з все світ ньої іс то рії в 9-му кла сі
Па щен ко Не ля Се ме нів на, учи тель іс то рії,
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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти уяв лен -
ня про Япо нію в дру гій по ло ви ні ХІХ ст.;
про ана лі зу ва ти при чи ни й на слід ки ре -
форм; роз ви ва ти вмін ня оці ню ва ти ді яль -
ність ім пе ра то ра Му цу хі то; ви слов лю ва ти
влас ну дум ку; про дов жи ти фор му ван ня
вмінь пра цю ва ти з кар тою, тек с том під руч -
ни ка, іс то рич ним дже ре лом; ви хо ву ва ти ін -
те рес до ви вчен ня іс то рії

Роз роб ка уро ку «Фран ція в до бу аб со -
лю тиз му» із все світ ньої іс то рії у 8-му

кла сі
Пи ли пен ко Ма ри на Олек сі їв на, учи тель іс -
то рії, Дра бів ський НВК «ЗОШ І—ІІІ сту пе -
нів ім. С. В. Ва силь чен ка — гім на зія» Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 — ознай о ми ти уч нів з іс то рією Фран -
ції в пе рі од най ви що го роз кві ту аб со лю -
тизму та з’ясу ва ти при чи ни йо го кри зи
у XVIII ст.

Гео гра фія

Роз роб ка уро ку «Ки тай» з гео гра фії
в 10-му кла сі

Ба ран чук Ва лен ти на Ста ніс ла вів на, ви кла -
дач гео гра фії, Боб ро виць кий ко ледж еко -
номі ки та ме нед ж мен ту ім. О. Май но вої
Наці о наль но го уні вер си те ту біо тех но ло гій
та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни.
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 — сфор му ва ти сис те му знань про
основ ні еко но мі ко-гео гра фіч ні ха рак те -
рис ти ки Ки таю, сти му лю ва ти ін те рес до са -
мо стій но го по шу ку і ана лі зу не об хід ної ін -
фор ма ції

Роз роб ка уро ку «Кра ї ни Євро пи. За -
галь на ха рак те рис ти ка ре гі о ну» з гео -

гра фії в 10-му кла сі
Бур дю го ва Світ ла на Іва нів на, ви кла дач гео -
гра фії, Ко ледж еко но мі ки і тех но ло гій Чер -
ні гів сько го на ці о наль но го тех но ло гіч но го
уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — сфор му ва ти знан -
ня про склад ре гі о ну Євро па, про ана лі зу ва -
ти особ ли вос ті су час ної по лі тич ної кар ти
Євро пи; сфор му ва ти знан ня про за без пе -
че ність ре гі о ну при род ни ми ре сур са ми,
сха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті на се лен ня
ре гі о ну, ово ло ді ти знан ня ми про за галь ні
ри си гос по дар ст ва ре гі о ну

Роз роб ка уро ку «Кра ї ни Євро пи. За -
галь на ха рак те рис ти ка ре гі о ну» з гео гра -
фії в 10-му кла сі
Глаз ко ва Ган на Ми хай лів на, ви кла дач со ці -
аль но-еко но міч них дис цип лін, Хер сон ське
учи ли ще куль ту ри.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь ни -
ти знан ня про склад ре гі о ну, по лі тич ну кар -
ту, ти по ло гію єв ро пей ських дер жав, особ -

ли вос ті роз мі щен ня та фор му ван ня на се -
лен ня; скла да ти ком п лек с ну сус піль но-гео -
гра фіч ну ха рак те рис ти ку кра ї ни ре гі о ну;
фор му ва ти вмін ня пра цю ва ти ра зом для
ви ко нан ня за вдань і до сяг нен ня від по від -
них на вчаль них ре зуль та тів

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня мар ш ру -
ту іс то ри ко-куль тур них об’єк тів або

пам’яток при ро ди за до по мо гою кар то гра -
фіч них дже рел» з гео гра фії в 11-му кла сі
Іван ні ко ва Окса на Пет рів на, учи тель гео -
гра фії, Бер дян ська шко ла № 3 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 — ак ту а -
лі зу ва ти знан ня про іс то ри ко-куль тур ні
об’єк ти та пам’ят ки при ро ди Укра ї ни; фор -
му ва ти вмін ня скла да ти ту рис тич ний мар -
ш рут за до по мо гою кар то гра фіч них дже -
рел; спри я ти фор му ван ню кар то гра фіч ної
гра мот нос ті та ін фор ма цій ної ком пе тен т -
нос ті; по глиб лю ва ти між пред мет ні зв’яз ки
з іс то рією Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «І Бер дою на зва ли річ -
ку цю…» для 7-х — 8-х кла сів
Іван ні ко ва Окса на Пет рів на, учи тель гео -
гра фії, Бер дян ська шко ла № 3 За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ус но го жур на лу 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 ді тей про по ход жен ня на зви рід но го міс -
та та Азов сько го мо ря; роз ви ва ти ба жан ня
біль ше ді зна ти ся про іс то рію рід но го краю;
ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни, рід но го
міс та, по чут тя гор дос ті за свій на род

Роз роб ка уро ку «Озе ра, їх різ но ма ніт -
ність. Най біль ші і най глиб ші озе ра зем ної
ку лі» з гео гра фії в 6-му кла сі
Лип ка Га ли на Ва си лів на, учи тель гео гра фії,
Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-ну Тер -
но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя «озе ро», ознай о -
ми ти ся з кла си фі ка цією озер за різ ни ми
кри те рі я ми; роз ви ва ти вмін ня ви зна ча ти
гео гра фіч не по ло жен ня озер, на вич ки ро -
бо ти з кон тур ною кар тою, кар та ми ат ла су,
схе ма ми, ма люн ка ми; ви хо ву ва ти бе реж -
ли ве став лен ня до вод них ба гатств сві ту,
Укра ї ни, своєї міс це вос ті

Стат тя «Ви ко ри стан ня про дук тив них
тех но ло гій в по за клас ній ро бо ті з гео гра -
фії»
Ні кіт чук Оле на Ада мів на, учи тель гео гра -
фії, Но во пок ров ська шко ла Со ло нян сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що по за клас на
ро бо та з гео гра фії є род зин кою, яка до зво -
ляє вчи те лю за лу чи ти яко мо га біль ше уч нів
по ри ну ти в ці ка вий світ за хоп лю ю чої по до -
ро жі на шою пла не тою

Роз роб ка уро ку «Сти хій ні яви ща при -
ро ди, еко ло гіч ні проб ле ми та при ро -

до о хо рон ні об’єк ти Афри ки» з гео гра фії
в 7-му кла сі
Ні ко лай чук Те тя на Олек сі їв на, учи тель гео -
гра фії, Кри во різь ка шко ла № 79 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з еле мен та -
ми STEM- осві ти, ме та яко го — ознай о ми ти
зі сти хій ни ми яви ща ми при ро ди й еко ло гіч -

ни ми проб ле ма ми Афри ки; фор му ва ти
вмін ня ви зна ча ти при чи ни та на слід ки сти -
хій них явищ при ро ди, еко ло гіч ні проб ле ми
ма те ри ка, пра цю ва ти з до дат ко ви ми дже -
ре ла ми ін фор ма ції; роз ви ва ти кар то гра фіч -
ну ком пе тен т ність; спри я ти еко ло гіч но му
ви хо ван ню, на вча ти зна хо ди ти шля хи роз -
в’язан ня еко ло гіч них проб лем

Роз роб ка уро ків з те ми «Афри ка»
з гео гра фії в 7-му кла сі

П’ятак Світ ла на Ва си лів на, учи тель гео гра -
фії, Сте па нів ський НВК Він ниць ко го р-ну
Він ниць кої обл.
Ано та ція: До бір ка пла нів-кон с пек тів уро -
ків з гео гра фії Афри ки для 7-х кла сів

Роз роб ка уро ку «Вір ту аль на по до рож
до Іта лії» з гео гра фії в 10-му кла сі
По по вич Лі лія Ми ко ла їв на, ви кла дач гео -
гра фії, еко ло гії, Бо гус лав ський центр про -
фе сій но-тех ніч ної осві ти Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про особ -
ли вос ті еко но мі ко-гео гра фіч но го по ло -
ження, на се лен ня, гос по дар ст ва Іта лії; ви -
зна чи ти вплив еко но мі ко-гео гра фіч но го
по ло жен ня на роз ви ток гос по дар ст ва, те -
ри то рі аль ні від мін нос ті у струк ту рі гос по -
дар ст ва кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Гло баль ні проб ле ми
люд ст ва» з гео гра фії в 9-му кла сі

Про хо рен ко Ла ри са Ва си лів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, Cки бин ська шко ла
Жаш ків сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — сфор му ва ти знан ня про ак ту аль -
ність гло баль них проб лем сві ту; на вчи ти ся
ана лі зу ва ти по ши рен ня гло баль них проб -
лем та їх про яву на те ри то рії Укра ї ни; на -
вча ти ся об ґ рун то ву ва ти мож ли ві шля хи їх
по до лан ня

Роз роб ка уро ку «По ляр ний ма те рик
пла не ти — Антар к ти да» з гео гра фії

в 7-му кла сі
Про хо рен ко Ла ри са Ва си лів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, Cки бин ська шко ла
Жаш ків сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му з муль ти ме дій ною під трим кою та ме -
то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
якого — сфор му ва ти пер вин ні знан ня, уяв -
лен ня про особ ли вос ті гео гра фіч но го по ло -
жен ня Антар к ти ди; іс то рію її від крит тя
та до слід жен ня; особ ли вос ті тек то ніч ної бу -
до ви ма те ри ка та її дво по вер хо вий ре льєф

Роз роб ка уро ку «Вул ка нізм і вул ка ни.
Гей зе ри» з гео гра фії в 6-му кла сі
Ржан ні ко ва Люд ми ла Олек сі їв на, учи тель
гео гра фії, Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — сфор му ва ти знан ня про вул ка нізм,
вул ка ни і гей зе ри, да ти уяв лен ня про при -
чи ни їх утво рен ня; ви вчи ти основ ні по нят -
тя те ми

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

Ро ді на Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель гео -
гра фії, Бу рин ська спе ці а лі зо ва на шко ла
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№ 1 іме ні В. М. Крав чен ка Сум ської обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій ні пре зен та ції уро -
ків з те ми «Лі тос фе ра»

Роз роб ка уро ку «Фі нан со ві по слу ги»
з гео гра фії в 9-му кла сі

Стри жен ко На та лія Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії та еко но мі ки, За по різь кий ба га -
то про філь ний НВК № 106.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — ознай о ми ти
з сут ніс тю та зна чен ням фі нан со вих по -
слуг, бан ків сько-фі нан со вої ді яль нос ті;
з’ясу ва ти особ ли вос ті кра їн-оф шо рів;
сфор му ва ти по нят тя «кре дит», «фі нан со -
вий центр», «оф шор»; на вчи ти по яс ню ва ти
зна чен ня фі нан со во го сек то ру еко но мі ки,
роль фі нан со вих знань для фор му ван ня
доб ро бу ту

Роз роб ка уро ку «На род ні про мис ли
різ них ре гі о нів Укра ї ни та сві ту» з гео гра -
фії в 9-му кла сі
То ко вен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
гео гра фії, Ні ко поль ська шко ла № 13 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — удос ко на ли ти знан ня про на -
род ні про мис ли, гео гра фію їхньо го ви ник -
нен ня та по ши рен ня, особ ли вос ті в різ них
ре гі о нах дер жа ви; удос ко на ли ти ро зу мін ня
чин ни ків роз мі щен ня під при ємств про мис -
ло вос ті; сфор му ва ти знан ня про ук ра їн ські
і сві то ві брен ди, їх ню зна чу щість для зай ня -
тос ті на се лен ня; удос ко на лю ва ти на вич ки
до слід ниць кої ді яль нос ті й пуб ліч них ви -
сту пів.

Роз роб ка уро ку «Внут ріш ні во ди, їх
роз по діл. Най біль ші річ ки Євра зії»

з гео гра фії в 9-му кла сі
Фе до нюк Анто ні на Дмит рів на, учи тель гео -
гра фії, Руд ниць ка шко ла Пі щан сько го р-ну
Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з 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 — ви зна чи ти особ ли вос ті вод єв ра -
зій сько го су хо до лу й за ко но мір нос ті їх те -
ри то рі аль но го по ши рен ня; по ка за ти тіс ні
зв’яз ки між ре льє фом і во да ми єв ра зій -
сько го су хо до лу; про дов жу ва ти фор му ва ти
вмін ня та на вич ки ро бо ти з те ма тич ни ми
кар та ми

Роз роб ка уро ку «Клі ма тич ні по яси
і ти пи клі ма ту Афри ки» з гео гра фії

в 7-му кла сі
Яко вен ко Те тя на Ві та лі їв на, учи тель гео гра -
фії, Са лів ська шко ла Кре мен чуць ко го р-ну
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ске ро ва но го
на ознай ом лен ня ми з фак та ми й за ко но мір -
нос тя ми клі ма ту Афри ки

Гро ма дян ська осві та

Роз роб ка за хо ду «Укра ї ною крізь час
і прос тір»
Андрі єн ко Ла ри са Фе до рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Ба лаш ке вич
Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, Бер ди чів ський НВК
«Шко ла-гім на зія-лі цей» № 10 Жи то мир -
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, її
іс то рію; фор му ва ти пе ре ко нан ня осо бис тої
від по ві даль нос ті кож но го за до лю своєї
дер жа ви та на ро ду; роз ви ва ти до пит ли вість
та ін те лек ту аль ні здіб нос ті; за без пе чи ти
умо ви для твор чої са мо ре а лі за ції осо бис -
тос ті; ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної гід -
нос ті, лю бов до рід но го краю, на ці о наль ної
куль ту ри, на род них тра ди цій і зви ча їв

Роз роб ка за хо ду «Свя то муж нос ті та
від ва ги» для 9-х — 11-х кла сів
Ге ра сі мо ва Ін на Ми хай лів на, ке рів ник фі -
зич но го ви хо ван ня; Пав лю чен ко Олек сан д -
ра Во ло ди ми рів на, ви кла дач фі зич но го ви -
хо ван ня, Кам’ян ський дер жав ний енер ге -
тич ний тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета яко го — ви хо ву ва ти пат рі о тизм та мо -
раль ні цін нос ті у сту ден тів; фор му ва ти ста -
ле по чут тя лю бо ві до рід ної зем лі, тра ди цій
ук ра їн сько го на ро ду, ду хов нос ті та фі зич -
ної дос ко на лос ті, мо раль ної, ху дож ньо-ес -
те тич ної куль ту ри, цін ніс не став лен ня
до се бе та до ін ших лю дей

Роз роб ка за хо ду «Пам’ятає вря то ва ний
світ» для 5-х — 9-х кла сів
Мо роз Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри;
Без год ко ва Оль га Сер гі їв на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Кра ма тор ська шко ла
№ 4 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду з ме -
ді ап ре зен та ці я ми до річ ни ці Пе ре мо ги над
на циз мом у Дру гій сві то вій вій ні

Роз роб ка уро ку «Обе ре ги мої, ук ра їн -
ські!» з на ро дознав ст ва в 6-му кла сі
Про ко пен ко Те тя на Ва лен ти нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви; Ку це конь Іри на Олек сан -
д рів на, за ві ду вач шкіль ної бі б ліо те ки, Ме -
реф’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 ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — роз ши ри ти уяв лен ня про на род ні
сим во ли та обе ре ги; роз ви ва ти ба жан ня ви -
вча ти іс то рич не ми ну ле, куль ту ру, зви чаї
та тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва -
ти лю бов до Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Ге рої Крут — цвіт
ук ра їн ської на ції» для 9-х — 11-х

класів
Со ло ма хі на Га ли на Ми хай лів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Дар ві на
Оль га Олек сі їв на, бі б ліо те кар, Ка хов ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 2 з по глиб ле ним
ви вчен ням іно зем них мов Хер сон 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 — від об ра зи ти у сві до мос ті мо ло ді
гор дість за свою дер жа ву, її ге ро їч не ми ну -
ле; ви хо ву ва ти на ці о наль ну гід ність, лю бов
до влас ної дер жа ви, по ва гу до за хис ни ків
дер жав нос ті та не за леж нос ті; на вча ти
пова жа ти мо раль ні чес но ти пра щу рів:
гідність, честь, лю бов до кра ї ни, прав ду,
відва гу

Роз роб ка за хо ду «Що та ке пра ва лю -
ди ни? Чо му во ни важ ли ві?» для 4-х

кла сів
Бу рак Окса на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чор т ків ська № 5 Тер но піль-
 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 — ознай о ми ти з пра ва ми лю ди ни, «Де -
кла ра цією прав ди ти ни», «Кон вен цією
ООН про пра ва ди ти ни», від по від ни ми
стат тя ми Кон с ти ту ції Укра ї ни, спри я ти
фор му ван ню пра во во го сві то гля ду, за галь -
но люд ських цін нос тей; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти пра ва і обов’яз ки, ви ко рис -
тову ва ти знан ня в по всяк ден но му жит ті;
ви хо ву ва ти по ша ну до за ко нів, дис цип лі но -
ва ність

Роз роб ка за хо ду «Не має ге но ци ду
про ти ко гось, ге но цид зав ж ди про ти

всіх. Ось що озна чає Го ло кост» для 11-х
кла сів
Бу ра чок Окса на Іва нів на, ви кла дач, Іва но-
Фран ків ський дер жав ний ко ледж тех но ло -
гій та біз не су.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня го ди на-
рек ві є му, ме та якої — про бу ди ти пі зна валь -
ний ін те рес до іс то рії; роз ви ва ти праг нен ня
бу ти сві до ми ми людь ми; ви хо ву ва ти то ле -
ран т ність і по ва гу до ін ших лю дей, по чут тя
доб ро ти та ми ло сер дя

Роз роб ка за хо ду «Кож на ди ти на має
пра ва» для 4-х кла сів
Вір чен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла-ін тер -
нат № 1.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
освіт ня ме та яко го — у фор мі пра во знав чо-
ін те лек ту аль ної гри по вто ри ти та за крі пи ти
знан ня, здо бу ті під час ви вчен ня пра -
вознав чих тем; фор му ва ти вмін ня роз піз -
на ва ти по ру шен ня прав ди ти ни та сво бо ди
за хис ту цьо го пра ва; пе ре ві ри ти знан ня
зміс ту основ них прав і обов’яз ків лю ди ни
та гро ма дя ни на Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «День гід нос ті і сво -
бо ди»

Во рон цо ва Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки та фі зи ки, Зе ле но доль ський
про фе сій ний лі цей 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 — вша ну ва ти пат рі о тизм
і муж ність гро ма дян, які во се ни 2004 ро -
ку та в лис то па ді 2013 ро ку — лю то му
2014 ро ку по ста ли на за хист де мо кра -
тич них цін нос тей, прав і сво бод лю ди ни
і гро ма дя ни на, на ці о наль них ін те ре сів
Укра ї ни та її єв ро пей сько го ви бо ру,
при щеп лю ва ти лю бов до Бать ків щи ни,
збе рег ти та до нес ти об’єк тив ну ін фор -
ма цію про до ле нос ні по дії по чат ку ХХІ
сто літ тя

Роз роб ка за хо ду «Зу стріч-спо мин. «На
вік ні сві ча до га са ла» для 10-х — 11-х кла -
сів
Гай во рон ська На та лія Ана то лі їв на, ви кла -
дач сус піль но-еко но міч них дис цип лін, Пол -
тав ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій На -
ці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех но -
ло гій.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уша ну ва ти
пам’ять без не вин но за му че них го ло дом лю -
дей; по гли би ти знан ня про Го ло до мор
в Укра ї ні та йо го на слід ки для ук ра їн сько го
на ро ду; ви хо ву ва ти по ва гу до іс то рич но го
ми ну ло го сво го на ро ду; Ви хо ву ва ти пат рі о -
тизм і за ці кав ле ність у ви вчен ні іс то рич но -
го ми ну ло го Укра ї ни
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Роз роб ка за хо ду «За кон один для всіх»
для 10-х кла сів
Гар ку ша Лю бов Сте па нів на, ви кла дач іс то -
рії та пра во знав ст ва, Шос т кин ський центр
про фе сій но-тех ніч ної осві ти Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — за крі пи ти та сис те ма ти зу ва ти
пра во ві знан ня; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, пам’ять, ува гу, вмін ня ре алі зо ву ва ти на -
бу ті пра во ві знан ня на прак ти ці; ви хо ву ва -
ти пра во ву сві до мість, по ва гу до основ них
по ло жень Кри мі наль но го ко дек су та Кон с -
ти ту ції Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Ко рю ків ка: за бу та
тра ге дія» для 10-х кла сів

Гу лак Ін на Ва си лів на, ви кла дач іс то рії Укра -
ї ни, все світ ньої іс то рії, основ пра вознав ст ва
та основ еко но міч ної те о рії, Ніжин ський
ме дич ний ко ледж 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — до нес ти ма те рі а ли до слід жен ня
про при чи ни та пе ре біг Ко рю ків ської тра -
ге дії, її на слід ки для ук ра їн сько го на ро ду,
роз ви ва ти вмін ня гра мот но ви слов лю ва ти
свої дум ки, ви ко рис то ву ва ти різ ні до ку -
мен ти, го ту ю чись до роз по ві ді, ви сту па ти
в ро лі ак то ра

Роз роб ка уро чис тої лі ній ки до Дня Со -
бор нос ті Укра ї ни та пам’яті Ге ро їв Крут
для 10-х — 11-х кла сів
Де сят ник Лю бов Олек сан д рів на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Фас тів ський центр
ПТО Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з ме тою пат рі о тич но го ви хо ван ня уч нів

Роз роб ка за хо ду «За ко заць ки ми клей -
но да ми» для 8-х кла сів
Ди нюк Люд ми ла Во ло ди ми рів на, пе да гог-
ор га ні за тор, 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, ме -
та яко го — роз ши ри ти та по гли би ти знан ня
про по дії з іс то рії Укра ї ни ко заць кої до би;
ознай о ми ти зі зви ча я ми та устро єм ко за ків;
ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, ба жан ня
бе рег ти свою на ці о наль ну куль тур ну спад -
щи ну, лю бов до рід ної мо ви, рід но го краю
йо го тра ди цій; за без пе чу ва ти ду хов ну єд -
ність по ко лінь

Роз роб ка за хо ду «Те ле міст між шко -
лою Лу ган щи ни та Львів щи ни «Укра ї -

на — це ми!» для 4-х кла сів
До ма рє ва Окса на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла
№ 1 Лу ган 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 знай о -
ми ти ді тей з міс та ми Бу ськом і Ста ро біль-
 ськом, сти му лю ва ти ін те рес до спіл ку ван -
ня; фор му ва ти на ці о наль ну сві до мість;
роз ви ва ти по чут тя від по ві даль нос ті за до лю
сво го міс та, дер жа ви; ви хо ву ва ти по чут тя
пат рі о тиз му та на ці о наль ної гід нос ті

Роз роб ка за хо ду «По над все во ни лю -
би ли свій ко ха ний край» 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 за хо ду, при свя че но го
сто літ тю бою під Кру та ми. Ме та — озна -
йом лен ня з ге ро їч ною та тра гіч ною сто рін -
кою іс то рії Укра ї ни. Про по но ва ний ма те рі -
ал до зво ляє до нес ти до гля да чів усві дом лен -
ня зна чен ня жертв, що за зна ла і про дов жує
за зна ва ти на ша кра ї на в бо роть бі за своє іс -
ну ван ня, ви хо ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя,
гро ма дян ську сві до мість, по ва гу до учас ни -
ків ви зволь ної бо роть би

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
мен таль нос ті справ ж ньо го гро ма -

дяни на»
Ки пер ш лак Ра ї са Бо ри сів на, учи тель об ра -
зот вор чо го мис тец т ва, Бер дян ська шко ла
№ 2 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 пе ре ко нує, що ни ні,
ко ли ми про ти сто ї мо різ ним фор мам агре сії
ро сій сько го во ро га, особ ли во ін фор ма цій -
ній, ко жен учи тель має чіт ко ро зу мі ти ся
на то му, що за раз від бу ва єть ся в кра ї ні, зна -
ти при кла ди ге рой ських учин ків су час них
ук ра їн ців, ко му не бай ду жі ук ра їн ська
симво лі ка, ук ра їн ська мо ва та те ри то рі аль -
на ці ліс ність на шої дер жа ви

Роз роб ка за хо ду «Всім сер цем лю біть
Укра ї ну свою» для 2-х — 4-х кла сів
Кла пі шев ська Іри на Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Озер нен ська гім на зія
Жи то мир сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
осо бис тість, її пі зна валь ні ін те ре си, мо раль -
ну куль ту ру, твор чі здіб нос ті, іні ці а ти ву, са -
мо стій ність; за охо ти ти уч нів до по шу ко вої
ро бо ти у ви вчен ні іс то рії рід но го краю; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід ної Зем лі, ба жан ня
ви вча ти куль ту ру рід но го краю та бе рег ти її

Стат тя «Фор му ван ня на ці о наль но-пат -
рі о тич ної усві дом ле ної осо бис тос ті в по -
чат ко вій шко лі»
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: 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 різ -
но ма ніт нос ті форм і ме то дів ро бо ти пе да го -
ги ма ють уні каль ну мож ли вість впли ну ти
на ста нов лен ня май бут ніх гро ма дян, пат рі -
о тів Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Со бор на Укра ї на»
для 10-х — 11-х кла сів
Ко роб ко ва На та лія Олек сі їв на, Не ха є ва
Альо на Гри го рів на, спе ці а ліс ти дру гої ка те -
го рії, Кам’ян ський дер жав ний енер ге тич -
ний тех ні кум Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду на за -
яв ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з іс то -
рією здо бут тя дер жав нос ті Укра ї ни; фор му -
ва ти по ва гу до її сим во лів; роз ви ва ти праг -
нен ня бе рег ти та за хи ща ти рід ну кра ї ну, ма ти
ак тив ну жит тє ву по зи цію; ви хо ву ва ти по чут -
тя пат рі о тиз му; удос ко на лю ва ти вмін ня ар гу -
мен то ва но до во ди ти влас ні твер д жен ня

Роз роб ка про ек ту «Ми пи ша є мо ся
своєю кра ї ною» для 8-х — 11-х кла сів

Крис то фо вич Те тя на Бо ри сів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Туль чинська шко ла-лі цей
з по си ле ною вій сько во-фі зич ною під го тов -
кою Він ниць кої обл.
Ано та ція: По шу ко во-до слід ниць ка ро бо та
уч нів сько го ко лек ти ву 11-го кла су, при свя -
че на ре гі о нам і міс там Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «У нас од на Бать ків -
щи на-на ша рід на Укра ї на»
Ку кол На та ля Ва си лів на, ви хо ва тель ГПД,
За по різь кий НВК « Сві та нок».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по глиб лю ва ти знан ня про Укра -
ї ну; про дов жу ва ти ознай ом лен ня уч нів
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; роз ви ва ти
пі зна валь ні ін те ре си, пам’ять, ува гу; 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

Роз роб ка за хо ду «Ми ді ти твої, Укра ї -
но» для 1-х кла сів
Ла цю га Га ли на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ло зів ський НВК № 4 Хар ків -
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 бов до рід но го
краю; фор му ва ти цін ніс не став лен ня
до Бать ків щи ни, ша ноб ли ве став лен ня
до тру до вих та рат них по дви гів спів віт чиз -
ни ків; роз ви ва ти по чут тя від по ві даль нос ті
за до лю своєї дер жа ви, гро ма дян ську сві до -
мість, пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка за хо ду «День пам’яті Ге ро їв
Крут» для 10-х — 11-х кла сів

Ли сен ко Сер гій Гри го ро вич, ке рів ник фі -
зич но го ви хо ван ня, Ні жин ський ме дич ний
ко ледж Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ван ня по чут тя пат ріо -
тизму, роз ви ва ти мо ти ва цію, спря мо ва ну
на під го тов ку до за хис ту Віт чиз ни, на при -
кла ді по дви гу од но літ ків; при щеп лю ва ти
лю бов і по ва гу до на дбань ук ра їн сько го
наро ду, ін те рес до ми ну ло го; ви хо ву ва ти
по чут тя на ці о наль ної гід нос ті, гор дос ті
за Бать ків щи ну, по ва гу до іс то рії

Роз роб ка про ек ту «Я — єв ро пе єць,
Я — ук ра ї нець, Я — гро ма дя нин» для

7-х кла сів
Лит ви нен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
гео гра фії, Кри во різь ка шко ла № 19 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту 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), про від на ідея яко -
го — фор му ван ня пат рі о тиз му, су час ної на ці -
о наль ної сві до мос ті та гід нос ті, гро ма дян ської
ак тив нос ті не тіль ки у сво їй кра ї ні, але й у єв -
ро пей ських та між на род них прос то рах

Роз роб ка за хо ду «На род ні сим во ли
Укра ї ни» для 3-х кла сів
Мо нас ти рець ка Олек сан д ра Іва нів 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня ді тей про на род -
ні сим во ли Укра ї ни, фор му ва ти пізна валь -
ний ін те рес, ба жан ня ви вча ти куль тур ну
спад щи ну ук ра їн сько го на ро ду, ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «З Укра ї ною в сер ці»
для 5-х кла сів
Пе ре тять ко Люд ми ла Ва лен ти нів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Піс ко-
Радь ківська шко ла Бо рів сько го р-ну Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та
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якого — по гли би ти знан ня про Бать ків щи -
ну, роз ка за ти про кра су і не по втор ність рід -
но го краю; роз ви ва ти ува гу, уяву, мис лен -
ня, по ши рю ва ти слов ни ко вий за пас, ви хо -
ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о наль ної
гор дос ті, лю бо ві до рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «Ми — ро ду ко заць -
ко го ді ти»

Пет ра чен ко Окса на Олек сан д рів на, пе -
дагог-ор га ні за тор, Кам’ян ський НВК «Гім -
назія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов І сту -
пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — фор му ва ти гро ма дян ські по чут -
тя, сві до му, со ці аль но ак тив ну по зи цію,
пат рі о тизм і ро зу мін ня зна чен ня кож но го
окре мо го вчин ку для до лі лю ди ни й дер жа -
ви; збе рі га ти пам’ять про бор ців за сво бо ду
на ро ду; ви хо ву ва ти по ва гу до ге ро їч них
сто рі нок ми ну ло го, ша ноб ли ве став лен ня
до учас ни ків АТО та во лон те рів

Роз роб ка про ек ту «Учнів ська плат -
фор ма» для 7-х — 11-х кла сів

Са ло губ Вік то рія Ми хай лів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — до не сен ня влас ної
по зи ції, ідео ло гії та ду мок лі де рів уч нів -
сько го са мо вря ду ван ня че рез ор га ні за цію
про світ ниць ко-про фі лак тич ної ді яль нос ті
з тем, які ці кав лять уч нів ську мо лодь, сво їм
од но літ кам, ін шим вер ст вам на се лен ня
та ви ко ри стан ня у сво їй ді яль нос ті ін тер ак -
тив них форм ро бо ти

Роз роб ка за хо ду «Всiм сер цем любiть
Украiну» для 1-х кла сів
Со бо лев ська Оле на Бо рисiвна, учи тель по -
чат ко вих класiв, Кри ворiзька шко ла № 19
Днiпро пет ров ськоi обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета яко го — сти му лю ва ти ін те рес до іс то -
рії Укра ї ни, роз ви ва ти від по ві даль ність за
долю своєї дер жа ви, фор му ва ти від чут тя
при на леж нос ті до Укра ї ни; ви хо ву ва ти ша -
ноб ли ве став лен ня до тра ди цій ук ра їн ців,
на ці о наль ну сві до мість, по ва гу та лю бов до
Бать ків щи ни, рід ної зем лі, ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка за хо ду «Ге рої не вми ра ють»
для 8-х — 11-х кла сів
Сте фі нин На та лія Ва си лів на, ви кла дач
зару біж ної лі те та ту ри та поль ської мо ви,
Іва но-Фран ків ський дер жав ний ко ледж
тех но ло гій та біз не су.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уша ну ва ти
пам’ять ге ро їв Не бес ної Сот ні, при щеп лю -
ва ти лю бов до Бать ків щи ни, ви хо ва ти пат -
рі о тич ну сві до мість, роз ви ва ти ба жан ня
ста ти гід ни ми гро ма дя на ми Укра ї ни

Ро зо об ка за хо ду «За Укра ї ну, за її во -
лю» для 10-х — 11-х кла сів

Шим ко Во ло ди мир Ми ко лай о вич, ви кла дач
при род ни чо-ма те ма тич них дис цип лін, Боб -
ро виць кий ко ледж еко но мі ки та ме нед ж д -
мен ту ім. О. Май но вої На ці о наль но го уні -
вер си те ту біо тех но ло гій та при ро до ко рис -
ту ван ня Укра ї ни Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду
з муль ти ме дій ним за без пе чен ням, при свя -
че но го Дню за хис ни ка Віт чиз ни

Роз роб ка за хо ду «Не згас не пам’ять
у ві ках» для 10-х — 11-х кла сів

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: Сце на рій за хо ду, при свя че но го
пам’яті Ге ро їв Не бес ної Сот ні, ме та
якого — фор му ва ти гро ма дян ську по зи цію,
ро зу мін ня єд нос ті Укра ї ни, усві дом лен ня
се бе ук ра їн цем, по чут тя осо бис тої від по -
відаль нос ті за до лю дер жа ви; ви хо ву ва ти
ша ноб ли ве став лен ня до Ге ро їв Не бес ної
Сот ні; роз ви ва ти ба жан ня ста ти гід ним си -
ном своєї Віт чиз ни

Ви хов на го ди на «Ка жуть, Укра ї на —
це рай ська зем ля»
Яре мо вич Ма рія Андрі їв на, ви кла дач іс то рії
та пра во знав ст ва, Бро дів ський пе да го гіч -
ний ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз ви ва ти уяв лен ня про Укра ї ну
як су ве рен ну дер жа ву з дав ньою іс то рією;
ви хо ву ва ти пат рі о тизм, по чут тя гор дос ті
за при на леж ність до ук ра їн ської на ції
та осо бис тої від по ві даль нос ті за до лю своєї
дер жа ви й на ро ду, влас но го внес ку в про -
це си дер жа во тво рен ня; при щеп лю ва ти лю -
бов до рід но го краю

До шкіль не ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «По до рож до осін -
ньо го лі су» в стар шій гру пі
Лав рі нен ко На та лія Ва лен ти нів на, му зич -
ний ке рів ник; Дов галь Оль га Гри го рів на,
ви хо ва тель, Боб ро виць кий ДНЗ «Зо ло тий
клю чик» Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з при ро -
ди, му зи ки та руч ної пра ці

Стат тя «Орга ні за ція іг ро вої ді яль нос ті
в спе ці аль них гру пах для ді тей із за -

галь ним не до роз ви нен ням мов лен ня»
Ман ту лен ко Оль га Вік то рів на, ви хо ва тель;
Кис лов ська Світ ла на Сте па нів на, ви хо ва -
тель, Кра ма тор ський ДНЗ № 80 «Сні жок»
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 ствер д жує, що гра,
як про від на ді яль ність ди ти ни-до шкіль ни -
ка, сприяє по яві знач них по зи тив них змін
у пси хіч ній і со ці аль ній сфе рі та здій с нює
під го тов ку до пе ре хо ду на но вий, ви щий
ща бель її все біч но го, зок ре ма й мов лен нє -
во го, роз вит ку

Роз роб ка, за хо ду, Андрі їв ські, ве чор ни -
ці, до шкіль ної, гру пи
Сер дю чен ко Н. В., учи тель-ло го пед; Ти щенко
Т. М., учи тель-де фек то лог; Ша по вал Л. М.,
учи тель-де фек то лог, При луць кий навчаль но-
ре абі лі та цій ний центр Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Роз ва га для ді тей до шкіль но го ві -
ку з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Ме то дич на роз роб ка «Ком п лекс за -
вдань для роз вит ку руч ної мо то ри ки

ді тей з особ ли ви ми по тре ба ми»
Янке вич Те тя на Сла во ми рів на, учи тель-де -
фек то лог, Львів ський ДЗО «Бар ві нок»;
Яко вен ко Оль га Сла во ми рів на, ло го пед,
Кри во різь ка мі ська клі ніч на лі кар ня № 8
Дніп ро пет ров ської обл.,.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: роз ви ва ю -
чи фун к цію кис ті, особ ли ву ува гу слід при -
ді ля ти тре ну ван ню ха пан ня та від пус кан ня,
фор му ван ню різ них ти пів за хоп лен ня
пред ме тів, роз вит ку спів від нос них дій, сти -
му ля ції ізо льо ва них ру хів паль ців, роз вит ку
ру хів кис тей рук

Ме то дич на роз роб ка «Ло гі ко-ма те -
матич ний роз ви ток ді тей до шкіль но го

ві ку»
Ба лу та Оле на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель
до шкіль но го від ді лен ня шко ли-ін тер на ту,
Мат ві їв ська са на тор на шко ла-ін тер нат За -
по різь кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та -
ція) ав тор ка пи ше, що ме тою фор му ван ня
в до шкіль ни ків еле мен тар них ма те ма тич -
них уяв лень є не ли ше на вчан ня їх ліч би
та об чис лен ня, орі єн ту ван ня у прос то рі
і ча сі, але й фор му ван ня ло гіч них умінь

Роз роб ка про ек ту «Ре цеп ти при ро ди»
для стар шої гру пи

Бі лик Ла ри са Вас ли лів на, ви хо ва тель,
Донець кий ДНЗ № 1 Ба лак лій сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект про ек ту, ме та
яко го — ознай о ми ти з на род ною ме ди ци -
ною; да ти знан ня про ці лю щі влас ти вос ті
лі кар ських рос лин, ви го тов лен ня з них
ліків; фор му ва ти вмін ня прак тич но ви ко -
ристо ву ва ти здо бу ті знан ня, спри я ти роз -
вит ко ві по шу ко во-до слід ниць кої ро бо ти;
ло гіч но го мис лен ня; зба га чу ва ти пам’ять,
чут тє вий до свід; ство ри ти умо ви для со ці -
аль ної адап та ції та емо цій но го ком фор ту
ди ти ни

Роз роб ка за нят тя «У гос тях у Лі со вої
Феї» в стар шій гру пі
Біль чен ко Ма рія Ва си лів на, ви хо ва тель,
Чер ка ський ДНЗ (яс ла-са док) № 87
«Дельфін».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — удос ко на лю ва ти пра виль ну ви мо -
ву зву ків рід ної мо ви; за кріп лю ва ти вмін ня
ді ли ти сло ва на скла ди, ви ко ну ва ти зву ко -
вий ана ліз слів; роз ви ва ти фо не ма тич ний
слух; за кріп лю ва ти на вич ки фор му ван ня
еле мен тар них ма те ма тич них уяв лень;
розви ва ти зо ро ве і слу хо ве сприй ман ня,
спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти лю бов до
рід ної при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Хма рин ко ві фан та -
зії» для стар шої гру пи
Бой ко На та лія Ва си лів на, му зич ний ке рів -
ник ди тя чо го сад ка, Кам’ян ський ДНЗ (яс -
ла-са док) № 18 «Олен ка» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — про дов жу ва ти роз ви ва ти му зич ні
здіб нос ті, фор му ва ти до свід му зич них
вражень

Роз роб ка за нят тя «Па пір як цін ний ма -
те рі ал»
Бор щев ська Те тя на Олек сан д рів на, ви хо -
ва тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ «Ро маш ка»
№ 36 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — фор му ва ти ін те рес до при -
ро ди; за охо чу ва ти «від крит тя» влас ти вос -
тей при род них об’єк тів; уза галь ни ти знан -
ня про зна чен ня і різ но ма ніт нос ті па пе ру
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в на шо му жит ті; на вчи ти ви зна ча ти якість
і влас ти вос ті па пе ру

Роз роб ка за нят тя «Пта хи взим ку» для
се ред ньої гру пи
Ви хрис тюк Ва ле рія Ана то лі їв на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го
ти пу № 33 «Ка лин ка» 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 — ство ри ти спри -
ятли ві умо ви для зба га чен ня жит тє вих вра -
жень ді тей про при ро ду, за охо чу ва ти
до гри, ва рі юю чи сю же ти ігор; учи ти до -
три му ва тись іг ро вих пра вил, прий ма ти
най прос ті ші від по ві даль ні рі шен ня; ви хо -
ву ва ти куль ту ру пі зна валь ної, іг ро вої,
прак тич ної ді яль нос ті, лю бов до рід ної при -
ро ди та пта хів

Ме то дич на роз роб ка «Каз ки для діт -
ла хів»

Гу па ло Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
За по різь кий НВК «Сві та нок».
Ано та ція: Збір ка ка зок для за нять з при ро -
дознав ст ва

Стат тя «Упро вад жен ня ан г лій ської
мо ви як скла до вої со ці а лі за ції до -

шкіль ни ків»
Дар мос тук Євге нія Юрі їв на, ви хо ва тель-
ме то дист, Кри во різь кий ДНЗ (яс ла-са док)
№ 6 ком бі но ва но го ти пу 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 прі о ри тет -
ни ми за вдан ня ми до шкіль ної мов ної осві ти
є фор му ван ня на ви чок спіл ку ван ня, ро бо ти
в гру пі, тре ну ван ня пам’яті, ауди тив них,
фо не ма тич них та імі та цій них здіб нос тей,
роз ви ток мов ної здо гад ки, роз ши рен ня
слов ни ко во го за па су і по пе ред жен ня ви -
ник нен ня «мов но го бар’єру»

Роз роб ка про ек ту «Ма лень ким ді тям —
ве ли кі пра ва» для стар шої до шкіль ної гру -
пи
Дем чук Ан на Сер ге ев на, вос пи та тель, Кри -
во різь кий спе ці а лі зо ва ний НВК № 22
«Дошкіль ний на вчаль ний за клад — за галь -
но ос віт ня шко ла І сту пе ня з по глиб ле ним
ви вчен ням іно зем них мов» Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Ме та про ек ту: фор му ван ня в ді -
тей основ со ці аль но-пра во вої сві до мос ті

Роз роб ка за нят тя «По шук лі со вої кни -
ги» для се ред ньої гру пи
Де ни се вич На та лія Пет рів на, ви хо ва тель,
Сар нен ський ДНЗ № 1 «Дзві но чок» Рів нен -
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 — про -
довжу ва ти знай о ми ти ді тей із за гад ко вим
сві том при ро ди; за крі пи ти знан ня про різ -
но ма ніт тя пта хів, їх кла си фі ка цію, спи ра ю -
чись на по пе ред ній до свід ді тей; ознай о ми -
ти з проб ле мою за бруд нен ня на вко лиш ньо -
го се ре до ви ща

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ний світ емо -
цій»

Дро бяз ко Сні жа на Ми ко ла їв на, прак тич -
ний пси хо лог, Боб ро виць кий ДНЗ «Зо ло -
тий клю чик» Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вчи ти ді тей з ро зу мін ням ста ви -
ти ся до емо цій но го сві ту лю ди ни; сфор -
мува ти по нят тя про емо ції та їх вплив

на настрій; на вчи ти спо сте рі га ти за що ден -
ни ми ви ява ми сво го на строю, кон т ро лю ва -
ти свої емо ції; роз ви ва ти ко му ні ка тив ну
ком пе тен т ність, доб ро зич ли вість, спів чут -
тя, вза є мо до по мо га, по ва га

Роз роб ка за хо ду «Смій тесь на здо ров’я»
для стар шої до шкіль ної гру пи
Дя чук Зоя Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Во ло -
ди мир-Во лин ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін -
тер нат Во лин ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка на го ло шує, що сміх, як озна ка емо -
цій но го й ін те лек ту аль но го роз вит ку ма лю -
ка, сти му лює од но час ну ро бо ту ба га тьох
м’язів, ак ти ві зу ю чи від ді ли моз ку, які від по -
ві да ють за роз ви ток ін ту ї ції, об раз но го мис -
лен ня, уяви й твор чих здіб нос тей ди ти ни

Роз роб ка за нят тя «Сяй во Різ д вя ної зір -
ки. З Різ д вом Хрис то вим!» для стар шо го
до шкіль но го ві ку
Жу рав льо ва Яна Ана то лі їв на, му зич ний ке -
рів ник, Він ниць кий ДНЗ № 9.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — знай о ми ти з на род ни ми
тра ди ці я ми та ук ра їн ським фоль к ло ром
різ д вя ної те ма ти ки; за кріп лю ва ти вмін ня
пе ре да ва ти на ди тя чих му зич них ін стру -
мен тах ха рак тер му зи ки, ме ло дію, аком па -
ну ва ти згід но із рит мом му зи ки; за крі пи ти
по нят тя «жанр»; на вча ти му зи каль но го
і ви раз но го ви ко нан ня різ них ви дів основ -
них і тан цю валь них ру хів

Роз роб ка за нят тя «Ма лю є мо сло вом
вес ну» для стар шої гру пи
Івчен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Ва си лів ський ДНЗ № 5 «Со неч ко» За по -
різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — уточ ни ти знан ня про змі ни
в жи вій і не жи вій при ро ді на вес ні; на вча ти
ба чи ти кра су вес ня ної при ро ди; удос ко на -
лю ва ти вмін ня скла да ти опи со ві роз по ві ді
за кар ти ною, бу ду ва ти опис-роз по відь

Роз роб ка за нят тя «Сні го вик» для ді -
тей стар шо го до шкіль но го ві ку з по ру -

шен ня ми зо ру
Кар пець Світ ла на Пет рів на, учи тель-де -
фек то лог, Сум ський спе ці аль ний НВК № 37
«Зі роч ка».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ви ва ти і вдос ко на лю ва ти ко -
рек цій ні про це си, ко му ні ка тив ні здіб нос ті;
ана лі ти ко-син те тич ні вмін ня, пер цеп тив ну
ак тив ність збе ре же них ана лі за то рів, гос т -
ро ту зо ру, слу хо ву ува гу; ком пен са тор ні
здіб нос ті, дріб ну та за галь ну мо то ри ку,
умін ня орі єн ту ва тись в мак ро прос то рі

Стат тя «Як на вчи ти чи тан ня до шкіль -
нят»
Мак су до ва Та ма ра Ва ле рі а нів на, учи тель-
ло го пед, Кам’ян ський спе ці аль ний НВК
№ 5 «Дніп ря ноч ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті про ана лі зо ва но різ ні ме -
то ди ки на вчан ня ді тей чи тан ня

Ме то дич на роз роб ка «Сім’я на за хис ті
прав ди ти ни»

Міх но Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель
до шкіль но го на вчаль но го за кла ду (яс ла-са -
док), До нець кий ДНЗ № 1 Ба лак лій 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)

ав тор ка пи ше, що в ре зуль та ті ро бо ти бать -
ка ми під ви щу єть ся їх ня пра во ва ком пе тен -
т ність, во ни ста ють пов но прав ни ми учас -
ни ка ми освіт ньо го про це су, що до зво ляє
ви ро би ти єди ні ви мо ги до ви хо ван ня ді тей
у сім’ї і в ди тя чо му сад ку

Стат тя «Роз ви ток мов лен ня до шкіль нят
із не до роз ви нен ням мо ви»
Мо ща нець Ма ри на Олек сан д рів на, учи -
тель-ло го пед, Кра ма тор ський ДНЗ № 80
«Сні жок» До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті опи са но ло го пе дич ні за -
нят тя у фор мі ігор і іг ро вих вправ з ви ко -
ристан ням на оч но го ма те рі а лу, іг ра шок.
Ви ко ри стан ня та кої фор ми на вчан ня про -
буд жує в ді тей ін те рес до но вих знань, во ни
глиб ше за сво юють ся, а піз ні ше охо че
і актив но ви ко рис то ву ють ся в са мо стій ної
ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «По до рож до зи мо во -
го лі су»
Ні ко лен ко Світ ла на Ва си лів на, ви хо ва тель-
ме то дист, Куп’ян ський НВК № 2 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай ом лю ва ти з об’єк та ми при -
род но го ото чен ня; роз ви ва ти вмін ня впіз -
на ва ти де ре ва за ха рак тер ни ми озна ка ми,
роз по ві да ти про них; на вча ти в мов лен ні
ко рис ту ва ти ся різ ни ми ти па ми ре чень;
знай о ми ти з особ ли вос тя ми зи мо вої по ри
ро ку, роз ши ри ти знан ня про змі ни в при ро -
ді

Ме то дич на роз роб ка «Мо раль но-
етич не ви хо ван ня до шкіль ни ків за

каз ка ми В. Су хо млин сько го»
Обі ле миць Юлія Во ло ди ми рів на, ви хо -
ватель до шкіль но го від ді лен ня шко ли-
інтер на ту, Мат ві їв ська са на тор на шко ла-ін -
тер нат Віль нянсько 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
роз кри то фор му ван ня по зи тив но го став -
лен ня до до три ман ня мо раль них норм і не -
га тив но го — до їх по ру шень на осно ві
аналі зу си ту а цій, які ді ти спо сте рі га ють
у жит ті й з яки ми що ден но сти ка ють ся
в між осо бис тіс но му спіл ку ван ні

Роз роб ка за нят тя «Ман д ру є мо ву ли -
цею ба бу си но го се ла» для стар шої

гру пи
Олі шев ко Світ ла на Ми хай лів на, ви хо ва -
тель, Сар нен ський ДНЗ № 1 «Дзві но чок»
Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — зба га чу ва ти знан ня про
народ ні ре мес ла, гон ча рів, різь бя рів, ви -
шиваль ниць, бон да рів; ознай ом лю ва ти зі
зраз ка ми на род но-при клад но го мис тец т ва;
фор му ва ти вмін ня під три му ва ти роз мо ву,
спри я ти роз вит ку діа ло гіч но го мов лен ня;
учи ти да ва ти від по ві ді на за пи тан ня, вправ -
ля ти в по бу до ві різ них ти пів ре чень

Роз роб ка за нят тя «Гео мет рич ні фі гу ри»
для мо лод шої гру пи
Па сько Іри на Єго рів на, ви хо ва тель-ме то -
дист, За по різь кий НВК «Сві та нок».
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти
вправ ля ти ді тей у ліч бі пред ме тів у ме жах 4;
за кріп лю ва ти вмін ня роз різ ня ти та на зи -
вати гео мет рич ні фі гу ри; роз ви ва ти мис -
лен ня, пам’ять, умін ня уваж но слу ха ти
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та ви ко ну ва ти за вдан ня за вка зів кою ви -
хова те ля; ви хо ву ва ти по си дю чість, са мо -
стій ність

Роз роб ка за нят тя «Ці ка ва ман д рів ка»
для се ред ньої гру пи спе ці аль но го ДНЗ

По лі щук Алі са Во ло ди ми рів на, учи тель-
дефек то лог, Уман ський на вчаль но-ре абі лі -
та цій ний центр Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го за -
нят тя з ло гі ко-ма те ма тич но го роз вит ку
та роз вит ку мов лен ня в по єд нан ні з ес те -
тич ним ви хо ван ням. ме та яко го — ство ри -
ти умо ви для за сто су ван ня та пе ре вір ки на -
бу тих діть ми знань з роз вит ку мов лен ня
та ло гі ко-ма те ма тич них ігор

Ме то дич на роз роб ка «Пре зен та ції
до за нять з роз вит ку пси хіч них про це -

сів» для спе ці аль но го ДНЗ
Про жу ган Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель-
де фек то лог, Кам’ян ський спе ці аль ний
ДНЗ — центр роз вит ку ди ти ни № 32 «Дель -
фін» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но муль -
ти ме дій ні пре зен та ції для за нять «За ла тай
ки ли мок», «Знай ди фі гу ру», «Що зай ве?»
то що

Роз роб ка за нят тя «Ве ли ко дній пе ре -
дзвін» для стар шої гру пи

Про ро чен ко Люд ми ла Іва нів на, ви хо ва тель,
Ко рю ків ський ДНЗ № 1 «Дель фін» ху -
дожньо-ес те тич но го на прям ку Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя ін тег ро -
ва ної на вчаль но-роз ви валь ної ді яль нос ті
з пі зна валь но го (на ро дознав ст во) та ху дож -
ньо-ес те тич но го (ма лю ван ня) роз вит ку
з діть ми стар шо го до шкіль но го ві ку

Роз роб ка за нят тя «Ве се ла по до рож»
для се ред ньої гру пи
Ро го ва Окса на Іва нів на, ви хо ва тель, боб ро -
виць кий ДНЗ «Ясла-са док «Зо ло тий клю -
чик» Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — про дов жу ва ти уточ ню ва ти
і зба га чу ва ти знан ня про те, що лю ди на —
час ти на при ро ди; спо ну ка ти до роз ду мів
про «доб рі вчин ки», «слі ди, які лю ди на ли -
шає у при ро ді»; за кріп лю ва ти знан ня про
по ход жен ня об’єк тів при ро ди та пра ви ла
по ве дін ки в при ро ді

Роз роб ка за нят тя «Як ко тик Над зви -
чай кин в ди тя чо му са доч ку по бу вав»

Си воп ляс Ла ри са Пет рів на, ви хо ва тель,
Сар ненн ський ДНЗ № 1 Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя мов лен -
нє во го роз вит ку з еле мен та ми ТРВЗ з ме то -
дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка за нят тя «У гос ті до каз ки «Ру -
ка вич ка» для спе ці аль но го ДНЗ
Сі нель ни чен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на,
учи тель-де фек то лог, Уман ський на вчаль -
но-ре абі лі та цій ний центр Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — за крі пи ти уяв лен ня про
утво рен ня чис ла 5; учи ти ра ху ва ти пред ме -
ти в ме жах 5, на зи ва ти оста точ ну кіль кість;
за кріп лю ва ти знан ня цифр в ме жах 5, умін -
ня спів від но си ти циф ри в ме жах 5, умін ня
спів від но си ти циф ри з пев ною кіль кіс тю
пред ме тів; вправ ля ти в роз різ нен ні та на зи -
ван ні ко льо рів; за кріп лю ва ти знан ня про -
гра мо вих лі те ра тур них тво рів

Стат тя «Су час ні тен ден ції та під хо ди
до на вчан ня та роз вит ку ді тей з про -

ява ми роз ла ду спек т ру аутиз му»
Стрі лець Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи тель-
де фек то лог, 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 досві ду ро бо ти ав тор ка пе ре ко нує, що
ком п лек с ний під хід, за сно ва ний на тіс ній
вза є мо дії фа хів ців до шкіль но го на вчаль но -
го за кла ду та бать ків, до по мо же ство ри ти
спри ят ли ві умо ви для пе ре бу ван ня ди ти ни
з РСА в ди тя чо му сад ку та за без пе чить по -
зи тив ні змі ни у її роз вит ку, що, своєю чер -
гою, по лег шить їй до рос ле жит тя

Роз роб ка за нят тя «Їжа. Про дук ти хар -
чу ван ня»
Фе сен ко Оле на Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель, Ки їв ський ЗДО № 491.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
занят тя з прі о ри те том мов лен нє вих пі зна -
валь них за вдань

Роз роб ка за нят тя «Та єм ни ці маг ні та»
для стар шо го до шкіль но го ві ку
Шо ло та На дія Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Сар нен ський ДНЗ (яс ла-са док) № 6 «Каз -
ка» Рів нен 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 му -
ва ти у ді тей уяв лен ня про маг ніт і йо го влас -
ти вос ті при тя гу ва ти за ліз ні пред ме ти че рез
во ду, скло, па пір; фор му ван ня знань про
ви ко ри стан ня маг ні та людь ми

Роз роб ка за нят тя «По до рож ко за ка
Пет ра до цар ст ва Змія» для стар шо го

до шкіль но го ві ку
Явор ська Оле на Ва си лів на, ви хо ва тель,
Ужго род ський ДНЗ № 18 са на тор но го ти пу
За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ви яви ти об сяг і якість знань про
чис ла та дії з ни ми, рі вень на ви чок у ліч бі й
об чис лю валь ній ді яль нос ті; фор му ва ти ро -
зу мін ня від но шень між оди ни ця ми ча су,
умінь по рів ню ва ти ве ли чи ни; ви хо ву ва ти
смі ли вість, на по лег ли вість у до сяг нен ні ме -
ти, вмін ня дру жи ти, здат ність прий ти то ва -
ри шу на до по мо гу

Роз роб ка за нят тя «Ці ка ва зу стріч
з Ясоч кою»
Ярмо лен ко Люд ми ла Олек сан д рів на, ви хо -
ва тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ «Ро маш ка»
№ 36 Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчальна ме та яко го — ознай о ми ти з три -
кутником; учи ти роз різ ня ти і на зи ва ти гео -
мет рич ні фі гу ри, за сто со ву ва ти прий ом
обсте жен ня їх зо ро-до ти ко во-ру хо вим спо -
со бом; фор му ва ти вмін ня по рів ню ва ти дві
гру пи пред ме тів — «ве ли кий», «ма лень -
кий»; за крі пи ти знан ня ко льо рів, умін ня
зна хо ди ти лис то чок на зва но го ко льо ру;
учи ти роз різ ня ти і на зи ва ти різ ні час ти ни
до би

Еко ло гія

Роз роб ка уро ку «Шлях до чис то го до -
вкіл ля» з еко ло гії в 7-му кла сі
Ло я но ва Зоя Ми ко ла їв на, учи тель біо ло гії та
еко ло гії, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 142 еко ло го-еко но міч но го про фі лю.

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 сут ність проб лем еко ло гії, при вер ну -
ти ува гу до за смі че нос ті до вкіл ля та знай ти
шля хи по до лан ня проб ле ми; фор му ва ти
гро ма дян ську від по ві даль ність за стан
довкіл ля; роз ви ва ти твор чу та ді ло ву ак тив -
ність, го тов ність до еко ло гіч ної ді яль нос ті;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті за
при ро ду як на ці о наль не ба гат ст во

Роз роб ка уро ку «Ка те го рія за бруд нен -
ня. За бруд нен ня вод них дже рел і шля хи
ви рі шен ня проб ле ми» з еко ло гії в 11-му
кла сі
Ро ма но ва На та ля Ми ко ла їв на, ви кла дач
біо ло гії, еко ло гії, Зе ле но доль ський про фе -
сій ний лі цей 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 -
лену те му, ме та яко го — зо се ре ди ти ува гу
уч нів на при чи нах еко ло гіч них проб лем
Укра ї ни, спла ну ва ти шля хи ви рі шен ня
проб лем за бруд нен ня вод но го се ре до ви ща
кож ною осо бис тіс тю, на те ри то рії, де про -
жи ва ють, ви хо ву ва ти лю бов до рід но го
краю та при вча ти уч нів до еко но мії при род -
них ре сур сів

Еко но мі ка

Роз роб ка уро ку «Кре ди ти і де по зи ти.
Пе ре ва ги та не до лі ки ви ко ри стан ня

пла тіж них кар ток» з фі нан со вої гра мот -
нос ті в 10-му кла сі
Мед ве дє ва Окса на Ле о ні дів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
вчи тель еко но мі ки, Тех ніч ний лі цей Шев -
чен ків сько го рай о ну м. Ки є ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ак ту а лі зу ва ти
та по гли би ти знан ня про бан ків ські кре -
дити та де по зи ти, роз кри ти зміст по нят тя
пе ре ваг та не до лі ків бан ків ських кре дит -
них і де по зит них кар ток для клі єн тів бан ку,
роз ви ну ти фі нан со ву обі зна ність про ви ко -
ри стан ня бан ків ських пла тіж них кар ток
в су час но му жит ті

Роз роб ка за нят тя «Фор му ван ня і роз -
по діл до хо дів на се лен ня в умо вах змі -

ша ної еко но мі ки» з еко но міч ної те о рії
Мор д ві но ва Іри на Олек сан д рів на, ви -
кладач, Еко но мі ко-прав ни чий ко ледж
Запо різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ви зна чи ти особ -
ливос ті ме ха ніз му фор му ван ня і роз по ді лу
до хо дів в змі ша ній еко но мі ці

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «В. Ко ро лен ко. «Слі пий
му зи кант» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Адам чук На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ша тав ський НВК
Ду на є вець ко го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — роз кри ти вплив об ра зу Мак си ма
Яцен ка на фор му ван ня осо бис тос ті пле мін -
ни ка, з’ясу ва ти роль на род них об ра зів, тра -
ди цій і при ро ди у тво рі; роз ви ва ти на ви ки
ло гіч но го мис лен ня та зв’яз но го мов лен ня;
ви хо ву ва ти від чут тя кра си при ро ди, спри я -
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ти мо раль но-етич но му та ес те тич но му ви -
хо ван ню шко ля рів

Роз роб ка уро ку «До ля жін ки у «но вій
дра мі» на ме жі ХІХ—ХХ ст.» із за ру -

біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ба лан Іри на Во ло ди ми рів на, ви кла дач іно -
зем них мов, за ру біж ної лі те ра ту ри та куль -
ту ро ло гії, Кам’янець-По діль ське ме дич не
учи ли ще Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — на зи ва ти основ ні тен ден ції роз -
вит ку дра ма тур гії кін ця XIX — по чат ку XX
ст.; опи су ва ти най важ ли ві ші здо бут ки дра -
ма тур гів кін ця ХІХ — по чат ку ХХ ст.; по мі -
ча ти спіль ні но ва тор ські ри си в твор чос ті
дра ма тур гів різ них кра їн; по ка зу ва ти
відмін нос ті в осо бис то му твор чо му сти лі
Г. Ібсе на, А. Че хо ва, Б. Шоу

Ме то дич на роз роб ка «Лі те ра тур ні дик -
тан ти» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Бон дар Євге нія Сер гі їв на, учи тель ро -
сійської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Охтир ська шко ла № 5 іме ні Р. К. Ра пія Сум -
ської обл.
Ано та ція: Лі те ра тур ні дик тан ти, які про по -
ну ють ся, мо жуть бу ти ви ко ри ста ні вчи те -
ля ми за ру біж ної лі те ра ту ри для кур су 7-го
кла су з те ми «Друж ба і ко хан ня»

Роз роб ка уро ку «Ф. Каф ка. «Пе ре тво -
рен ня» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
Вла со ва Люд ми ла Олек сі 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, на вчаль на ме та яко го — роз ви ток
на ви чок до слід ниць кої, ана лі тич ної ро бо ти
з тек с том ху дож ньо го тво ру, удос ко на лен -
ня мов них на ви чок

Роз роб ка уро ку «Про ме тей — «віч ний
об раз» сві то вої лі те ра ту ри» із за ру -

біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Гор бен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
зару біж ної лі те ра ту ри, Лу бен ська шко ла
№ 2 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти уч нів з лі те ра тур ни ми ін -
тер пре та ці я ми об ра зу Про ме тея, по гли би -
ти знан ня про «віч ні об ра зи» лі те ра ту ри;
роз ви ва ти вмін ня да ва ти ха рак те рис ти ку
ге рою за йо го вчин ка ми і по ве дін кою, ро -
би ти ло гіч ні ви снов ки, ви бу до ву ва ти струк -
ту ру дум ки; ви хо ву ва ти го тов ність по жер т -
ву ва ти влас ни ми ін те ре са ми в ім’я щас тя
лю дей, умін ня спів чу ва ти чу жо му го рю,
лю дя ність у став лен ні до ін ших

Роз роб ка уро ку «Ве лич на уки та знань
як основ ний па фос тво ру Ж. Вер на «П’ят -
над ця ти річ ний ка пі тан» із за ру біж ної лі -
те ра ту ри в 6-му кла сі
Дер кун ська Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ро сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
То рець кий НВК «Інфор ма ти ко-ма те ма тич -
ний лі цей — за галь но ос віт ня шко ла І—ІІ
сту пе нів» 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 — про дов жи ти ро бо -
ту з роз крит тя ідей но-ху дож ньо го зміс ту
ро ма ну, пра цю ва ти над умін ням ха рак те -
ри зу ва ти ге ро їв тво ру; спри я ти роз вит ку

ло гіч но го мис лен ня, чи тан ня, ко мен ту ван -
ня тек с ту; ви кли ка ти по ва гу до на уки і тех -
ні ки, праг нен ня до на вчан ня; спри я ти ви хо -
ван ню до пит ли вос ті, ак тив ної жит тє вої по -
зи ції, ці ле спря мо ва нос ті

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
Дяк Окса на Юрі їв на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Хо ро хо рин ська шко ла Луць ко -
го р-ну Во лин 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), на вчаль на
ме та яко го — учи ти ба чи ти і ро зу мі ти ба га -
то гран ність об ра зів ге ро їв по віс ті, по ка за ти
роль друж би в жит ті

Роз роб ка уро ку «За хоп ли ва мі фо ло гія»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Же луд ко ва Га ли на Гри го рье в 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 -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — по гли -
би ти знан ня з те ми «Мі фи Дав ньої Гре ції»;
спри я ти роз ши рен ню кру го зо ру уч нів;
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти в гру пі;
роз ви ва ти і зба га чу ва ти мов лен ня уч нів, ло -
гіч не та об раз не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «В. Скотт. «Ай вен го».
Обра зи Ро ве ни та Ре бек ки» із за ру -

біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Кар даш Люд ми ла Пет рів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ста ро ви жів ський НВК
«ЗОШ І–ІІІ ст. — гім на зія» Во лин 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), на вчаль на
ме та яко го — ха рак те ри зу ва ти об ра зи
Рове ни та Ре бек ки; роз ви ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; на вич ки зв’яз но го мов лен ня,
кри тич но го мис лен ня; ви хо ву ва ти по тре бу
у ви со ких ес те тич них та гу ман них цін -
ностях

Роз роб ка уро ку «Тер нис тий шлях
та ево лю ція го лов но го ге роя каз ки

О. Уайль да «Хлоп чик- зір ка» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, 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 — про дов жи ти ро бо ту над ви зна чен ням
го лов ної дум ки тво ру, учи ти ви слов лю ва ти
свої дум ки що до ха рак те рис ти ки го лов но го
ге роя; фор му ва ти на вич ки ана лі зу лі те ра -
тур ної каз ки, умін ня розв’язу ва ти проб лем -
ні пи тан ня; ви хо ву ва ти лю бов до ма те рі,
умін ня роз різ ня ти доб ро і зло

Роз роб ка уро ку «Ком па ра тив ний ана -
ліз тво рів Дж. Лон до на «Жа га до жит тя»
та О. Дов жен ка «Во ля до жит тя» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Ко ва лен ко Те тя на Ле о ні дів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ма ло вис то роп 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 — ознай о ми ти з основ ни ми по ді я ми
жит тя й твор чос ті О. Дов жен ка; роз ви ва ти
на вич ки ком па ра тив но го ана лі зу про зо вих
тво рів; на вчи ти скла да ти по рів няль ну таб -
ли цю; роз кри ти си лу люд сько го ду ху, во лю
до жит тя, зма льо ва ну у тво рах; ви хо ву ва ти

си лу во лі, муж ність, ви трим ку, по чут тя по -
ва ги до ге ро їч но го ми ну ло го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Л. Тол с той. «Ан на Ка -
ре ні на» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му
кла сі
Ко ту бей Ва лен ти на Ле о ні дів на, учи тель
росій ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян -
ський НВК «За галь но ос віт ній на вчаль ний
за клад — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
№ 36 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
зі зміс том ро ма ну (огля до во) Л. Тол с то го
«Ан на Ка ре ні на»; фор му ва ти ба жан ня
твор чо обі гра ва ти за про по но ва ну те му, шу -
ка ти від по ві ді на мо раль ні пи тан ня; до по -
мог ти уч ням зро зу мі ти най ви щі жит тє ві
цін нос ті: сім’я, ко хан ня, від по ві даль ність

Роз роб ка уро ку «Обра зи-сим во ли у по -
віс ті М. Го го ля «Та рас Буль ба» із за ру біж -
ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Кри во цюк Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
Бу ди чан ська шко ла Чуд нів сько го р-ну Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по ка за ти ху дож нє від об ра -
жен ня ко заць кої до би в по віс ті; ви світ ли ти
май с тер ність пись мен ни ка в зоб ра жен ні
Сі чі, знай ти об ра зи-сим во ли, пов’яза ні
з Укра ї ною, ко зац т вом; роз кри ти роль
пейза жу, по ка за ти особ ли вос ті кар тин
приро ди, їх ній зв’язок з го лов ною дум кою
тво ру; ви яви ти за со би ство рен ня кар тин
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Сенс по до ро жі Ма -
лень ко го прин ца Все сві том» із за ру -

біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Лит виш ко На та лія Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Тим чен ків ський НВЗ
«До шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» Чор но ба -
їв сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
на бу ті знан ня; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня
вось ми клас ни ків; ви хо ву ва ти куль ту ру
мов лен ня, сві до ме став лен ня до жит тя

Роз роб ка уро ку «А. Че хов «Скрип ка
Рот шиль да» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-
му кла сі
Лун гол На та лія Євге ні їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Іл лі нець ка за галь но ос -
віт ня шко ла Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти уч нів ба чи ти
об ра зи-сим во ли, ху дож ні де та лі, окре мі
фра зи, зо се ре ди ти ува гу на че хов сько му
під тек с ті та пси хо ло гіз мі тво ру, роз ви ва ти
мис лен ня уч нів; ви хо ву ва ти мо раль ні
якості

Роз роб ка уро ку «Омар Хай ям. Ру баї»
із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му кла сі

Ман жу ла Те тя на Ле о ні дів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Віль но гір ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Урок (з муль ти ме дій ною пре -
зента цією) знай о мить уч нів з твор чіс тю
кла си ка пер сько-тад жиць кої лі те ра ту ри
Ома ра Хай я ма, йо го осо бис тіс тю, а та кож
основ ни ми те ма ми та мо ти ва ми твор чос ті;
роз ви ває на вич ки ви раз но го чи тан ня,
логіч не мис лен ня; на вчає шко ля рів ана лі -
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зува ти ру баї; ви хо вує по чут тя пре крас но го,
ви со кі мо раль ні якос ті

Роз роб ка уро ку «Щоб зна ли, щоб
пам’ята ли» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 7-му кла сі
Мік Га ли на Сте па нів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Твір жан ський НВК Мос ти сько -
го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
познай о ми ти з твор чіс тю К. Гал чин сько го,
А. Мар гул-Шпер бе ра, С. Гуд зен ка, Ю. Дру -
ні ної; про ана лі зу ва ти май с тер ність по етів
у зоб ра жен ні жор с то кос ті й тра гіч нос ті вій -
ни; ви зна чи ти про від ні дум ки тво рів; роз -
ви ва ти вмін ня ви раз но го чи тан ня по езій;
спри я ти ви хо ван ню осо бис то го став лен ня
до проб лем, по ру ше них у тво рах, по ва гу
до ми ну ло го; фор му ва ти ак тив ну гро ма дян -
ську по зи цію

Роз роб ка уро ку «М. Бул га ков. Ки їв
у жит ті і твор чос ті пись мен ни ка.

«Май с тер і Мар га ри та» із за ру біж ної лі -
тера ту ри в 11-му кла сі
Му сі єн ко На та лія Дмит рів на, ви кла дач
зару біж ної лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ський
гума 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 — ознай о ми ти з жит тє вим і твор чим
шля хом М. Бул га ко ва, роз гля ну ти пи тан ня
йо го зв’яз ку з Укра ї ною, ство ри ти осно ву
для ана лі зу ро ма ну «Май с тер і Мар га ри та»,
ознай о ми ти з іс то рією ство рен ня ро ма ну,
йо го ху дож ні ми дже ре ла ми, ви зна чи ти фі -
ло соф сько-ес те тич ну проб ле ма ти ку тво ру;
удос ко на лю ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо -
ти з до від ко вою лі те ра ту рою

Роз роб ка уро ку «Ф. Каф ка. «Пе ре -
втілен ня» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 11-му кла сі
Му сі єн ко На та лія Дмит рів на, ви кла дач
зару біж ної лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ський
гума ні тар но-пе да го гіч ний ко ледж Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ознай о ми ти
з жит тє вим шля хом Ф. Каф ки; до слі ди ти
своє рід ність йо го сто сун ків зі сві том;
розши ри ти знан ня про екс пре сі о нізм;
про ана лі зу ва ти опо ві дан ня «Пе ре вті -
лення», по ка за ти ори гі наль ність транс -
фор ма ції те ми «ма лень кої лю ди ни»;
розви ва ти умін ня спів чу ва ти та спів пе -
режи ва ти лю дям; ви хо ву ва ти ін те рес
до твор чос ті пись мен ни ка

Роз роб ка уро ку «Остан ня на дія-не вми -
ру ща (О.Ген рі « Остан ній лис ток»)» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
На бо ка Алі на Сер гі їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Шуль гинська шко ла Ста ро -
біль сько го р-ну Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, упро довж
яко го учень дає ви зна чен ня жан ру но ве ли,
ви яв ляє її ха рак тер ні озна ки; ви раз но чи тає
і пе ре ка зує но ве лу; ви яв ляє основ ні
пробле ми, їх нє ху дож нє вті лен ня в по ді ях,
об ра зах, сим во лах, на зві; ха рак те ри зує
обра зи пер со на жів но ве ли; роз мір ко вує
над фі на лом тво ру, дає влас не тлу ма чен ня;
роз кри ває під текст окре мих епі зо дів тво ру;
знає про вті лен ня сю же ту но ве ли в різ них
ви дах мис тец т ва

Ме то дич на роз роб ка «Ін тер ак тив ні
при йо ми на уро ках за ру біж ної лі те ра ту -
ри» для 6-х кла сів
Не кра со ва Оль га Олек сі їв на, учи тель
росій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Су га рів ська шко ла Сах нов щин сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: До бір ка за вдань, що до по мо жуть
пе ре ві ри ти вмін ня уч нів ви зна ча ти го лов -
них і дру го ряд них ге ро їв, те му та ідею
творів, еле мен ти сю же ту, здат ність ана лі зу -
ва ти ге ро їв за до по мо гою ци тат із тво рів,
ви зна ча ти при чи ни та на слід ки кон к рет них
учин ків ге ро їв

Роз роб ка уро ку «Сто рін ка ми п’єси-каз -
ки С. Мар ша ка «Два над цять мі ся ців» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
По доп ри го ра Оле на Олек сан д рів на, учи -
тель ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, 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, на вчаль на ме та яко го — ви зна чи ти
основ ну ідею каз ки; про дов жи ти знай ом -
ство із за со ба ми ви ра жен ня на строю в лі -
тера тур но му тво рі, му зи ці і жи во пи сі;
продов жи ти ро бо ту з роз вит ку мов лен ня;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го й усві -
дом ле но го чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Япон ська лі те ра -
тура. Жит тя та твор чість Ясу на рі

Кава ба та» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-
му кла сі
Са вен ко Юлія Пав лів на, ви кла дач за ру біж -
ної лі те ра ту ри, 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 -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми
япон ської лі те ра ту ри за твор чіс тю Ясу на рі
Ка ва ба ти, на вчи ти ро зу мі ти те ма тич ні лі те -
ра тур ні по нят тя, роз кри ти основ ні проб ле -
ми тво ру «Ти ся ча жу рав лів», ви зна чи ти
особ ли вос ті сти лю пись мен ни ка

Роз роб ка уро ку «Ви дат ні по ста ті су -
час ної лі те ра ту ри. Боб Ді лан — ла у ре -

ат Но бе лів ської пре мії» із за ру біж ної лі те -
ра ту ри у 8-х — 11-х кла сах
Сар да но ва Ва лен ти на Іва нів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Світ ло вод ська шко ла
№ 1 ім. Ге роя Ра дян сько го Со ю зу І. К. Конь -
ка Кі ро во град 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 знай о ми ти уч нів з жит тям і твор чіс тю
Бо ба Ді ана; роз ви ва ти на вич ки ана лі зу по -
етич но го тво ру, ви раз но го чи тан ня, зв’яз -
но го мов лен ня, ло гіч но го мис лен ня, твор чі
здіб нос ті; спри я ти за ці кав лен ню уч нів
знай ом ст вом з ві до ми ми су час ни ми осо -
бис тос тя ми

Роз роб ка уро ку «А. Рем бо. «Від чут тя»,
«П’яний ко ра бель», «Го ло сів ки» із за -

ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ста сів Іван на Ми ко ла їв на, ви кла дач за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Дро го биць ке ви ще про -
фе сій не учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про сим во лізм; ознай о ми ти

з ма те рі а лом про жит тє вий та твор чий
шлях А. Рем бо; до по мог ти усві до ми ти особ -
ли вос ті йо го ху дож ньо го сві ту; роз кри ти
сут ність сим во ліст сько го по шу ку по ета, ба -
гат ст во асо ці а цій

Роз роб ка уро ку «По етич не ба чен ня сві -
ту при ро ди у твор чос ті Ма цуо Ба сьо» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Та най ло ва Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ма рі у поль ська
шко ла № 29 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — на при -
кла ді хай ку Ма цуо Ба сьо по ка за ти по етич -
не ба чен ня сві ту, сприй нят тя при ро ди
як ці ліс ної сис те ми, усві дом лен ня тіс но го
зв’яз ку між лю ди ною та на вко лиш нім се ре -
до ви щем; пре зен ту ва ти по зи тив не мис лен -
ня для під трим ки твор чо го на строю уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Твор чо-роз ви -
валь ні за вдан ня на уро ках за ру біж ної

лі те ра ту ри»
Тре тяк Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кня ги ни нів ський
НВК Луць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція зна -
йо мить із су час ним під хо дом до ор га ні за ції
на вчаль ної ді яль нос ті уч нів на уро ках за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 5-х — 11-х кла сах

Роз роб ка уро ку «Пуб лій Ові дій На зон.
«Сум ні еле гії» із за ру біж ної лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Тре тяк Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кня ги ни нів ський
НВК Луць ко 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 — за ці ка ви ти уч нів
жит тям і твор чіс тю рим сько го по ета Ові дія;
роз ви ва ти на вич ки ана лі зу по езій, ви -
разно го чи тан ня, зв’яз но го мов лен ня; ви хо -
ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни, здат ність
до спів чут тя

Роз роб ка уро ку «Зло чин і ка ра»
Ф. Дос то єв сько го як уті лен ня но во го

по лі фо ніч но го сти лю ху дож ньо го мис лен -
ня» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Тру со ва Лю бов Бог да нів на, учи тель за -
рубіж ної лі те ра ту ри, Кам’ян ський НВК
«Гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
І сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
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 но ва тор ст во Ф. Дос то єв сько го
в ре аліс тич ній лі те ра ту рі, ознай о мив ши
з но вим по лі фо ніч ним ти пом ху дож ньо го
мис лен ня у ро ма ні «Зло чин і ка ра»; роз ши -
ри ти знан ня уч нів про по лі фо нію шля хом
за ну рен ня в ат мо сфе ру му зи ки, об ра зот -
вор чо го мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Е. Хе мін гу ей. «Кіш ка
на до щі» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 10-му кла сі
Цик тор Оле на Іва нів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Бу ри лів ська щко ла 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 — спри я -
ти ознай ом лен ню з осо бис тіс тю і твор чіс тю
аме ри кан сько го пись мен ни ка; фор му ва ти
емо цій но-цін ніс ну ком пе тен цію, ро зу мін -
ня ав тор ської по зи ції та влас не став лен ня
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до неї, за сто су ван ня ду хов но-мо раль но го
до сві ду в жит тє вих си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Г. Ібсен. «Ляль ко вий
дім» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-му

кла сі
Че ред ник Світ ла на Олек сі їв на, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кре мен чуць кий
льот ний ко ледж На ці о наль но го аві а цій но го
уні вер си те ту, Пол тав ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти з жит тє вим
і твор чим шля хом пись мен ни ка, ви зна чи ти
основ ні прин ци пи «но вої» дра ми, роз кри ти
суть со ці аль но-пси хо ло гіч ної дра ми «Ляль -
ко вий дім», з’ясу ва ти основ ні проб ле ми,
особ ли вос ті ком по зи ції дра ми, до слі ди ти
про цес роз вит ку осо бис тос ті Но ри

Роз роб ка уро ку «Ла ко нізм і міст кість
жан ру ру баї. Основ ні те ми й мо ти ви лі ри -
ки Ома ра Хай я ма» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри у 8-му кла сі
Чер ка со ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
До слід ниць ка шко ла Ва силь ківсько го р-ну
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по знай о ми ти
з осо бис тіс тю Ома ра Хай я ма, ак ту аль ніс тю
йо го твор чої спад щи ни; до слі ди ти особ ли -
вос ті й те ма ти ку ру ба їв; роз ви ва ти об раз не
мис лен ня, умін ня пра цю ва ти в ма лих
групах; фор му ва ти на вич ки ідей но-ху дож -
ньо го ана лі зу по езій; ви хо ву ва ти ін те рес
до фі ло соф ської лі ри ки Ома ра Хай я ма

За хист Віт чиз ни

Роз роб ка уро ку «Утоп лен ня. До ме дич -
на до по мо га по то пель ни ку» із за хис ту Віт -
чиз ни в 11-му кла сі
Го луб Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
захис ту Віт чиз ни, Тер но піль ська шко ла до -
при зов ної під го тов ки.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми за гроз
для ор га ніз му у ви пад ку утоп лен ня, по яс ни -
ти особ ли вос ті про ве ден ня ря ту валь них та
ін ших не від клад них ро біт до по мо ги в разі
утоп лен ня, при га да ти тех ні ку СЛР; на вчи -
ти ся на да ва ти до ме дич ну до по мо гу по то -
пель ни ку, на вчи ти ме то дів са мо за хис ту
в умо вах за гро зи для жит тя

Роз роб ка уро ку «На дан ня до ме дич ної
до по мо ги в сек то рі об стрі лу. Транс пор ту -
ван ня по ра не но го в сек тор укрит тя» із за -
хис ту Віт чиз ни в 10-х — 11-х кла сах
Ко сен ко М.А., ви кла дач за хис ту Віт чиз ни,
Кре мен чуць кий ме дич ний ко ледж іме -
ні В. І. Лит ви нен ка Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про ви ди по ра -
нень, при орі тет ні за вдан ня при на дан ні до -
по мо ги в сек то рі об стрі лу, озна ки кри тич -
них кро во теч, озна ки по ра нень, ме то ди
зу пин ки кри тич них кро во теч, спо со би пе -
ре мі щен ня по ра не них, ін ди ві ду аль ні за со -
би ме дич но го за хис ту

Іно зем ні мо ви

Роз роб ка уро ку «Мої ін те ре си» з ні -
мець кої мо ви в 5-му кла сі

Буць ківська Те тя на Ва си лів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Бай раць ка шко ла Ди кан -
сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, прак тич на
ме та ме та яко го — по вто ри ти лек си ку з те ми
та ввес ти но ву лек си ку, на вча ти вжи ва ти
лек сич ні оди ни ці в мов лен нє вих зраз ках, по -
вто ри ти пра ви ла вжи ван ня мо даль них ді єс -
лів те пе ріш ньо го ча су, фор му ва ти ко му ні ка -
тив ні вмін ня, удос ко на лю ва ти навич ки ус но -
го мов лен ня з опо рою на на оч ність та ТЗН

Роз роб ка уро ку «Podr do Warszawy»
з поль ської мо ви в 7-му кла сі

За лю бов ська Ва лен ти на Ле он ті їв на, учи -
тель поль ської мо ви, Рів нен ський НВК
№ 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Ucze : uk-
ada fragmenty tekstu w logicznej kolejno ci;

zna wiadomo ci na temat zabytk w Warszawy;
nazywa znane budowle i pomniki historyczne
Warszawy; rozwija umiej tno ci formulowania
odpowiedzi na pytania; sp pracuje w grupie,
w parze

Роз роб ка цик лу уро ків «Dans la ville»
з фран цузь кої мо ви в 7-му кла сі

Ка рі да Оле на Гри го рів на, учи тель фран -
цузь кої мо ви, Ма рі у поль ський НВК «Шко -
ла-лі цей ін фор ма цій них тех но ло гій» № 69
До нець кої обл.
Ано та ція: Уро ки роз роб ле но за під руч ни -
ком Ю. Кли мен ка «Mon ami fran ais» для уч -
нів 7 кла сів з ви ко ри стан ням елек т рон но го
за со бу на вчан ня Euro Talk

Роз роб ка уро ку «Brot und Kondi -
toreierzeugnisse» з ні мець кої мо ви

в 11-му кла сі
Кун ди лов ська На та лія Іва нів на, ви кла дач
іно зем ної мо ви, Кам’янець-По діль ський
ко ледж хар чо вої про мис ло вос ті На ці о наль -
но го уні вер си те ту хар чо вих тех но ло гій,
Хмель ницька обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ні мець кої
мо ви, при свя че но го хлі бу й кон ди тер ським
ви ро бам

Роз роб ка уро ку «Одяг. По вто рен ня»
з ні мець кої мо ви в 7-му кла сі

Ла зо рен ко Ін на Іва нів на, учи тель ні мець кої
мо ви, Ро мен ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1
ім. П. І. Кал ни шев сько го Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за крі пи ти знан ня
з те ми «По куп ки»; тре ну ва ти ви ко ри стан -
ня від мі ню ван ня при кмет ни ків на пись мі
та в ус но му мов лен ні; роз ви ва ти на вич ки
ауді ю ван ня; роз ви ва ти зв’яз не ус не мов -
лен ня та твор чу уяву; роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти в па рах та ефек тив ну спів пра -
цю у ма лих гру пах

Роз роб ка уро ку «Mit Spa lernen» з ні -
мець кої мо ви в 6-му кла сі
Мель ник Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Кос то піль ська шко ла № 4
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 та
яко го — до по мог ти уч ням роз по ві да ти,
як во ни го ту ють ся і пра цю ють на уро ці іно -
зем ної мо ви, по вто ри ти лек сич ні оди ни ці,
фор му ва ти на вич ки діа ло гіч но го і мо но ло -
гіч но го мов лен ня, роз ви ва ти твор чі здіб нос -
ті уч нів, ви хо ву ва ти ін те рес до на вчан ня
за до по мо гою ін тер ак тив них ме то дів роботи

Роз роб ка уро ку «Ку пу є мо одяг» з ні -
мець кої мо ви в 7-му кла сі
Ско ве ра-Дех тя рен ко Окса на Олек сан д рів -
на, учи тель ні мець кої мо ви, Хмель ницька
спе ці а лі зо ва на шко ла № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — на вча ти вжи ва ти
при кмет ни ки слаб кої від мі ни, ви слов -
люва ти свою оцін ку ре чей; роз ви ва ти
діало гіч не та мо но ло гіч не мов лен ня, на -
вич ки ауді ю ван ня; ви хо ву ва ти ес те тич -
ний смак і куль ту ру по ве дін ки в гро мад -
ських міс цях

Роз роб ка уро ку «Фран ко фо нія» з фран -
цузь кої мо ви в 6-му кла сі
Со бо лє ва Євге нія Дмит рів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Оде ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 121.
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
лек си ко-гра ма тич ний ма те рі ал (лек сич ні
оди ни ці — фран ко мов ні кра ї ни, гра ма тич -
ний ма те рі ал — ді єс ло ва І гру пи, ді єс ло во
aller у те пе ріш ньо му ча сі)

Роз роб ка уро ку «Іно зем ні мо ви —
запо ру ка успі ху мо го май бут тя» з ні -

мець кої мо ви в 10-му кла сі
Ци ван чук Ган на Ва си лів на, учи тель ні мець -
кої мо ви, Ко рос тен ська шко ла-гім на зія № 2
іме ні В. Син га їв сько го Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект на вчаль но го
проек ту, ме та яко го — по ка за ти вмін ня
окре мо го уч ня чи гру пи ви ко рис то ву ва ти
на бу тий у шко лі до слід ниць кий до свід; ре -
алі зу ва ти свій ін те рес до пред ме та до слід -
жен ня, при мно жи ти знан ня про ньо го; про -
де мон ст ру ва ти рі вень во ло дін ня іно зем ною
мо вою; під ня ти ся на ви щий ща бель осві че -
нос ті, роз вит ку, со ці аль ної зрі лос ті

Роз роб ка уро ку «Die Familie» з ні мець -
кої мо ви в 5-му кла сі

Чи жик Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
німець кої мо ви, Луць ка шко ла № 17 Во -
линської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Ziele: Lexik zum Thema aktivisieren,
Leseverstehen und H rverstehen ben,
Schreibef higkeiten und Lesefertigkeiten
entwickeln, bei der Arbeit in der Gruppe
erziehen

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «Гео мет рич на біо ло -
гія в чер во них та чор них ко льо рах»

з ма те ма ти ки та біо ло гії у 8-му кла сі
Воз няк На дія Сте фа нів на, учи тель біо ло гії;
Смаль Ка те ри на Олек сан д рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Чор но мор ська гім на зія № 1
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — по вто ри ти, при -
вес ти в сис те му й роз ши ри ти знан ня з гео -
мет рії про пе ри метр і пло щу гео мет рич них
фі гур, озна ки рів нос ті три кут ни ків, мі ру
ку тів мно го кут ни ків, влас ти вос ті хорд ко ла;
уза галь ни ти та по вто ри ти ха рак тер ні особ -
ли вос ті по кри то на сін них рос лин

Роз роб ка уро ку «До тич на до ко ла. Її
влас ти вість» з ма те ма ти ки та ан г лій -

ської мо ви в 7-му кла сі
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Бє лая Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки; Дань ко Ка те ри на Ана то лі їв на,
учи тель ан г лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 47 з по глиб лен ним ви -
вчен ням іно зем них мов ім. А.С. Ма ка рен ка.
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 —
фор му ва ти по нят тя до тич ної до ко ла, до -
мог ти ся за сво єн ня її влас ти вос тей; від -
творю ва ти знан ня і вмін ня з гео мет рії ан г -
лій ською мо вою, по глиб лю ва ти во ло дін ня
ма те ма тич ни ми тер мі на ми

Роз роб ка уро ку «Ко ло, дов жи на ко ла.
Круг, пло ща кру га» з ма те ма ти ки й

ан г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Бє лая Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки; Дем чук Лє ся Євге нів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Ки їв ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 47 з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов ім. А. С. Ма ка 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
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
від тво рю ван ня знань і вмінь з те ми під час
розв’язу ван ня за дач ан г лій ською мо вою

Роз роб ка уро ку «Ра дян ський Со юз
у ча си «мо дер ні за ції». Укра їн ська лі -

те ра ту ра 20-х-30-х ро ків» з іс то рії Укра ї ни
та ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Бєл ка Євген Олек сан д ро вич, ви кла дач іс то -
рії; Ште па Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ко мер цій ний
тех ні кум Дніп ров сько го дер жав но го тех -
ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти при чи ни ра дян ської мо дер -
ні за ції, сут ність ко лек ти ві за ції, ін дус т рі а лі -
за ції; про ана лі зу ва ти при чи ни і на слід ки
ма со во го те ро ру і куль ту осо би Ста лі на;
фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти і уза галь ню -
ва ти іс то рич ний ма те рі ал; сис те ма ти зу ва ти
знан ня про лі те ра тур ний про цес 20–30-х
ро ків, до по мог ти усві до ми ти склад ність
умов роз вит ку лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Сен сор ні сис те ми.
Зв’язок з на вко лиш нім сві том» з ін -

фор ма ти ки та біо ло гії у 8-му кла сі
Бур міс т ро ва На та лія Ни ко нів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, біо ло гії; Афа на сьє ва
Альо на Сер гі їв на, учи тель ін фор ма ти ки,
Дніп ров ська са на тор на шко ла-ін тер нат
№ 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ви вчи ти за галь ну ха рак те рис ти ку сен сор -
них сис тем, сфор му ва ти за галь не уяв лен ня
про сен сор ні сис те ми, ви яви ти, чим від різ -
ня ють ся ін фор ма цій ні сен сор ні сис те ми від
біо ло гіч них; ви хо ву ва ти адек ват ну са мо -
оцін ку, при щеп лю ва ти лю бов до ін фор ма -
ти ки та біо ло гії

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку «Укра -
їн ське ко зац т во в бит вах і по хо дах че -

рез приз му ма те ма ти ки» з іс то рії Укра ї ни
та ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Га ле лю ка Лю бов Те о до зі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки; Жу ко ва Сте фа нія Сте па нів на, учи -
тель іс то рії, Ро ма нів ський НВК Пе ре миш -
лян сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — фор му ван ня

уявлень про ко зац т во, За по розь ку Січ;
засво єн ня по нять «ко зак», «геть ман»,
«козаць ка стар ши на», «кіш», «чай ка»,
«клей но ди»; удос ко на лен ня умінь і на ви чок
пе ре тво рю ва ти од ні оди ни ці пло щі в ін ші;
оби ра ти ра ці о наль ний спо сіб ви ко нан ня
об чис лень

Роз роб ка уро ку «Тра ге дія Го ло кос ту
у сві то вій іс то рії та її від об ра жен ня

у твор чос ті Па у ля Це ла на» із все світ ньої
іс то рії та за ру біж ної лі те ра ту ри в 10-х —
11-х кла сах
Гар маш Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель іс -
то рії та пра во знав ст ва; Гри цен ко Оль га Во -
ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Ірклі їв ська шко ла Чор но ба їв сько го р-ну
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
роз кри ти зміст ан ти се мі тиз му; зоб ра -
жен ня на слід ків цієї ідео ло гії в лі те ра -
турі; по ка за ти на слід ки ан ти се мі тиз му
в на цист ській ідео ло гії та прак ти ці;
розкри ти зміст яви ща Голо кос ту; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ідей но-ху дож ньо го
ана лі зу тво ру з ви ко ри стан ням ком па ра -
ти віс ти ки

Роз роб ка уро ку «Роз стрі ля не від род -
жен ня в Укра ї ні та в лі те ра ту рі рід но -

го краю» з іс то рії Укра ї ни та ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 10-х — 11-х кла сів
Гар маш Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель іс -
то рії та пра во знав ст ва; Гри цен ко Оль га Во -
ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Ірк лі їв ська шко ла Чор но ба їв -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — сха -
рак те ри зу ва ти роз ви ток іс то рії та лі те ра -
тури в 1920–30-ті ро ки; по ка за ти, що вод -
но час зі ство рен ням умов для при ско ре но го
роз вит ку куль ту ри, то та лі тар ний ре жим
без під став но зни щив ти ся чі ви дат них ді -
ячів куль ту ри; до слі ди ти пе рі од лі те ра ту ри
«Роз стрі ля но го Від род жен ня» в Чор но ба їв -
сько му рай о ні

Роз роб ка уро ку «Зо ло та під ко ва
Львів щи ни» з ук ра їн ської мо ви та гео -

мет рії в 9-му кла сі
Гу па ло Бог да на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Бо сак На та лія
Вло ди ми рів на, вчи тель ма те ма ти ки, Львів -
ська 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 ти пи під ряд них ре чень;
фор му ва ти вмін ня зна хо ди ти в тек с ті
склад но під ряд ні ре чен ня, ана лі зу ва ти їх,
транс фор му ва ти, мо де лю ва ти склад но -
підряд ні ре чен ня з різ ни ми під ряд ни ми;
уза галь ни ти ви вче ний ма те рі ал з те ми
«Век то ри», роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти ви вче не
до розв’язу ван ня за дач

Роз роб ка уро ку «Рим ські циф ри»
з ма те ма ти ки, ан г лій ської мо ви й му -

зич ної гра мо ти в 4-му кла сі
Дом б ров ська На та лія Ми хай лів на, учи тель
ма те ма ти ки; Та ра нен ко Алі на Вік то рів на,
учи тель ан г лій ської мо ви; Ма кав чук Юлія
Ро ма нів на, учи тель соль фед жіо, Тер но піль-
 ська об лас на екс пе ри мен таль на ком п лек с -
на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з рим ськи ми циф ра ми,
на вчи ти утво рю ва ти та чи та ти чис ла,
записа ні рим ськи ми циф ра ми, умі ти їх за -
сто со ву ва ти; за крі пи ти вмін ня на зи ва ти
і за пи су ва ти чис ла ан г лій ською мо вою;
дати по нят тя сту пе нів зву ко ря ду, роз ви ва -
ти вмін ня спі ва ти; ви хо ву ва ти дру же люб -
ність, куль ту ру і ба жан ня удос ко на лю ва ти
свої знан ня, ді зна ва ти ся про ви дат них лю -
дей на уки та куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Як до м’яча сла ва
прий ш ла» з хі мії та фі зич ної куль ту ри

в 11-му кла сі
Єго ро ва Іри на Олек сан д рів на, ви кла дач хі -
мії; Сер деч ний Во ло ди мир Вла дис ла во вич,
ви кла дач фі зич ної куль ту ри, Ви ще про фе -
сій не учи ли ще № 92, ДНЗ «СПБЛ», м. Сє вє -
ро до нецьк.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми — роз ши рен ня і по глиб лен ня
знань про зна чен ня хі мії в по всяк ден но му
жит ті, фор му ван ня ці ліс но го уяв лен ня про
вза ємо зв’язок на уко во-тех ніч но го про -
гресу (зок ре ма в га лу зі хі мії) і йо го влив
на роз ви ток і вдос ко на лен ня спор тив но го
ін вен та рю

Роз роб ка уро ку «Утвер д жен ня прин -
ци пів гро ма дян сько го рів но прав’я»

із все світ ньої іс то рії та пра во знав ст ва
в 9-му кла сі
Єго ро ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель іс -
то рії, пра во знав ст ва; Ле бе дин ська Та ма ра
Ана то лі їв на, учи тель іс то рії, пра во знав ст ва,
Ки їв ська шко ла № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — до слі ди ти зміст до ку -
мен тів Ве ли кої Фран цузь кої ре во лю ції,
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти з іс то рич -
ними дже ре ла ми, ста тис тич ни ми да ни ми,
біо гра фіч ни ми ві до мос тя ми; про ана лі зу ва -
ти фак тич ний ма те рі ал, по ка за ти ком пе -
тен т ність у ви ко ри стан ні пра во вих знань,
спри я ти фор му ван ню по зи ції сві до мо го
гро ма дя ни на

Роз роб ка уро ку «Но во річ ні свя та.
Про ек ту ван ня фор ми но во річ ної при -

кра си ме то дом фан та зу ван ня» з об слу го -
ву ю чої пра ці й ан г лій ської мо ви в 5-му
кла сі
Ка ра у ла но ва На та ля Вік то рів на, учи тель
об слу го ву ю чої пра ці; Мо гиль на На та лія
Ми ко ла їв на, вчи тель ан г лій ської мо ви, Ма -
рі у поль ська шко ла № 65 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — роз ви ва ти вмін ня ро бо ти з роз -
датко вим ма те рі а лом, умін ня пра цю ва ти
в різних ре жи мах, до ла ти труд но щі, на вич -
ки го во рін ня, по тен цій ний слов ни ко вий за -
пас уч нів, їх за галь ний кру го зір, на вич ки
ви ко нан ня ес кіз ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Гі гі є на ко рис ту ва ча.
По пу ля ри за ція гі гі є ни ко рис ту ва ча за со -
ба ми Microsoft Office» з основ здо ров’я
та ін фор ма ти ки в 6-му кла сі
Кар ла щук Юлія Ми хай лів на, учи тель біо ло -
гії, основ здо ров’я; Дроб ні ца Іри на Пет рів -
на, учи тель ін фор ма ти ки, Кам’ян ська шко -
ла № 44 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 сво ї ти знан ня про гі гі є ну
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ко рис ту ва ча; фор му ва ти вмін ня за сто со ву -
ва ти на вич ки ро бо ти з ін стру мен та ми про -
гра ми Microsoft Office; фор му ва ти вмін ня
по рів ню ва ти, ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов -
ки; фор му ва ти на вич ки са мо стій ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
на змі ну ха рак те рис тик скла до вих

ста ну по го ди» з ма те ма ти ки й гео гра фії
в 6-му кла сі
Кец Лі лія Ми ро сла вів на, учи тель ма те ма ти -
ки; Гі ле та Лю бов Андрі їв на, ви кла дач гео -
гра фії та еко ло гії, Львів ський НВК «Шко ла-
гім на зія «Га лиць ка».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — роз ви ва ти вмін ня за сто со ву -
ва ти озна чен ня та влас ти вос ті від но шен ня
й про пор ції до розв’язу ван ня гео гра фіч них
за дач, пов’яза них з ме те о ро ло гіч ни ми ха -
рак те рис ти ка ми (тем пе ра ту рою по віт ря,
ат мо сфер ним тис ком) для зро зу мін ня при -
род них про це сів, які від бу ва ють ся в тро -
пос фе рі; ви ко рис то ву ва ти пра ви ло до да -
ван ня чи сел з різ ни ми зна ка ми

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 та
ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри; Ма ка рен ко Не ля
Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі -
те ра ту ри, 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 — ознай о ми ти уч нів
з біо гра фією Ч. Дік кен са; за ці ка ви ти опо ві -
дан ням пись мен ни ка, на вча ти шко ля рів
сте жи ти за ав тор ською дум кою у тво рі

Роз роб ка уро ку «Бай ро ніч ний ге рой
і на строї «сві то вої скор бо ти» у вір шах по -
ета» із за ру біж ної лі те ра ту ри та ук ра їн -
ської мо ви в 9-му кла сі
Ключ ні ко ва Алі на Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри; Ло пат ко Ва ле рія
Андрі їв на, учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те -
ра ту ри, 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 гли би ти знан ня
з те о рії лі те ра ту ри про лі ри ку, да ти по нят тя
про бай ро ніч но го по ета; на вчи ти вдум ли во -
го чи тан ня лі рич них тво рів; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, умін ня ана лі зу ва ти; ви хо -
ву ва ти лю бов до пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Охо ро на біо сфе ри»
з біо ло гії та ан г лій ської мо ви в 11-му

кла сі
Ле щен ко На та лія Сер гі їв на, за ступ ник ди -
рек то ра, вчи тель біо ло гії; Хлів на Окса на
Кос тян ти нів на, учи тель ан г лій ської мо і ви,
Тех ніч ний лі цей Шев чен ків сько го рай о ну
міс та Ки є ва.
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 — про ана лі зу ва ти
проб ле ми до вкіл ля й ви зна чи ти шля хи
та ме то ди збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя й
охо ро ни при ро ди; ак ти ві зу ва ти знан ня лек -
сич но го ма те рі а лу з те ми; фор му ва ти на -
вич ки зв’яз но го мов лен ня; уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів про еко -
ло гію

Роз роб ка уро ку «Екс тре маль ні мож -
ли вос ті ор га ніз му лю ди ни» з біо ло гії

та фі зич ної куль ту ри в 10-му кла сі

Ма ка рен ко Ма ри на Сер гі їв на, ви кла дач
біо ло гії; Сер деч ний Во ло ди мир Вла дис -
лаво вич, ви кла дач фі зич ної куль ту ри, Сє -
вєро до нець кий про фе сій ний бу ді вель ний
лі цей Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — ін тег ру ван ня знань
про вста нов лен ня зв’яз ків між струк тур ни -
ми ком по нен та ми зміс ту з біо ло гії і фіз -
куль ту ри, фор му ван ня ці ліс но го уяв лен ня
про вза ємо обу мов ле ність ге но ти пу і фе но -
ти пу лю ди ни на при кла ді екс тре маль них
мож ли вос тей її ор га ніз му

Роз роб ка уро ку «Лі те ра тур ні каз ки.
Л. Кер ролл. «Алі са в Ди вок раї», «Алі са
в За дзер кал лі» з ан г лій ської мо ви та за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Мо гиль на На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви; Са єн ко Ма рі а на Ми ко ла їв -
на, учи тель лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
Ма рі у поль ська шко ла № 65 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ввес ти ді тей у ху дож ній світ лі те ра тур ної
каз ки, роз ши ри ти знан ня уч нів в га лу зі сві -
то вої лі те ра ту ри, під ви щи ти чи таць кий ін -
те рес

Кон с пект уро ку «По грай мо ся в сло ва»
з ан г лій ської та ро сій ської мов в 5-му класі
Мо гиль на На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви; Са єн ко Ма рі а на Ми ко ла їв -
на, учи тель ро сій ської мо ви, Ма рі у поль ська
шко ла № 65 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 ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз ши ри ти слов ни ко вий за пас уч нів з те ми
«До звіл ля та від по чи нок», по вто ри ти тер мі -
ни мо вознав ст ва (си но нім, омо нім, ан то нім,
од но знач не і ба га то знач не сло во, лек сич не
зна чен ня)

Роз роб ка уро ку «Мор ський бій» з фі -
зи ки та ма те ма ти ки для 7-х — 9-х кла -

сів
Не чи пу рен ко Ві та лій Анрій о вич, учи тель
фі зи ки; Авра мен ко Оль га Іва нів на, вчи тель
ма те ма ти ки, Но во пок ров ська шко ла Со ло -
нян сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по вто ри ти, уза галь ни ти й
систе ма ти зу ва ти знан ня з фі зи ки та ма -
тема ти ки

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня при -
клад них за дач. Ство рен ня міс та май -

бут ньо го. Ви ко ри стан ня хо ре ог ра фіч них
ком по зи цій» з ма те ма ти ки, об ра зот вор чо -
го мис тец т ва та хо ре ог ра фії в 7-му кла сі
Орос На та лія Те о до зі їв на, учи тель гео мет -
рії; Жу ра вель На та лія Пав лів на, ви кла дач
об ра зот вор чо го мис тец т ва; Кот ко Юлія
Мак си мів на, ви кла дач хо ре ог ра фії, Тер но -
піль ська об лас на екс пе ри мен таль на ком п -
лек с на шко ла мис тецтв іме ні І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на да ти по чат ко ві ві -
до мос ті про пра ви ла пла ну ван ня міст, на -
вча ти пра виль но ком по ну ва ти пред ме ти на
ар ку ші па пе ру, роз ви ва ти фан та зію, уяву

Роз роб ка уро ку «Збе ре же мо жит тя
ялин ці» з при ро дознав ст ва, чи тан ня

та ін фор ма ти ки в 2-му кла сі

Оста по вець Ла ри са Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди -
ми рів на, учи тель ін фор ма ти ки, Кам’ян ська
шко ла № 18 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ознай о ми ти з ре зуль та та ми про ек -
ту бать ків і вчи те лів з те ми «За хис ти ялин -
ку»; да ти уч ням мож ли вість до лу чи ти ся до
кон к рет них дій зі збе ре жен ня віч но зе ле -
них на сад жень, за лу чи ти уч нів до по шу ку
ці ка вих фак тів про ялин ку та умо ви її збе -
ре жен ня; учи ти здій с ню ва ти про ек т ну ді -
яль ність на осно ві до слід жен ня про ялин ку

Роз роб ка уро ку «При род ні умо ви та ре -
сур си Укра ї ни» з гео гра фії й ан г лій ської
мо ви у 8-му кла сі
Ре ва На та лія Ва си лів на, ди рек тор, учи тель
гео гра фії; Ро ма нен ко Оль га Іва нів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Кам’ян ський НВК
«Гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
І сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
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
при род ні особ ли вос ті Укра ї ни; роз ви ва ти
на вич ки мо но ло гіч но го та діа ло гіч но го мов -
лен ня, удос ко на лю ва ти прак тич ні на вич ки
ро бо ти з ат ла сом і кон тур ни ми кар та ми; ви -
хо ву ва ти в уч нів по чут тя пат ріо тиз му

Роз роб ка уро ку «Ві ру си, їх бу до ва
та жит тє ві цик ли» з ін фор ма ти ки

та біо ло гії в 10-му кла сі
Сер бі на Іри на Андрі їв на, учи тель ін фор -
мати ки; Куд лай На та лія Олек сан д рів на,
учи тель біо ло гії, 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, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми -
ти уч нів з не клі тин ни ми фор ма ми жит тя,
з кла си фі ка цією та бу до вою ві ру сів, їх жит -
тє вим цик лом; по вто ри ти озна ки ура жен ня
ПК ві ру са ми та ме то ди за хис ту від них

Роз роб ка уро ку «На вча є мо ся слу ха ти й
чу ти ме ло дії осе ні» з на вчан ня гра мо ти й
му зич но го мис тец т ва в 2-му кла сі
Сліп чен ко Ка те ри на Фе до рів на,, учи тель
по чат ко вих кла сів; Яну шек Оль га Ва ле рі їв -
на, учи тель му зич но го мис тец т ва, Хар ків -
ська шко ла № 175 «Ку ли ни чів ська».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти ба чи ти над зви -
чай не у зви чай но му, слу ха ти і чу ти об раз -
ний зміст му зи ки, пе ре да ва ти у ви ко нан ні її
на стрій і ха рак тер, ви слов лю ва ти вра жен -
ня від му зич них тво рів; по глиб лю ва ти знан -
ня про ви дат ні му зич ні по ста ті; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; за сво ю ва ти по нят тя,
пов’яза ні з ха рак те рис ти ка ми му зи ки

Роз роб ка уро ку « The precious Earth.
Environmental problems» з ан г лій ської

мо ви та еко ло гії в 11-му кла сі
Со ло нен ко Ма рія Сте па нів на, учи тель
еколо гії; Чов ган Те тя на Іва нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Тер но піль ська об лас на
екс пе ри мен таль на ком п лек с на шко ла мис -
тецтв.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to consolidate the vocabulary related to the
topic «Environment», to practise pupils’
monological and dialogical speech, to develop
their skills in presenting their own projects on
the given topic, to practise group work and
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ability to debate, to develop the ability to think
critically about the topic

Роз роб ка уро ку «Гра фі ка. Гра фі ка
і ди зайн. Ді лен ня ко ла на шість час -

тин. Ло вець снів» з об ра зот вор чо го мис -
тец т ва та ма те ма ти ки в 7-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; Со ло ши на Алі на
Вла дис ла вів на, учи тель ма те ми ти ки, Дніп -
ров ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 13.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ви ко -
ристан ня тех но ло гії STEAM-осві ти на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — ознай о ми ти з основ ни ми
озна ка ми та за со ба ми ви раз нос ті в гра фі ці,
ху дож ні ми ма те рі а ла ми та ін стру мен та ми;
на вчи ти ви ко рис то ву ва ти мо ву гра фі ки
від по від но до твор чо го за ду му, пе ре да ва ти
фак ту ру, роз ви ва ти кон ст рук тив ний під хід
до осмис лен ня ком п лек су гео мет рич них
знань; на вчи ти ді лен ня ко ла на шість
частин;

Роз роб ка уро ку «По етич на май с тер -
ня» з лі те ра тур но го чи тан ня та япон -

ської мо ви в 2-му кла сі
Че хов ська Те тя на Дмит рів на, учи тель
почат ко вих кла сів; Бой цо ва Зоя Юрі їв на,
учи тель япон ської мо ви, Ки їв ська гім на зія
схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — ознайо -
ми ти з тво ра ми но во го роз ді лу, ор га ні зу ва -
ти уяв не від ві ду ван ня по етич ної май с тер ні;
на тек с ті вір ша роз кри ти зміст по нят тя
«рима»; на вчи ти чу ти, ви зна ча ти і до би ра ти
ри ми; на вчи ти пе ре кла да ти прос ті ре чен ня
япон ською мо вою; удос ко на лю ва ти ус не
мов лен ня; пра цю ва ти над пра виль ніс тю ви -
мо ви япон ських слів

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня рів -
нянь» з ма те ма ти ки та за ру біж ної лі -

те ра ту ри у 8-му кла сі
Ша ба є ва Світ ла на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки; Круп ко На та лія Іва нів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кам’ян ська шко ла
№ 42 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — роз ши ри ти знан ня про жит тя
і творчість Ома ра Хай я ма, йо го ма те ма тич -
ні від крит тя; сис те ма ти зу ва ти знан ня про
розв’язу ван ня рів нянь; роз ви ва ти ло гіч не
та об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес
до лі ри ки Ома ра Хай я ма, фор му ва ти вмін -
ня ко мен ту ва ти дії під час розв’язу ван ня
вправ; ви хо ву ва ти пра це люб ність, ін те рес
до ма те ма тич них і гу ма ні тар них на ук

Роз роб ка уро ку «Фран чес ко Пет рар ка
та йо го со не ти» із за ру біж ної лі те ра ту ри
та іс то рії в 9-му кла сі
Ша то ба Уля на Ва ле рі їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри; Ма ка ро вич Іри на
Пет рів на, вчи тель іс то рії, 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 —
дошкіль ний на вчаль ний за клад (ди тя чий
са док)».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — зор га ні зу ва ти ді -
яль ність уч нів з уза галь нен ня та сис те ма ти -
за ції знань у ме жах те ми «Від род жен ня»;
по знай о ми ти з жит тям і твор чіс тю

Франчес ко Пет рар ки; да ти по чат ко ві те о -
ре тич ні ві до мос ті про со нет як жанр

Роз роб ка уро ку «Кі но» з фран цузь кої
мо ви, ін фор ма ти ки. ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри й фі зи ки в 9-му кла сі
Авдюш кі на Ні на Іва нів на, учи тель фран -
цузь кої мо ви, За по різь ка гім на зія № 71 з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
форму ва ти на вич ки ус но го мов лен ня за те -
мою «Кі но» шля хом ви вчен ня но вої лек си -
ки, пе ре гля ду філь мів, пре зен та цій, про слу -
хо ву ван ня ін фор ма ції, ви ко нан ня низ ки
вправ; по знай о ми ти з іс то рією ви ник нен ня
кі но, роз вит ку ук ра їн сько го кі не ма тог ра -
фа, жан ра ми кі но, ре жи се ра ми, ак то ра ми
Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Прий ш ла зи ма бі ло во -
ло са» з лі те ра тур но го чи тан ня й об ра зот -
вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Бі лі чен ко Анто ні на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кам’ян ське НВО «Лі цей
но вих ін фор ма цій них тех но ло гій — за галь -
но ос віт ній на вчаль ний за клад І—ІІ сту пе -
нів — до шкіль ний на вчаль ний за клад»
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 — учи ти
ба чи ти і ро зу мі ти пре крас не в при ро ді, по -
езії, об ра зот вор чо му мис тец т ві, роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, ін те рес до чи тан ня

Ме то дич на роз роб ка «Інтег ро ва ний
те ма тич ний день» для 3-х кла сів

Бор дюг Ні на Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Жи то мир ський мі ський ко ле гі ум.
Ано та ція: Роз роб ка те ма тич но го дня «Лю -
ди на — час ти на жи вої при ро ди»

Роз роб ка уро ку «Екран на мо ва. Кі не -
ма тог ра фіч ні прий о ми в по езії Т. Шев -

чен ка «Са док виш не вий ко ло ха ти»
з основ ме ді аг ра мот нос ті та ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ве лич ко Те тя на Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, учи тель ме ді а куль -
ту ри, Роз дор ська шко ла Си нель ни ків сько -
го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти по нят тя про ек ран ну мо ву
та мон таж не мис лен ня; сха рак те ри зу ва ти
іс то рію їх ви ник нен ня та роз вит ку; ви зна -
чи ти роль кі не ма тог ра фіч них прий о мів
у лі те ра тур них тво рах, у по езії Т. Шев чен -
ка; удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти
лірич ний твір; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті;
ви хо ву ва ти лю бов до по етич но го сло ва,
праг нен ня до лу чи ти ся до ро зу мін ня йо го
кра си

Роз роб ка уро ку «Не оз на че на фор ма
ді єс ло ва» з ук ра їн ської мо ви й основ

здо ров’я в 4-му кла сі
Вер бо вен ко На та лія Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бу ри лів ська шко ла Кри -
во о зер но го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
ознай о ми ти з по чат ко вою фор мою ді єс ло -
ва, її гра ма тич ни ми особ ли вос тя ми, вчи ти
утво рю ва ти не оз на че ну фор му ді єс ло ва;
зба га ти ти знан ня про зна чен ня здо ров’я
для лю ди ни; фор му ва ти праг нен ня до здо -
ро во го спо со бу жит тя; ука за ти вплив
на здо ров’я різ них чин ни ків

Роз роб ка уро ку «Від ні ман ня та до да -
ван ня дво циф ро вих чи сел» з ма те ма ти ки
та при ро дознав ст ва в 2-му кла сі
Галь цо ва Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ський НВК
«Гім на зія-шко ла» № 27 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти на вич ки
від ні ман ня та до да ван ня дво циф ро вих чи -
сел з пе ре хо дом че рез де ся ток; фор му ва ти
вмін ня розв’язу ва ти за да чі; ви хо ву ва ти
куль ту ру по ве дін ки; роз ви ва ти мис лен ня,
ува гу; ви хо ву ва ти на по лег ли вість, ста ран -
ність у ро бо ті; роз ви ва ти лю бов до рід но го
краю

Роз роб ка уро ку»Мов ме те ли ки сріб ляс -
ті, сні жин ки бі лі та лег кі» з лі те ра тур но го
чи тан ня та об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 2-му кла сі
Го дим’як Лю бов Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ше шор ська шко ла Ко сів -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йоми ти з твор чіс тю ди тя чої пись мен ни ці
О. Лу щев ської та ви кли ка ти ці ка вість до її
тво рів; да ти по чат ко ві уяв лен ня про де ко -
ра тив но-при клад не мис тец т во та за со би
йо го ви раз нос ті

Роз роб ка уро ку «Зи ма-ча рів ни ця.
Що ми зна є мо про зи му» з ук ра їн ської мо -
ви та при ро дознав ст ва в 4-му кла сі
Грин чен ко Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих
пред ме тів № 16 ім. В. Г. Сер гє є ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — —учи ти зв’яз но
ви кла да ти дум ки, зба га чу ва ти лек сич ний
за пас шко ля рів, про бу ди ти за ці кав ле ність,
ак ти ві зу ва ти знан ня; на вча ти са мо стій но
скла да ти роз по відь, каз ку на осно ві до -
поміж них слів та пла ну; роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість, об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю че рез лю бов до при -
ро ди; на вча ти ба чи ти і від чу ва ти кра су
приро ди

Роз роб ка уро ку «Спо сте ре жен ня за
при го лос ни ми. Роз різ нен ня твер дих

та м’яких зву ків. Пе ре літ ні та осі лі пта хи»
з ук ра їн ської мо ви та при ро до знав ст ва
в 2-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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — учи ти пра виль но ви мов ля ти та роз різ -
ня ти на слух за ар ти ку ля цією пар ні м’які
та твер ді зву ки; фор му ва ти уяв лен ня про
осін ні яви ща в жит ті пта хів, про пе ре літ них
та осі лих пта хів

Роз роб ка уро ку «Влас ні та за галь ні
імен ни ки. Сла вет ні ук ра їн ці» з ук ра їн -
ської мо ви та пред ме та «Я у сві ті» в 3-му
кла сі
Гу дим Окса на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Іва но піль ська гім на зія Чуд -
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 — по гли би ти знан ня
про Укра ї ну; за лу чи ти до по шу ку ін фор -
мації про сла вет них ук ра їн ців; учи ти
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працю ва ти са мо стій но та в гру пах; роз ви -
ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки;
зба га чу ва ти ак тив ний слов ник уч нів; ви хо -
ву ва ти пат рі о тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Учи мо ся ро зу мі ти
і ство рю ва ти пре крас не. Мис тец т во

і хі мія» з хі мії та об ра зот вор чо го мис тец т -
ва в 7-му кла сі
Гу ди мен ко Вік тор Ми ко лай о вич, учи тель
ОТМ, Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 —
спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов І сту пе ня — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад «Еври ка»
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти з тво ра ми де ко -
ра тив но-ужит ко во го мис тец т ва; фор му ва -
ти здат ність сприй ма ти та ха рак те ри зу ва ти
тво ри мис тец т ва, ви слов лю ва ти влас ну
дум ку; учи ти за сто со ву ва ти за ко ни ком по -
зи ції та ство рю ва ти на стрій, ат мо сфе ру
свя та при ви ко нан ні твор чої ро бо ти; удос -
ко на лю ва ти вмін ня ство рю ва ти об раз
з ура ху ван ням влас но го ба чен ня; фор му ва -
ти по нят тя про хі міч ні еле мен ти, ме та ли, їх
зна чен ня та ви ко ри стан ня

Роз роб ка уро ку «Рос ли ни взим ку.
Вправ лян ня в гру пу ван ні пред ме тів за ро -
до ви ми та ви до ви ми озна ка ми» з при -
родознав ст ва й ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Да ни ло вич Лю бов Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но воп разь ке НВО Олек -
сан д рів сько го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з особ ли вос тя ми жит тя
де рев, ку щів і трав у зи мо вий пе рі од, за -
кріп лю ва ти вмін ня гру пу ва ти пред ме ти
за ви до вим зна чен ням, учи ти ха рак те ри зу -
ва ти стан рос лин взим ку; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, спо сте реж ли вість, умін ня по -
рівню ва ти, уза галь ню ва ти, умін ня пра цю -
ва ти в гру пі; зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас учнів; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Збе ре жен ня елек т -
ро енер гії та теп ла. До да ван ня і від ні -

ман ня три циф ро вих чи сел» з при ро -
дознав ст ва та ма те ма ти ки в 3-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 вчаль на
ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня про різ -
ні дже ре ла енер гії, по зи тив ні і не га тив ні
сто ро ни; фор му ва ти на вич ки пі зна валь ної
і до слід ниць кої ді яль нос ті, що зба га чує
вмін ня са мо стій но здо бу ва ти знан ня і ви -
ко рис то ву ва ти їх на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Збе ре жі мо на шу пла -
не ту здо ро вою» з ук ра їн ської мо ви, основ
здо ров’я й пред ме та «Я у сві ті» в 3-му
класі
Дом б ров ська На та лія Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Тер но піль ська об лас на
екс пе ри мен таль на ком п лек с на шко ла мис -
тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект, ме та яко го — на -
вча ти ви слов лю ва ти свою дум ку з те ми, пи -
са ти есе; роз ви ва ти пи сем не мов лен ня,
твор че мис лен ня, сві то гляд, зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти не бай ду -
же став лен ня до при ро ди та її ба гатств,
усві дом лю ва ти своє при зна чен ня на Зем -

лі, при щеп лю ва ти лю бов до своєї пла не ти,
фор му ва ти еко ло гіч ну сві до мість

Роз роб ка уро ку «Пта хи. Ви го тов лен -
ня об’єм них ви ро бів тех ні кою ори -

гамі» з при ро дознав ст ва та тру до во го
навчан ня в 3-му кла сі
Єме лья но ва Оле на Юрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 2
Луган 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 — про -
дов жи ти знай о ми ти з по нят тям «пта хи»,
їх бу до вою, спо со ба ми жив лен ня; роз ви -
ва ти вмін ня роз різ ня ти їх за іс тот ни ми
озна ка ми та спо со бом жив лен ня; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ро бо ти в тех ні ці ори га -
мі; на вчи ти ви го тов ля ти фі гу ру пташ ки
го лу ба

Роз роб ка уро ку «До маш ні улюб лен ці»
з ан г лій ської мо ви, при ро дознав ст ва, му -
зич но го мис тец т ва в 1-му кла сі
Жу ков ська Оле на Ми ко ла їв на, за ступ ник
ди рек то ра з НВР, учи тель ан г лій ської мо ви,
Но во фе до рів ська шко ла Бе ре зан сько го р-
ну Ми ко ла їв ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — прак ти ку ва ти
вживан ня в мов лен ні но вих лек сич них
одиниць, фор му ва ти на вич ки пра виль ної
ви мо ви зву ків ан г лій ської мо ви, учи ти пре -
зен ту ва ти ін фор ма цію; фор му ва ти вмін ня
пра цю ва ти з ін ши ми

Роз роб ка уро ку «По до рож у цар ст во
тва рин» з при ро дознав ст ва та ма те -

ма ти ки в 1-му кла сі
За гре бель ська Ма рія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Сте па нів ська шко -
ла Олек сан д рів сько го р-ну 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), на вчаль на ме та яко го — фор му -
ва ти уяв лен ня про особ ли ві озна ки зві рів,
про зна чен ня зві рів у при ро ді та цін ність їх
для лю дей; за крі пи ти знан ня про ви ди тва -
рин, учи ти роз різ ня ти тва рин різ них ви дів;
фор му ва ти об чис лю валь ні на вич ки, умін ня
розв’язу ва ти за да чі, роз піз на ва ти гео мет -
рич ні фі гу ри

Роз роб ка уро ку «Квіт ко ва ві таль ня»
для 3-х кла сів

Ка чур Ма рія Ро ма нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 10 Львів -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка пре зен та ції прак тич но
зо рі єн то ва но го між пред мет но го твор чо го
про ек ту з при ро дознав ст ва, об ра зот вор -
чого мис тец т ва, лі те ра тур но го чи тан ня та
кур су «Я у сві ті»

Роз роб ка уро ку «Кни га дже ре ло знань»
з ук ра їн ської мо ви та лі те ра тур но го чи -
тан ня в 4-му кла сі
Ки лю шик На дія Ле о ні дів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Під ліс нен ський НВК Дуб ро -
виць ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши рю ва ти і по глиб лю ва ти знан ня
про імен ник; під три му ва ти ба жан ня бу ти
ак тив ним і сві до мим чи та чем; роз ви ва ти
мов лен ня, уяву, мис лен ня, ін те рес до чи -
тан ня, умін ня ви слов лю ва ти дум ку; за охо -
чу ва ти са мо ви ра жен ня; ви хо ву ва ти по чут -
тя вза є мо до по мо ги, по ва гу до кни ги

Роз роб ка уро ку «Чим Антар к ти да від -
різ ня єть ся від ін ших ма те ри ків? Об -

чис лен ня пло щі фі гу ри» з при ро дознав -
ства та ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Ки ри чен ко На та ля Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хер сон ська шко ла № 27
з по глиб ле ним ви вчен ням ін фор ма ти ки та
іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з особ ли -
вос тя ми при ро ди, з рос лин ним і тва рин ним
сві том Антар к ти ди; роз ви ва ти вмін ня
працю ва ти з кар тою пів куль; учи ти уч нів
скла да ти по ві дом лен ня про ма те ри ки, ви -
сту па ти пе ред кла сом з під го тов ле ною ін -
фор ма цією; учи ти за кріп лю ва ти ко рис ну
ін фор ма цію

Роз роб ка уро ку «Свій ські та ди кі тва -
ри ни. Ви ра жаль ні мож ли вос ті лі ній»
з при ро дознав ст ва й об ра зот вор чо го мис -
тец т ва в 1-му кла сі
Кли мен ко Ган на Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Вер б люзь кий НВК 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 -
лену те му, ме та яко го — роз ши ри ти й уточ -
ни ти знан ня про різ но ма ніт ність тва рин;
фор му ва ти по нят тя «ди кі та свій ські
тварини»; ознай о ми ти з іс тот ни ми озна -
ками ди ких і свій ських тва рин; учи ти
визна ча ти, яку ко ристь при но сять свій ські
тва ри ни лю ди ні; роз ви ва ти спо сте реж -
ливість, увагу; ви хо ву ва ти дбай ли ве став -
лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в ог ні» —
це прав да» з ук ра їн ської лі те ра ту ри й іс то -
рії Укра ї ни в 11-му кла сі
Ко зі на Те тя на Фе до рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко -
ла № 102 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 слі ди ти іс то рію
на пи сан ня кі но по віс ті; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти ху дож ній текст, ре флек су ва ти
й осмис лю ва ти йо го; роз ви ва ти на вич ки
само стій ної ро бо ти з до дат ко вою лі те ра ту -
рою; учи ти ся да ва ти оцін ку іс то рич ним
поді ям, що від бу ва ли ся на те ри то рії тим ча -
со во оку по ва ної Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Ко за ки-без страш ні
лю ди. Істо рич на піс ня «Їхав ко зак за Ду -
най» з лі те ра тур но го чи тан ня та об ра зот -
вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Ла зо рен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ка ська шко ла № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ван ня вмін ня пла ну ва ти свої дії,
до во ди ти ро бо ту до кін ця; роз ви ва ти усві -
дом лен ня на леж нос ті до різ них еле мен тів
ет но-со ці аль но го й со ці аль но-куль тур но го
се ре до ви ща, удос ко на лю ва ти на вич ки
свідо мо го ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти
гор дість і по ва гу до Бать ків щи ни, ба жан ня
ви вча ти ми ну ле кра ї ни та сво го ро ду

Роз роб ка уро ку «Роль комп’юте ра
в на шо му жит ті» з ан г лій ської мо ви

та ін фор ма ти ки в 10-му кла сі
Ле сько ва На та лія Сер гі їв на, Буг ро ва
Оксана Гри го рів на, ви кла да чі, Він ниць кий
транс пор т ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек -
сич них оди ниць з те ми, на вчи ти вжи ва ти
лек си ку; роз ши ри ти знан ня про бу до ву
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комп’юте ра, йо го вплив на здо ров’я лю ди -
ни, прак ти ку ва ти в ро бо ті із комп’ютер ни -
ми про гра ма ми, ак цен ту ю чи ува гу на зна -
чен ні во ло дін ня ан г лій ською мо вою

Роз роб ка уро ку «Сі мей ні цін нос ті
у ви хо ван ні під літ ків» з ук ра їн ської

і за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Лу ка фей ник Ла ри са Ва си лів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри і ро сій ської мо ви, Пол -
тав ська шко ла № 11.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку за по віс тю
Н. Бі чуї «Шпа га Слав ка Бер ку ти» та ро ма -
ном Б. Кос мов ської «Бу ба»

Роз роб ка уро ку «Як зро би ти рам ку для
фо то гра фії. Мо за ї ка» з ук ра їн ської мо ви
та тру до во го на вчан ня в 3-му кла сі
На двор на Ан на Сер гі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чуд нів ський лі цей Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ство -
ри ти умо ви для ознай ом лен ня уч нів з особ -
ли вос тя ми тек с ту-ін струк ції; фор му ва ти
вмін ня скла да ти текст-ін струк цію та ко рис -
ту ва ти ся ним; ство ри ти умо ви для уточ нен -
ня по нять «мо за ї ка», «тор цю ван ня»

Роз роб ка уро ку «Ге ній Шев чен ка: по -
езія і гео гра фія» з гео гра фії та ук ра їн -

ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Неб рат Ва силь Іва но вич, учи тель гео гра фії,
Вар вин ська рай он на гім на зія Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ак ти ві зу ва ти до свід уч нів з те ми;
роз ви ва ти ці ка вість до твор чос ті Та ра са
Шев чен ка, пов’яза ної з гео гра фією; про -
дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня са мо стій ної
ро бо ти; онов лю ва ти дже ре ла знань; під -
вищу ва ти ін те рес до гео гра фіч ної на уки
й лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч на проб ле ма.
Плас тик» з ма те ма ти ки, при ро дознав ст ва
та тру до во го на вчан ня в 2-му кла сі
Ні ко ла є ва Іри на Орес тів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 169.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку те му, на -
вчаль на ме та яко го — з’ясу ва ти зна чен ня
плас ти ку в жит ті лю ди ни, ознай о ми ти ся з іс -
то рією ви ник нен ня плас ти ку, із при зна чен -
ням плас ти ко вих ви ро бів, знай ти спо со би
ви ко ри стан ня плас ти ко вої та ри вдру ге;. роз -
ви ва ти при род ни чу, ін те лек ту аль ну і твор чу
ком пе тен т нос ті, кри тич не і твор че мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня ус ної роз -
по ві ді за опор ни ми сло ва ми і на уко вим
сві то гля дом про Сон це» з роз вит ку мов -
лен ня, ін фор ма ти ки та при ро дознав ст ва
в 4-му кла сі
Но ви чен ко Оль га Ва си 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, ме та яко -
го — сфор му ва ти уяв лен ня ді тей про Сон це
як не бес ну зір ку і Сон це-дже ре ло теп ла
і лю бо ві; удос ко на лю ва ти на ви ки ро бо ти
в гра фіч но му ре дак то рі Paint; роз ви ва ти
твор чі мов лен нє ві здіб нос ті, слух, го лос; ви -
хо ву ва ти ін те рес до на уко вих знань, по чут -
тя лю бо ві до пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Мно го чле ни та дії
з ни ми» з ма те ма ти ки та ан г лій ської

мо ви в 7-му кла сів

Оні щен ко Те тя на Олек сі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 166 «Вер ти каль».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
по вто рю ва ти знан ня про влас ти вос ті сте пе -
нів, озна чен ня од но чле на, мно го чле на
та пра ви ла мно жен ня од но чле на на мно го -
член, мно жен ня мно го чле на на мно го член,
роз кла дан ня мно го чле на на множ ни ки

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня круг лих со тень і де сят ків. Пта хи»
з ма те ма ти ки та при ро дознав ст ва в 3-му
кла сі
Осад ча Ал ла Ва си лів 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
вмін ня до да ва ти та від ні ма ти круг лі сот ні
та де сят ки, ви ко рис то ву ва ти свої вмін ня
при розв’язан ні за дач і при кла дів, по гли би -
ти знан ня про пта хів, їх різ но ма ніт ність,
зна чен ня для при ро ди та їх охо ро ну

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в єв ро пей -
ській спіль но ті. Укра їн ська мо ва в ко лі
слов’ян ських мов» з гео гра фії та ук ра їн -
ської мо ви в 10-му кла сі
Пар фе нюк Іри на Ва ле рі їв на, учи тель гео -
гра фії, Ки їв ська шко ла № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти
форму ва ти ком пе тен т нос ті що до ЕГП,
ПРП, на се лен ня, гос по дар ст ва кра їн Схід -
ної Євро пи; ви яви ти їх гео гра фіч ну та еко -
но міч ну спе ци фі ку; роз ши ри ти ві до мос ті
про рід ну мо ву в сис те мі мов сві ту, зок ре ма
се ред слов’ян ських мов; сис те ма ти зу ва ти
і по глиб лю ва ти знан ня з ор фо гра фії

Роз роб ка уро ку «Імен ник. Те ма рід ної
зем лі та мо ви у тво рах ук ра їн ських по -
етів» з ук ра їн ської мо ви та лі те ра тур но го
чи тан ня в 4-му кла сі
Пар хо мен ко Люд ми ла Ва си лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По лон ська шко ла
№ 4 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — фор му ван ня пред мет них ком пе тен т -
нос тей: ви зна ча ти рід та від мі нок імен ни -
ків; від мі ню ва ти імен ни ки; ана лі зу ва ти
при слів’я; ре да гу ва ти ре чен ня; ви вча ти
вірш на пам’ять; ви раз но чи та ти та пра виль -
но ін то ну ва ти ре чен ня; ви слов лю ва ти влас -
ні оці ню валь ні суд жен ня

Роз роб ка уро ку «Ав ст ра лія — най су хі -
ший ма те рик. До да ван ня та від ні ман ня ба -
га то циф ро вих чи сел» з при ро дознав ст ва
та ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Пен зай Ла ри са Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Уман ська шко ла № 14 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му ва -
ти за галь не уяв лен ня про своє рід ність та
особ ли вос ті при ро ди Ав ст ра лії; фор му ва ти
об чис лю валь ні на вич ки, удос ко на лю ва ти
вмін ня ді ли ти ба га то циф ро ві чис ла на од но -
циф ро ві

Роз роб ка уро ку «Чи тан ня та за пис ба -
га то циф ро вих чи сел. Афри ка — най -

жар кі ший ма те рик Зем лі» з ма те ма ти ки
та при ро дознав ст ва в 4-му кла сі

Пет ри чен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла-ін -
тер нат № 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти вмін ня пра виль но
скла да ти, за пи су ва ти та на зи ва ти ба га -
тоциф ро ві чис ла; зба га ти ти знан ня ін фор -
ма цією про Афри ку; ознай о ми ти з особ ли -
вос тя ми, рос лин ним і тва рин ним сві том;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас на зва ми
дер жав, рік, рос лин, тва рин

Роз роб ка уро ку «По до рож кра ї ною
знань» з лі те ра тур но го чи тан ня та ма те ма -
ти ки в 1-му кла сі
Пла хот ник Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 15.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — уза галь ни ти ви вче -
ний ма те рі ал; роз ви ва ти пам’ять, чи таць кі
на вич ки; ви хо ву ва ти ста ран ність, пра це -
люб ність та му зич ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «Вір ші для ді тей
М. Стель ма ха» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
та біо ло гії в 5-му кла сі
Пле гу ца Люд ми ла Ми ко ла їв 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 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 по етич них тво рів, роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня уч нів; 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 «По до рож до осе ні»
з по за клас но го чи тан ня, ін фор ма ти ки та
об ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
По льо ва Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Гей ків ська шко ла Кри -
во різь ко го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв 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 — фор -
му ва ти клю чо ві ком пе тен т нос ті: ін форма -
цій но-циф ро ву, ко му ні ка тив ну, загаль но -
куль тур ну та еко ло гіч ну гра мот ність уч нів

Роз роб ка уро ку «Їстів ні та отруй ні гри -
би. І. Про ко пен ко. «Як гри би хо ва ли ся»
з при ро дознав ст ва та ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
По сту пак Люд ми ла Сте па нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кут ська шко ла Ко сів сько -
го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про гри би,
фор му ва ти уяв лен ня про їс тів ні та отруй ні
гри би, умін ня роз піз на ва ти гри би, умін ня
ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; ознай о ми ти
шко ля рів із пра ви ла ми зби ран ня гри бів;
фор му ва ти по тре бу в пі знан ні при ро ди;
роз ви ва ти спо сте реж ли вість, мис лен ня,
мов лен ня; роз ши рю ва ти слов ни ко вий за -
пас; ви хо ву ва ти ін те рес до сло ва

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го про зай мен ник. На род не свя то «Мас ля -
на» з ук ра їн ської мо ви та кур су «Я у сві ті»
в 4-му кла сі
Реб рій На та ля Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хер сон ська шко ла № 27
з поглиб ле ним ви вчен ням ін фор ма ти ки
та іно зем них мов.
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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 — по гли -
би ти знан ня про зай мен ник, учи ти ви зна -
ча ти осо бу, чис ло і від мі нок зай мен ни ків,
роз піз на ва ти їх у ре чен ні; ви ко рис то ву ва ти
зай мен ни ки для зв’яз ку ре чень у тек с ті,
з ме тою уник нен ня лек сич них по вто рів;
роз ви ва ти мов лен ня і пі зна валь ну са мо -
стій ність, зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас;
ви хо ву ва ти на по лег ли вість у на вчан ні, по -
ва гу до тра ди цій ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Во ди ця — всьо му ца -
ри ця» з при ро дознав ст ва, ук ра їн ської мо -
ви й основ здо ров’я в 3-му кла сі
Ри бак Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла № 2
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти знан ня про імен ник; за -
крі пи ти по нят тя про імен ни ки — на зви іс -
тот і не іс тот, влас ні і за галь ні на зви, умін ня
ви зна ча ти гра ма тич ні зна чен ня імен ни ків;
роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас; удос -
кона лю ва ти на вич ки гра мот но го пись ма;
роз ши ри ти і по гли би ти знан ня про влас ти -
вос ті во ди, її по ход жен ня та зна чен ня для
всьо го жи во го; про дов жу ва ти фор му ва ти
вмін ня пра цю ва ти в гру пі, ви ді ля ти основ -
ну дум ку; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Контр ас ти та від тін -
ки. Сим фо ніч ний ор кестр. Ко ло рит»

з му зи ки та об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 5-му кла сі
Сав чен ко Оль га Гри го рів на, учи тель мис -
тец т ва, Ки їв ський лі цей № 142.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ознай о ми ти з особ ли вос тя ми ін стру мен -
таль ної му зи ки, по нят тя ми «сим фо ніч ний
ор кестр», «ди ри гент», «пар ти ту ра»; зо се ре -
ди ти ува гу на особ ли вос тях зву чан ня ін -
стру мен тів сим фо ніч но го ор кес т ру; на вча -
ти роз піз на ва ти ви ра жаль ні особ ли вос ті
сим фо ніч ної му зи ки; на вчи ти роз різ ня ти
ко льо ри від по від но до ко льо ро вої га ми
(теп лої та хо лод ної)

Роз роб ка уро ку «Дер жав ні та на ці о -
наль ні сим во ли Укра ї ни. Ді лен ня чи сел.

Зна ход жен ня пло щі пря мо кут ни ка» з ма те -
ма ти ки й кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Са гай дач на Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Све ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 1 Ямпіль сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши рю ва ти знан ня уч нів про на ці о -
наль ні та дер жав ні сим во ли Укра ї ни; за -
кріп лю ва ти вмін ня ді ли ти ба га то циф ро ві
чис ла на од но циф ро ві, об чис лю ва ти пло щу
пря мо кут ни ка; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, пам’ять, ува гу, спо сте реж ли вість, ко -
муні ка тив ні на вич ки; спри я ти ви хо ван ню
на ці о наль ної сві до мос ті, ша ноб ли во го став -
лен ня до сим во лів дер жа ви

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня та по рів -
нян ня зна чен ня ін дук ції маг ніт но го

по ля Зем лі та по стій но го маг ні ту» з ін тег -
ро ва но го кур су «При род ни чі на уки»
в 10-му кла сі
Се ме нен ко Іван Бо ри со вич, учи тель фі зи ки
та ін фор ма ти ки, Хер сон ський ака де міч ний
лі цей іме ні О. В. Мі шу ко ва при Хер сон -
сько му дер жав но му уні вер си те ті.

Ано та ція: План-кон с пект прак тич ної ро бо -
ти, ме та якої — ви зна чен ня та по рів нян ня
маг ніт но го по ля Зем лі та по стій но го маг ні ту

Роз роб ка бі нар но го за нят тя «Інтер -
нет-сер ві си» з ан г лій ської мо ви та ін -

фор ма ти ки
Се ме нюк Окса на Ярос ла вів на, ви кла дач
ан г лій ської мо ви, Львів ський ко ледж ін дус -
т рії мо ди Ки їв сько го на ці о наль но го уні вер -
си те ту тех но ло гій і ди зай ну.
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 — про дов жи ти ознай ом лен ня з лек -
си кою до те ми та за крі пи ти на вич ки її за -
сто су ван ня в сфе рі су час них ІКТ; удос ко -
на ли ти ро зу мін ня ав тен тич них тек с тів;
про вес ти ана ліз мож ли вос тей Інтер нет-
служб

Роз роб ка уро ку «Вод ні ба гат ст ва
Укра ї ни. В. Су хо млин ський. «Не за бу -

вай про дже ре ло» з лі те ра тур но го чи тан ня
та при ро дознав ст ва в 4-му кла сі
Си до рен ко Те тя на Ва си лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Лу бен ська шко ла № 2
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку, на вчаль на ме та яко го — про дов жи ти
ознай ом лен ня ді тей з твор чіс тю В. Су хо -
млин сько го; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
струк ту ру ва ти текст, ви зна ча ти йо го те му й
ме ту; від пра цьо ву ва ти на вич ки якіс но го
чи тан ня; фор му ва ти по нят тя про штуч ні й
при род ні во дой ми

Роз роб ка уро ку «Сим во ли Укра ї ни. До -
да ван ня і від ні ман ня де сят ко вих дро бів»
з ма те ма ти ки і на ро дознав ст ва в 5-му
класі
Си чук Оль га Вік то рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ку ри лів ська шко ла Во ло чи 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 — за крі пи ти вмін ня
та на вич ки до да ва ти і від ні ма ти де сят ко ві
дро би; у про це сі розв’язу ван ня ці ка вих за -
дач роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки, ло -
гіч не мис лен ня, ува гу, кміт ли вість; ви хо ву -
ва ти лю бов до Бать ків щи ни, її дер жав них
і на род них сим во лів

Роз роб ка уро ку «Пта хи взим ку» з при -
ро дознав ст ва та лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Сі ні ци на Ва лен ти на Сте па нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Мат ві їв ська са на тор на
шко ла-ін тер нат Віль нянсько 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 — по -
глиб лю ва ти знан ня про яви ща в жи вій при -
ро ді, зи му ю чих і осі лих пта хів; удос ко на -
люва ти вмін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти,
уста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз -
ки, ро би ти ви снов ки; фор му ва ти по тре бу
в пі знан ні при ро ди, про ве ден ні спо сте ре -
жень за пта ха ми; роз ви ва ти кміт ли вість,
спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до пта хів

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня різ ни ці.
До да ван ня. Пе ри метр три кут ни ка. Рів -
нин ні та гір ські річ ки Укра ї ни. В. Лу чук.
«Скіль ки рі чок в Укра ї ні» з ма те ма ти ки,
при ро дознав ст ва й лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі

Смір но ва Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чуд нів ський лі цей Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Рух ли ві іг ри з еле -
мен та ми бас кет бо лу. Євра зія» з фі -

зич ної куль ту ри та гео гра фії в 7-му кла сі
Со лом ко Оль га Іго рів на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Хар ків ська шко ла № 175.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти тех ні ки ви ко нан ня пе ре мі -
щень, ве день, пе ре дач, лов лі та кид ків м’яча
в бас кет бо лі; спри я ти роз вит ку швид кос ті
та сприт нос ті; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва -
ність, смі ли вість, упев не ність у сво їх си лах,
по чут тя ко лек ти віз му; за крі пи ти ви вче ний
ма те рі ал з гео гра фії з те ми «Євра зія»

Роз роб ка уро ку «Ри би. Ви го тов лен ня
сю жет ної каз ко вої ком по зи ції «Зо ло та
риб ка» з при ро дознав ст ва та тру до во го
на вчан ня в 1-му кла сі
Тов с тюк Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Не ті шин ська шко ла № 2
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — сфор му ва ти в уч нів по нят тя
про риб як час ти ну жи вої при ро ди; роз ши -
ри ти і уточ ни ти уяв лен ня про різ но ма ніт -
ність риб, їх іс тот ні озна ки, се ре до ви ще іс -
ну ван ня; ознай о ми ти з особ ли вос тя ми бу -
до ви риб; удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти
з па пе ром, но жи ця ми, кле єм при ви ко нан ні
ап лі ка ції

Роз роб ка уро ку «Алгеб ра їч ні рів нян -
ня з па ра мет ра ми» з ма те ма ти ки

та фі зи ки в 10-му кла сі
Тру со ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 25 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 — за крі пи ти
знан ня ма те ма тич ної су ті па ра мет ра і йо го
вплив на кіль кість ко ре нів рів нян ня; роз -
гля ну ти різ ні спо со би розв’язу ван ня па ра -
мет рич них рів нянь та по ка за ти зв’язок цієї
те ми з фі зи кою

Роз роб ка уро ку «Дж. Бай рон. «Хо тів
би жи ти знов у го рах» із за ру біж ної

лі те ра ту ри та ан г лій ської мо ви в 9-му
класі
Фе до ро ва На та лія Сер гі їв на, учи тель ро -
сійської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — ви зна -
чи ти ідеї ро ман тиз му в по езії Бай ро на,
ознай о ми ти з біо гра фією по ета, роз ви ва ти
слов ни ко вий за пас, на вич ки зв’яз но го
мовлен ня, кри тич но го мис лен ня, на вча ти
ідей но-те ма тич но го ана лі зу вір ша, удос ко -
на лю ва ти на вич ки ус но го мов лен ня в ан г -
лій ській мо ві

Роз роб ка уро ку «Ніт ра ти й ор то фос фа -
ти. Ніт рат ні та ор то фос фат ні доб ри ва»
з хі мії та біо ло гії в 10-му кла сі
Фе до сє є ва На та лія Пет рів на, учи тель хі мії,
Но вог ро дів ська шко ла № 10 ім. Та ра са
Шев чен ка До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про за галь ні влас ти -
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вос ті со лей; да ти уяв лен ня про ніт ра ти
і фос фа ти; по яс ни ти не га тив ний вплив над -
лиш ку ніт ра тів на здо ров’я лю ди ни; ви вчи -
ти вплив доб рив на ріст і роз ви ток рос лин
та їх ра ці о наль не ви ко ри стан ня; роз ви ва ти
вмін ня са мо стій но здо бу ва ти знан ня, еко -
ло гіч не мис лен ня, ін тег ра цію між хі мією
та біо ло гією; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став -
лен ня до сво го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Антар к ти да — «ко -
ро ле ва хо ло ду» з гео гра фії та іс то рії

в 7-му кла сі
Шви рид Оле на Гри го рів на, учи тель гео гра -
фії, За ліз ниць ка шко ла ім. І. Па се ви ча Лю -
бе шів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти сис те му знань про гео гра -
фіч не по ло жен ня Антар к ти ди; сха рак те ри -
зу ва ти іс то рію від крит тя й до слід жен ня; да -
ти знан ня про особ ли вос ті між на род но го
спів ро біт ниц т ва, міс це ук ра їн ських до слід -
ни ків у ви вчен ні при ро ди ма те ри ка; сис те -
ма ти зу ва ти по нят тя про особ ли вос ті ре льє -
фу ма те ри ка; фор му ва ти на вич ки ро бо ти
з елек т рон ни ми по сіб ни ка ми, до дат ко ви ми
дже ре ла ми знань і твор чи ми ро бо та ми
учнів

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве до да ван ня
і від ні ман ня ба га то циф ро вих чи сел. Оке а -
ни» з ма те ма ти ки та при ро дознав ст ва в 4-
му кла сі
Шой но ва Ло ла Чи ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 20.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по вто ри ти пись мо ве до да ван -
ня і від ні ман ня ба га то циф ро вих чи сел,
розв’язу ван ня за дач і рів нянь; ознай о ми ти
з по нят тям «оке а ни», їх роз мі щен ням
на кар ті пів куль і гло бу сі; ви світ ли ти зна -
чен ня оке а нів і ви ко ри стан ня їх ба гатств;
фор му ва ти вмін ня ло гіч но мір ку ва ти, чіт ко
ви слов лю ва ти свою дум ку, здій с ню ва ти са -
мо кон т роль

Роз роб ка уро ку «По до рож Сві то вим
оке а ном» з при ро дознав ст ва та лі те ра тур -
но го чи тан ня в 4-му кла сі
Ярмо люк Ори ся Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Львів ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з по -
нят тям «оке а ни», за крі пи ти знан ня про ма -
те ри ки, їх роз мі щен ням на кар ті пів куль,
гло бу сі; роз кри ти зна чен ня оке а нів для лю -
ди ни, зна чен ня Ти хо го оке а ну, йо го рос -
лин ний і тва рин ний світ; роз ви ва ти вмін ня
зна хо ди ти оке а ни і ма те ри ки на кар ті

Інфор ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Без пе ка жит тє ді яль -
нос ті та пра ви ла по ве дін ки під час ро бо ти
в комп’ютер но му кла сі» з ін фор ма ти ки
в 5-му кла сі
Ви гів ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Чер ня хів ська гім на зія Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з по нят -
тям по ві дом лен ня, да ні, ін фор ма ція, шум;
роз ви ва ти пам’ять, уяву, ува гу й ло гіч не
мис лен ня; ці ка вість до знань; ін фор ма цій ну
куль ту ру уч нів; ви хо ву ва ти дбай ли ве став -
лен ня до об лад нан ня ка бі не ту

Ди дак тич ний ма те рі ал для прак тич -
них ро біт з те ми «Опра цю ван ня тек с -

то вих да них» з ін фор ма ти ки для 5-х —
10-х кла сів
Го риць ка Іри на Олек сан д рів на, учи тель,
Ка ли нів ська шко ла Бро вар сько го р-ну Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал по кли ка -
ний фор му ва ти та роз ви ва ти на уро ках ін -
фор ма ти ки та кі осо бис тіс ні якос ті, як по ва -
гу до своєї Бать ків щи ни, до сво го на ро ду
та рід ної мо ви, до на род них ук ра їн ських
тра ди цій і зви ча їв

Роз роб ка уро ку «Цик ли з пе ре ду мо -
вою» з ін фор ма ти ки у 8-му кла сі

Гу ме няк Окса на Ми ро нів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Бо го род чан ська шко ла № 1
Івано-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — при га да ти ви гляд ко ман ди цик лу з пе -
ре ду мо вою; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва -
ти за да чі з ви ко ри стан ням ал го рит міч них
струк тур та опе ра то ра while, скла да ти про -
ек ти й оці ню ва ти від по від ність ре зуль та тів
ви ко нан ня про гра ми по став ле ній за да чі;
роз ви ва ти ло гіч не та мис лен ня; ви хо ву ва ти
вмін ня пра цю ва ти в па рах

Ме то дич на роз роб ка «Ін ст рук ція з ав -
то ма ти зо ва но го ство рен ня Google-сай тів»
для 11-х кла сів
Мін чен ко Окса на Ва си лів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Ка нів ська шко ла № 1 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ні ма те рі а ли при свя че но
ство рен ню Google-сай тів за но ви ми шаб -
лона ми

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня в MS
Excel» з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі

Ні ко ла єн ко Ал ла Іва нів на, ви кла дач ін фор -
ма ти ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко -
ледж На ці о наль но го уні вер си те ту біо ре -
сур сів та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни,
Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
якого — за крі пи ти по нят тя елек т рон на таб -
ли ця, ро бо ча кни га, лист, ко мір ка, мар кер
за пов нен ня, ад ре са ко мір ки, діа па зон ко мі -
рок, ім’я ро бо чо го ар ку ша, ря док, стов пець;
фор му ва ти по нят тя фор му ла, фун к ція, по -
си лан ня на ко мір ку; усві до ми ти різ ни цю
між аб со лют ни ми, від нос ни ми та змі ша ни -
ми по си лан ня ми; ознай о ми ти з пра ви ла ми
на пи сан ня та по ряд ком вве ден ня основ них
фун к цій Excel; фор му ва ти на вич ки ви ко ри -
стан ня фор мул та різ них ка те го рій фун к цій
в ЕТ

Роз роб ка уро ку «Мо де лю ван ня ін -
тер’єру» з ін фор ма ти ки в 9-му кла сі

Па нов Олег Бо ри со вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, Ма рі у поль ська шко ла № 24 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по знай о -
ми ти ся з основ ни ми ета па ми три ви мір но го
мо де лю ван ня, от ри ма ти на вич ки мо де лю -
ван ня шля хом ство рен ня ін тер’єру

Роз роб ка уро ку «Від крит тя, ство рен -
ня та збе ре жен ня пре зен та ції» з ін -

фор ма ти ки в 6-му кла сі
Пан чен ко Лі дія Гри го рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, 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» Дра бів сько го р-ну 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), ди дак тич на
ме та яко го — на вчи ти від кри ва ти збе ре же -
ні пре зен та ції, ство рю ва ти но ві, збе рі га ти
та пе ре гля да ти їх

Роз роб ка уро ку «Се ре до ви ще роз роб -
ки муль ти ме дій них скрай бінг-пре зен -

та цій. До да ван ня ма люн ків, тек с ту і зву -
ку» з ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
Риж ко ва Оль га Олек сан д рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Пав ло град ський НВК № 2
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 знай о -
ми ти з різ но ви да ми про грам для ство рен ня
скрай бінг-пре зен та цій; сфор му ва ти на вич -
ки ви ко ри стан ня ін стру мен тів сер ві су для
ство рен ня скрай бін га VideoScribe; за крі пи -
ти на прак ти ці основ ні прий о ми ство рен ня
муль ти ме дій ної скрай бінг пре зен та ції

Роз роб ка уро ку «Алго рит ми з по вто -
рен ня ми для опра цю ван ня ве ли чин»

з ін фор ма ти ки у 8-му кла сі
Сер дюк Люд ми ла Іва нів на, учи тель ін -
форма ти ки, Та ла ла їв ська шко ла 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 та яко го — увес ти по нят тя вка зі вок по -
вто рен ня: «цикл-до», «цикл-до ки» та «цикл
з па ра мет ром»; за сво ї ти струк ту ру вка зі -
вок; ре алі зу ва ти най прос ті ші при кла ди по -
вто рень у про ек тах; роз ви ва ти ал го рит міч -
не мис лен ня уч нів

Роз роб ка уро ку «Опе ра ції над об’єк та -
ми та гру па ми об’єк тів» з ін фор ма ти ки в 6-
му кла сі
Сот ні ко ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ін -
фор ма ти ки, Охтир ська шко ла № 6 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 — удос ко на -
ли ти на вич ки ство рю ва ти та ре да гу ва ти
век тор ні й рас т ро ві зоб ра жен ня; сфор му -
ва ти по нят тя бу фе ра об мі ну; з’ясу ва ти йо го
мож ли вос ті та роз гля ну ти ін стру мен ти ро -
бо ти з ре да гу ван ням зоб ра жен ня; по гли би -
ти знан ня уч нів з те ми

Роз роб ка уро ку «Ко ду ван ня та де ко -
ду ван ня ін фор ма ції» з ін фор ма ти ки

в 4-му кла сі
Хо мен ко На та лія Іго рів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Чу гу їв ська шко ла № 7 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), на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з по нят тя -
ми ко ду ван ня та де ко ду ван ня ін фор ма ції,
на вес ти при кла ди за ко до ва ної ін фор ма ції,
фор му ва ти умін ня роз ко до ву ва ти ін фор ма -
цію за по да ним ко дом

Роз роб ка уро ку «Діа гра ма» з ін фор ма -
ти ки в 11-му кла сі

Ца бан Ма рія Іва нів на, ви кла дач ін фор ма -
ти ки, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи -
ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
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увес ти по нят тя «діа гра ма», «об’єк ти діа гра -
ми»; роз гля ну ти ви ди діа грам, спо сіб по бу -
до ви діа грам, їх ха рак те рис ти ки

Істо рія Укра ї ни

Роз роб ка «Сла ва та гор дість рід но го
краю» з іс то рії Укра ї ни в 11-му кла сі
Бі лаш Ві та лій Ми ко лай о вич, ви кла дач
історії, Ма ло вис то роп ський ко ледж іме ні
П. С. Ри бал ка Сум сько го на ці о наль но го
ага рар но го уні вер си те ту, Сум ська обл.
Ано та ція: Про ек т на ро бо та при свя че на по -
ста ті дві чі Ге роя Ра дян сько го Со ю зу, мар -
ша ла бро не тан ко вих військ Пав ла Се ме но -
ви ча Ри бал ка

Роз роб ка уро ку «Від нов лен ня по лі ти -
ки ра дя ні за ції в за хід них об лас тях

Укра ї ни» з іс то рії Укра ї ни в 11-му кла сі
Бон да рен ко Га ли на Бог да нів на, учи тель іс -
то рії та пра ва, Ко ва лів ська гім на зія Фас тів -
сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — сха рак те ри зу ва ти про цес ра дя ні -
за ції за хід но ук ра їн ських зе мель у дру гій
по ло ви ні 1940-х ро ків; ознай о ми ти з жит -
тям на се лен ня за хід них об лас тей в умо -
вах опо ру ра дян ській вла ді, з тра гіч ною
до лею ук ра їн ської гре ко-ка то лиць кої
цер к ви; роз кри ти про цес ге ро їч ної бо -
роть би ОУН і УПА; да ти оцін ку опе ра ції
«Віс ла»

Роз роб ка уро ку «Оку па цій ний ре жим
в Укра ї ні» з іс то рії Укра ї ни в 11-му кла сі
Бон дар чук Оле на Ле о ні дів на, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Туль чинська шко ла-
лі цей з по си ле ною вій сько во-фі зич ною під -
го тов кою Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз кри ти суть «но во го по ряд ку», уста -
нов ле но го оку пан та ми; по ка за ти зло чи ни
оку пан тів на ук ра їн ських зем лях; за -
кріплю ва ти на вич ки ана лі зу і зі став лен ня
іс то рич но го ма те рі а лу, умін ня роз гля да ти
іс то рич ні яви ща в кон к рет но-іс то рич них
умо вах; ви хо ву ва ти уч нів у ду сі пат рі о тиз -
му, на ці о наль ної сві до мос ті та гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Акти ві за ція на ці о -
наль но-де мо кра тич но го ру ху в дру гій

по ло ви ні 1980-х рр.» з іс то рії Укра ї ни
в 11-му кла сі
Бор т ник Оле на Ми ко ла їв на, учи тель іс то -
рії, Біль ма чів ська шко ла Ічнян сько го р-ну
Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, пі сля яко го уч ні
змо жуть: на зи ва ти при чи ни ак ти ві за ції на -
ці о наль но-де мо кра тич но го ру ху на при -
кінці 1980-х ро ків; ви ко рис то ву ва ти кар ту
як дже ре ло ін фор ма ції про рух; ви зна ча ти
роль і на слід ки фор му ван ня не фор маль них
гро мад ських ор га ні за цій і об’єд нань; орі єн -
ту ва ти ся в тер мі но ло гії те ми; фор му лю ва ти
влас ні суд жен ня що до ро лі на ці о наль но-
де мо кра тич но го ру ху

Роз роб ка уро ку «Ду хов не жит тя на ук -
ра їн ських зем лях на при кін ці ХVІІІ —
у пер шій по ло ви ні ХІХ ст.» з іс то рії Укра ї -
ни в 9-му кла сі
Він то няк Ін на Бог да нів на, учи тель іс то рії,
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 — по вто ри ти й уза галь ни ти ма те рі ал
по пе ред ніх тем з роз вит ку ук ра їн ської куль -
ту ри на при кін ці ХVІІІ — у пер шій по ло ви ні
ХІХ ст.; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти й сис -
те ма ти зу ва ти ма те рі ал, ро би ти ви снов ки,
умі ти ви ді ля ти го лов не і дру го ряд не, ви -
слов лю ва ти свою по зи цію, пра цю ва ти
з дже ре ла ми ін фор ма ції; ви хо ву ва ти кри -
тич не став лен ня до по дій ми ну ло го

Роз роб ка уро ку «Єднан ня за ра ди не -
за леж нос ті» з іс то рії Укра ї ни в 10-му

кла сі
Гу лак Ін на Ва си лів на, ви кла дач іс то рії
Укра ї ни, все світ ньої іс то рії, основ пра -
вознав ст ва та основ еко но міч ної те о рії,
Ніжин ський ме дич ний ко ледж 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), на вчаль на ме та
яко го — до нес ти ідеї со бор нос ті, єд нос ті
та су ве рен нос ті дер жа ви — го лов ної умо ви
роз вит ку не за леж ної Укра ї ни; звер ну ти
ува гу на тяг лість ук ра їн ських дер жа во твор -
чих тра ди цій; по гли би ти знан ня про по дії
Укра їн ської ре во лю ції як важ ли во го до сві -
ду дер жа во тво рен ня

Стат тя «Проб ле ма ко ла бо ра ці о ніз му
в ро ки Дру гої сві то вої вій ни. В. Гай во -

рон ський»
За во зі на Вік то рія Сер гі їв 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.
Ано та ція: У стат ті роз кри то особ ли вос ті
жит тє вої до лі пись мен ни ка-емі гран та Ва -
си ля Гай во рон сько го, ві до мо го в ді ас по рі
під пріз ви щем Гай да рів ський, ді яль ність
яко го зай має про від не міс це в лі те ра тур но -
му ру сі До неч чи ни 20–30-х ро ків ХХ сто -
літ тя

Роз роб ка уро ку «Ви ник нен ня ук ра їн -
сько го ко зац т ва та За по розь кої Сі чі»

з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Ка мін ська Лі дія Яків на, учи тель іс то рії,
Вер х ньо тор га їв ська шко ла Ниж ньо сі ро -
гозь 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, на вчаль на ме та яко -
го — ознай о ми ти уч нів із про це сом ви -
никнен ня ук ра їн сько го ко зац т ва, по ка за ти
йо го міс це в іс то рії Укра ї ни, роз кри ти
прин ци пи ор га ні за ції ко зац т ва та йо го роль
у дер жа во твор чих про це сах; на вчи ти пра -
цю ва ти з іс то рич ни ми дже ре ла ми, зі став -
ля ти, уза галь ню ва ти іс то рич ні фак ти

Роз роб ка уро ку «Зов ніш ня по лі ти ка
та між на род ні зв’яз ки не за леж ної

Укра ї ни в 1990-х ро ках»
Ко би лян ська Окса на Дмит рів на, ви кла дач
іс то рії, Бор щів ський аг ро тех ніч ний ко ледж
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 основ ні прин ци пи
зов ніш ньої по лі ти ки Укра ї ни; оха рак те ри -
зу ва ти від но си ни із су сід ні ми дер жа ва ми
і про від ни ми кра ї на ми сві ту; ви світ ли ти
участь Укра ї ни в ді яль нос ті між на род них
ор га ні за цій

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські зем лі
у скла ді Ро сій ської та Ав ст рій ської ім пе -
рій у І по ло ви ні ХІХ ст.» з іс то рії Укра ї ни
в 10-х — 11-х кла сах
Ко ро тун С.В., ви кла дач іс то рії, Кре мен -
чуць кий ме дич ний ко ледж іме ні В. І. Лит ви -
нен ка Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — сис те ма ти зу ва ти знан ня про особ -
ли вос ті ста но ви ща ук ра їн ських зе мель
у І по ло ви ні ХІХ сто літ тя у скла ді Ро сій ської
ім пе рії; уза галь ни ти особ ли вос ті роз гор -
тан ня де каб рист сько го ру ху в Укра ї ні;
сфор му лю ва ти та усві до ми ти зна чен ня ді -
яль нос ті Ки ри ло-Ме фо ді їв сько го брат ст ва
в Укра ї ні; роз гля ну ти пе ре ду мо ви ска су -
ван ня крі пос но го пра ва в Ро сій ській ім пе рії
та Укра ї ні

Ме то дич на роз роб ка «За вдан ня для
під сум ко во го кон т ро лю» з іс то рії

Укра ї ни в 11-му кла сі
Ку цик На та лія Сте па нів на, ви кла дач
історії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не
учили ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но 10 ва рі ан тів
за вдань для під сум ко во го кон т ро лю

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня Укра їн -
ської Дер жа ви. П. Ско ро пад ський» з іс то -
рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Мар це нюк Світ ла на Вя чес ла вів на, учи тель
іс то рії, Ми хай лів ська шко ла Вер х ньо ро га -
чиць ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — роз гля ну ти внут ріш ню і зов ніш ню
по лі ти ку П. Ско ро пад сько го, при чи ни па -
дін ня геть мансько го ре жи му в Укра ї ні;
фор му ва ти вмін ня ви слов лю ва ти влас ну
дум ку, вес ти дис ку сію; на вча ти уч нів не -
одно знач но ста ви ти ся до тен ден цій ної
інфор ма ції, ви яв ля ти роз біж ність у по зи ці -
ях, фор му ва ти влас ну по зи цію; ви хо ву ва ти
по чут тя то ле ран т нос ті та пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Ярос лав Муд рий.
«Ру ська прав да». Зро стан ня ав то ри те -

ту Ки їв ської дер жа ви» з іс то рії Укра ї ни
в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
На каз на Ка те ри на Вік то рів на, учи тель-
дефек то лог, На вчаль но-ре абі лі та цій ний
центр «Мрія», м. Кам’ян ське Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор-
му ва ти знан ня про роз ви ток Ки їв ської дер -
жа ви за ча сів Ярос ла ва Муд ро го, роз кри ти
суть зро стан ня її ав то ри те ту; роз ви ва ти на -
вич ки пра цю ва ти з кар тою, кри тич но мис -
ли ти, ана лі зу ва ти, ви слов лю ва ти влас ну
дум ку; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, за -
ці кав ле ність іс то рією ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Го ло до мор 1932–
1933 ро ків в Укра ї ні — ге но цид ук ра -

їн сько го на ро ду» з іс то рії Укра ї ни в 10-му
кла сі
Но саль Олек сандр Во ло ди ми ро вич, учи -
тель іс то рії, Ста ро біль ська шко ла № 4
Луган 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 фак то ри, які при зве ли до го ло ду
в Укра ї ні; на вес ти фак ти, що свід чать про
мас ш та би тра ге дії ук ра їн сько го се лян ст ва
у 1932–1933 ро ків в Укра ї ні і на Лу ган щи ні;
ви хо ву ва ти іс то рич ну пам’ять про тра гіч ні
сто рін ки ук ра їн ської іс то рії ХХ сто літ тя
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Роз роб ка уро ку «Пе ре ду мо ви та при чи -
ни Укра їн ської ре во лю ції» з іс то рії ук ра ї -
ни в 10-му кла сі
Пи ли пен ко Лю бов Вік то рів на, учи тель іс то -
рії, То рець ка шко ла № 17 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — спри я ти
ознай ом лен ню уч нів з іс то рич ни ми умо ва -
ми, що при ве ли до Укра їн ської ре во лю ції,
ви зна чен ню ха рак те ру та за вдань ре во лю -
ції, про це сом ство рен ня УЦР та її скла дом,
по лі тич ною про гра мою

По шу ко ва ро бо та «До лі ре пре со ва них
на цій і на род нос тей»

Пла ху та Люд ми ла Пет рів на, учи тель іс то рії
та пра во знав ст ва, Би рин ський НВК Нов го -
род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли по шу ко во-до слід -
ниць кої ро бо ти про в’яз нів кон ц та бо рів
у ро ки Дру гої сві то вої вій ни

Роз роб ка уро ку «По ча ток Укра їн ської
ре во лю ції» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Ско рик Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
істо рії, Зе ле но доль ський про фе сій ний лі -
цей Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — да ти ха рак те рис ти ку іс то рич -
ним умо вам, які ста ли при чи на ми Укра їн -
ської ре во лю ції, ви зна чи ти особ ли вос ті
скла ду Цен т раль ної Ра ди, її по лі тич ної про -
гра ми, про ана лі зу ва ти роз ви ток ук ра їн -
сько го на ці о наль но го ру ху на по чат ко во му
ета пі ре во лю ції, ознай о ми ти з по лі тич ною
ді яль ніс тю М. Гру шев сько го, йо го міс цем
в Укра їн ській ре во лю ції

Ме то дич на роз роб ка «Се лян ська ре -
фор ма в Над дніп рян ській Укра ї ні»

з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Сте цен ко Свя тос лав Ва си льо вич, учи тель
іс то рії, Ла дан ська гім на зія При луць ко го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція
уроку, на вчаль на ме та яко го — сха рак те ри -
зу ва ти со ці аль но-еко но міч не ста но ви ще
ук ра їн ських зе мель у скла ді Ро сій ської
імпе рії в дру гій по ло ви ні ХІХ ст., де таль но
зу пи ни ти ся на про ве ден ні се лян ської ре -
фор ми в Укра ї ні

Роз роб ка уро ку «Дер жав ні сим во ли
Укра ї ни» з іс то рії Укра ї ни в 7-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, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про на ці о наль ні
та дер жав ні сим во ли, фор му ва ти осо бис -
тість із гли бо ко усві дом ле ною гро ма дян -
ською по зи цією, спри я ти ви хо ван ню на ці о -
наль ної сві до мос ті, лю бо ві до Бать ків щи ни,
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до сим во -
лів дер жа ви

Роз роб ка уро ку «За сну ван ня За по розь -
кої Сі чі» з іс то рії у 8-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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти при чи ни
по яви ко зац т ва та За по розь кої Сі чі, особ ли -
вос ті ор га ні за ції жит тя на Сі чі; роз ви ва ти

вмін ня пра цю ва ти з на уко во-по пу ляр ни ми
та ху дож ні ми тек с та ми, іс то рич ною ма пою,
знан ня хро но ло гії; ви хо ву ва ти по чут тя на -
ці о наль ної гор дос ті; ін те рес до ук ра їн сько -
го ко зац т ва, по ва гу до іс то рич но го ми ну ло -
го сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ки їв ська дер жа ва
за ча сів прав лін ня Ярос ла ва Муд ро -

го» з іс то рії Укра ї ни в 7-му кла сі
Шур ман Оле на Юрі їв на, учи тель іс то рії,
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 — роз ви -
ну ти по ня тій ні на вич ки що до зов ніш ньої
та внут ріш ньої по лі ти ки Ярос ла ва Муд ро го;
на вчи ти кри тич но оці ню ва ти по дії, пов’яза -
ні з прав лін ням кня зя; ви зна чи ти по нят тя
«між усоб на бо роть ба», «Ру ська прав да»,
«нор ми пра ва», «мит ро по лія»; ви зна чи ти
роль Ярос ла ва Муд ро го в кон тек с ті Се ред -
ньо віч ної іс то рії; ви хо ву ва ти по ва гу до ви -
дат них ді ячів на шої дер жа ви

Ма те ма ти ка

Роз роб ка уро ку «Об’єм приз ми, об’єм
ци лін д ру» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Аб ба со ва Рус ла на Іва нів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Тех ніч ний ко ледж Луць ко го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
зна хо ди ти об’єм приз ми та ци лін д ра; роз -
ви ва ти прос то ро ву уяву; ви хо ву ва ти куль -
ту ру мо ви і мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Го ту є мось
до ЗНО. Ло га рифм чис ла» з ма те ма ти -

ки в 11-му кла сі
Бє лая Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 47 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов ім. А. С. Ма ка рен ка.
Ано та ція: До бір ка за вдань за те мою «Ло га -
рифм чис ла»

Роз роб ка уро ку «Те о ре ма Ві є та» з ма те -
ма ти ки у 8-му кла сі
Бє лая Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 47 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов ім. А. С. Ма ка рен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти та вдос ко -
на ли ти знан ня уч нів що до за сто су ван ня те -
о ре ми Ві є та для зве де но го квад рат но го рів -
нян ня та для квад рат но го рів нян ня
за галь но го ви ду

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня де сят ко вих дро бів» з ма те ма ти ки
в 5-му кла сі
Ва ли піч Лі дія Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
Чер ні гів ська шко ла 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 — сис те -
мати зу ва ти й уза галь ни ти знан ня з те ми
«Де сят ко ві дро би. До да ван ня та від ні ман ня
де сят ко вих дро бів» і вмін ня за сто со ву ва ти
на бу ті знан ня до розв’язу ван ня різ них ви -
дів за вдань різ них рів нів склад нос ті

Роз роб ка уро ку «По бу до ва гра фі ків»
з ма те ма ти ки в 9-му кла сі

Во ло вель ська Іри на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, 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 ді ап ре зен та ція до да -
єть ся), на вчаль на ме та яко го — уза галь ни ти
і сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми «Влас -
тивос ті фун к цій»; пе ре ві ри ти рі вень са мо -
стій но го за сво єн ня знань про основ ні ви ди
гео мет рич них пе ре тво рень гра фі ків; пе ре -
ві ри ти вмін ня бу ду ва ти гра фі ки фун к цій
за до по мо гою гео мет рич них пе ре творень

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич на про -
гре сія, її влас ти вос ті» з ма те ма ти ки

в 9-му кла сі
Глад ка Ні на Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Но во ба сан ська шко ла Боб ро виць ко го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ввес ти озна чен ня ариф ме тич ної
про гре сії, по нят тя її різ ни ці; роз гля ну ти
влас ти вос ті ариф ме тич ної про гре сії, до мог -
ти ся їх за сво єн ня; ви вес ти фор му лу n-го
чле на та фор му ва ти на вич ки за сто со ву ва ти
її до розв’язу ван ня за дач

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня по -
каз ни ко вих рів нянь» з ма те ма ти ки

в 11-му кла сі
Глаз ко ва Люд ми ла Гри го рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ні жин ський ме дич ний ко -
ледж 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 — сфор -
му ва ти по нят тя про по каз ни ко ві рів нян ня
та спо со би розв’язу ван ня їх; на вчи ти
розв’язу ва ти їх ме то дом зве ден ня до спіль -
ної осно ви, до спіль но го по каз ни ка, ви не -
сен ня спіль но го множ ни ка за дуж ки, зве -
ден ня до квад рат но го рів нян ня.

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня ви -
значе них ін тег ра лів» з ма те ма ти ки

в 11-му кла сі
Гри цак Ва лен ти на Олек сан д рів на, ви кла -
дач ма те ма ти ки, Не мі ша їів ський аг ро тех -
ніч ний ко ледж На ці о наль но го уні вер си те ту
біо тех но ло гій та при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 та на вич ки
обчис лю ва ти ви зна че ний ін тег рал; за сто со -
ву ва ти влас ти вос ті ви зна че но го ін тег ра ла
та фор му лу Нью то на-Лей б ні ца; фор му ва ти
вмін ня швид ко і чіт ко фор му лю ва ти влас ні
дум ки

Ме то дич на роз роб ка «За да чі прак -
тич но го зміс ту. При кла ди розв’язу -

ван ня»
Даш ко Іри на Ми хай лів на, учи тель ма те -
мати ки, Зе ле но доль ський про фе сій ний
ліцей Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці роз гля ну то за да чі
прак тич но го зміс ту, пов’яза ні з те мою гео -
мет рії «Ті ла обер тан ня». До всіх за дач до да -
ють ся розв’яз ки

Роз роб ка уро ку «Мно гог ран ни ки. Ті ла
обер тан ня. Розв’язу ван ня за дач про фе сій -
ної спря мо ва нос ті» з ма те ма ти ки в 11-му
кла сі
Даш ко Іри на Ми хай лів на, учи тель ма те -
мати ки, Зе ле но доль ський про фе сій ний
ліцей Апос то лів 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — по вто ри ти за сво є ний ма те рі ал,
сис те ма ти зу ва ти на бут ті знан ня, під крес -
ли ти про фе сій ну спря мо ва ність і між пред -
мет ні зв’яз ки з те ми, роз гля ну ти за да чі
прак тич но го зміс ту

Роз роб ка уро ку «Квад рат ні рів нян ня.
Не пов ні квад рат ні рів нян ня» з ма те -

ма ти ки у 8-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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — увес ти озна чен ня
квад рат но го рів нян ня, по нят тя не пов но го
квад рат но го рів нян ня; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти не пов ні квад рат ні рів нян ня;
роз ви ва ти пам’ять, ло гіч не мис лен ня, об -
чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти уваж -
ність і ста ран ність

Роз роб ка уро ку «Фор му ли ско ро че но го
мно жен ня» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Євдо ки мо ва Та ма ра Ва си лів на, ди рек тор
шко ли, учи тель ма те ма ти ки, Кри во різь ка
шко ла № 19 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 — пе ре ві ри ти знан ня
фор мул ско ро че но го мно жен ня, умін ня за -
сто со ву ва ти їх при спро щен ні ви ра зів,
розв’язан ні рів нянь; ознай о ми ти з гео мет -
рич ною ін тер пре та цією цих фор мул

Роз роб ка уро ку «Від но шен ня і про -
пор ції» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Жа дан Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Но во ми ко ла їв ська шко ла Шев -
чен ків сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти
і сис те ма ти зу ва ти знан ня і вмін ня про
від но шен ня і про пор ції; спри я ти фор му -
ван ню та роз вит ку ло гіч ної ком пе тен ції
уч нів; ви хо ву ва ти по зи тив ні ри си осо бис -
тос ті, по чут тя пат рі о тиз му та лю бо ві
до рід но го краю, еко ло гіч ну куль ту ру, від -
по ві даль не став лен ня до на вко лиш ньо го
се ре до ви ща

Кон с пект уро ку «Розв’язу ван ня за дач
і вправ. Жит тє вий шлях ук ра їн сько го
мате ма ти ка М. Крав чу ка» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Жук Жан на Ро ма нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Мал нів ський НВК Мос ти 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 — за крі пи ти на вич ки
зна ход жен ня до бут ку зви чай них дро бів,
роз ви ва ти кміт ли вість, ін те рес до ма те ма -
тич них знань, ви хо ву ва ти ста ран ність,
куль ту ру мис лен ня, на по лег ли вість, ак тив -
ність, пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня ра ці о наль -
них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Жук Жан на Ро ма нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Мал нів ський НВК Мос ти сько го р-ну
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — за крі пи ти на вич ки зна ход жен ня
до бут ку ра ці о наль них чи сел, фор му ва ти

вміння й на вич ки за сто су ва ти влас ти вос ті
мно жен ня, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ма те ма тич ну мо ву, чіт кість, ознай о ми ти
з жит тє вим шля хом Р. Шу хе ви ча, ви хо ву ва -
ти по чут тя пат рі о тиз му, гор дос ті, лю бо ві
до рід ної Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Фор му ли ско ро че но -
го мно жен ня» з пред ме та в 7-му кла сі

За блоць ка Люд ми ла Му сі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Мо чу ли щен ський НВК Дуб ро -
виць ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь нен ня
та по вто рен ня фор мул ско ро че но го мно -
жен ня, фор му ван ня на ви чок за сто су ван ня
фор мул ско ро че но го мно жен ня для спро -
щен ня ви ра зів, умін ня ви ко рис то ву ва ти
фор му ли в більш склад них ви пад ках для пе -
ре тво рен ня й об чис лен ня зна чень ви ра зів,
розв’язу ван ня не склад них рів нянь

Роз роб ка уро ку «По літ бджо ли та пло -
щі пра виль них мно го кут ни ків» з ма те ма -
ти ки у 8-му кла сі
Зо ря Люд ми ла Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Хер сон ська шко ла № 37 ім. В. Дро бо та.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явле ну те му, ме та яко го — по вто ри ти
фор му ли за леж нос ті між сто ро ною
правиль но го ба га то кут ни ка та йо го пло -
щею, пе ри мет ром; ви ко рис то ву ва ти їх
для розв’язу ван ня за дач; про де мон ст ру -
ва ти мож ли вість ін тег ру ван ня ма те ма ти -
ки з еко ло гією; по ка за ти, як мож на за сто -
со ву ва ти знан ня з те ми до розв’язан ня
еко ло гіч них за дач

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня зви чай них дро бів з од на ко ви ми зна -
мен ни ка ми»з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Зуб ко ва Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель
мате ма ти ки, Віль нянська шко ла № 1 За -
порізь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вчи ти до да ван ня й
від ні ман ня дро бів з од на ко ви ми зна мен ни -
ка ми, да ти по нят тя мі ша но го чис ла

Роз роб ка уро ку «Си мет рія на вко ло
нас» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Іса єн ко Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 18 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти вмін ня вста нов лю ва ти асо ці а ції
та ана ло гії між ма те ма тич ни ми об’єк та ми
і ти ми, що зма льо вує на род на муд рість;
ознай о ми ти з уособ лен ням си мет рії в ін -
ших га лу зях жит тя лю ди ни; про де мон ст ру -
ва ти зв’язок між ма те ма ти кою і лі те ра ту -
рою, спри я ти фор му ван ню ці ліс но го знан -
ня про все світ; ви хо ву ва ти лю бов до по езії

Роз роб ка уро ку «По бу до ва три кут ни -
ка» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Ка ра вай Ва лен ти на Ана то лі їв на, учи тель
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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за кріп лю -
ва ти та вдос ко на лю ва ти знан ня та вмін ня
уч нів про ви ди три кут ни ків, умін ня бу ду ва -
ти три кут ни ки за дов жи ною сто рін з до по -
мо гою цир ку ля та лі ній ки

Роз роб ка уро ку «Рів но бед ре ний три -
кут ник» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
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, на вчаль на
ме та яко го — да ти озна чен ня рів но бед ре -
но го й рів но сто рон ньо го три кут ни ків та їх
еле мен тів, ознай о ми ти з влас ти віс тю ку тів
рів но бед ре но го й рів но сто рон ньо го три -
кут ни ків; озна ка ми рів но бед ре но го три кут -
ни ка; учи ти за да ни ми в умо ві еле мен та ми
вка зу ва ти біч ні сто ро ни, осно ву, ку ти при
осно ві рів но бед ре но го три кут ни ка

Ме то дич на роз роб ка «Крос вор ди» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі
Ка ра щук Фа ї на Іва нів на, учи тель ма те ма -
тики, Ма не виць ка шко ла № 1 іме ні Ге роя
Укра ї ни Андрія Сніт ка Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка (крос вор -
ди) ске ро ва на на по вто рен ня ма те рі а лу
з гео мет рії 7-го кла су

Ме то дич на роз роб ка «Від га дай, хто
це» з ма те ма ти ки в 4-х — 5-х кла сах

Ка ра щук Фа ї на Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ма не виць ка шко ла № 1 іме ні Ге роя
Укра ї ни Андрія Сніт ка Во лин ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка міс тить
крос вор ди. Це по вто рен ня ма те рі а лу з ма -
те ма ти ки у 4–5 кла сах. По сіб ник при -
значений для вчи те лів ма те ма ти ки та уч нів
4–5 кла сів

Роз роб ка уро ку «Гео мет рія в Бо го род -
чан сько му іко нос та сі» з ма те ма ти ки

в 11-му кла сі
Кец Лі лія Ми ро сла вів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Львів ський НВК «Шко ла-гім на зія «Га -
лиць ка».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — по -
втори ти, сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти
знан ня що до ци лін д ра, ко ну са, ку лі, сфе ри,
еле мен тів круг лих тіл в пе ре рі зах, ви ди ви -
вче них мно гог ран ни ків

Роз роб ка уро ку «Лі ній на фун к ція»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Кец Лі лія Ми ро сла вів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Львів ський НВК «Шко ла-гім на зія «Га -
лиць ка».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — удос ко -
на ли ти вмін ня бу ду ва ти гра фік лі ній ної
фун к ції, уста нов лю ва ти, чи на ле жить гра -
фі ку фун к ції да на точ ка, шу ка ти ко ор ди на -
ти то чок пе ре ти ну гра фі ка фун к ції з ося ми
ко ор ди нат

Роз роб ка уро ку «Су міс ні дії з ці ли ми
чис ла ми, зі зви чай ни ми і де сят ко ви ми
дро ба ми» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Кир’ячен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Зо ло то ні ська спе ці аль на за галь но -
ос віт ня шко ла-ін тер нат 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 ви ко ну ва ти су -
міс ні дії з ці ли ми чис ла ми, зви чай ни ми і де -
сят ко ви ми дро ба ми, ко ри гу ва ти сприй ман -
ня ма те рі а лу, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
ви хо ву ва ти ста ран ність і пра цез дат ність

Роз роб ка уро ку «Квад рат ні рів нян ня.
Не пов ні квад рат ні рів нян ня та їх

розв’язу ван ня» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
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Ков тун Світ ла на Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кру по де рин ська шко ла Оржиць ко 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 та яко го — увес ти
озна чен ня квад рат но го рів нян ня, зве де -
ного квад рат но го рів нян ня, не пов но го
квад рат но го рів нян ня, на зви ко е фі ці єн тів
квад рат но го рів нян ня; до мог ти ся за сво єн -
ня спо со бів розв’язан ня не пов них квад -
ратних рів нянь; сфор му ва ти вмін ня за сто -
со ву ва ти ви вче ний ма те рі ал при ви зна чен -
ні ко е фі ці єн тів квад рат них рів нянь

Роз роб ка уро ку «Ко нус, йо го еле мен ти.
Біч на та пов на по вер х ня ко ну са» з ма те ма -
ти ки в 11-му кла сі
Кри во руч ко Яні на Сер гі їв на, ви кла дач ма -
те ма ти ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний
ко ледж На ці о наль но го уні вер си те ту біо -
ресур сів і при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни,
Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень за сво єн ня
по пе ред ньо го на вчаль но го ма те рі а лу, ввес -
ти по нят тя ко ну са, йо го еле мен тів; роз гля -
ну ти ко нус як ті ло обер тан ня, ви вчи ти фор -
му ли для пло щі біч ної по вер х ні та пов ної
по вер х ні ко ну са; сфор му ва ти вмін ня за -
стосо ву ва ти знан ня під час розв’язу ван ня
при клад них за дач, по ка за ти зв’язок те ми
з на вко лиш нім сві том

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
Ку ріп ка Те тя на Іва нів на, учи тель ма те ма -
тики та ін фор ма ти ки, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з різ ни -
ми спо со ба ми розв’язан ня три го но мет рич -
них рів нянь, по пов ни ти слов ни ко вий за пас
ан г ло мов ни ми сло ва ми

Роз роб ка уро ку «По діль ність чи сел.
Влас ти вос ті й озна ки по діль нос ті чи -

сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Ку чик Алі на Оле гів на, за ступ ник ди рек то -
ра, учи тель ма те ма ти ки, Кос то піль ська
шко ла № 4 Рів нен 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), на вчаль на
ме та яко го — сфор му ва ти знан ня про по -
діль ність чи сел; сфор му ва ти вмін ня за сто -
со ву ва ти влас ти вос ті й озна ки по діль нос ті
чи сел до розв’язу ван ня вправ та за дач

Роз роб ка уро ку «По діль ність чи сел.
Влас ти вос ті й озна ки по діль нос ті чи -

сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Ку чик Алі на Оле гів на, за ступ ник ди рек -
тора, учи тель ма те ма ти ки, Кос то піль ська
шко ла № 4 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), на вчаль на ме та
яко го — сфор му ва ти знан ня про по діль -
ність чи сел; сфор му ва ти вмін ня за сто со ву -
ва ти влас ти вос ті й озна ки по діль нос ті чи сел
до розв’язу ван ня вправ та за дач

Роз роб ка уро ку «Чо ти ри кут ни ки» з ма -
те ма ти ки у 8-му кла сі
Лев чен ко Лю бов Ва си лів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ши шаць ка спе ці а лі зо ва на шко ла
ім. В.І. Вер над сько го Пол тав ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти та за крі пи ти те о ре тич ний
ма те рі ал; ви ро би ти вмін ня та на вич ки при
розв’язу ван ні за дач; пе ре ві ри ти рі вень за -
сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу, умін ня
ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти, ро би ти ви снов -
ки; роз ви ва ти ал го рит міч ну куль ту ру; ви хо -
ву ва ти праг нен ня до здо бут тя но вих знань,
са мо стій ність, упев не ність; фор му ва ти по -
зи тив ні ри си осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Пло щі по вер хонь тіл
обер тан ня» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Лич ко Вік то рія Ми хай лів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го на -
ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — сфор му ва ти знан ня про роз гор т ки,
пло щі по вер хонь ци лін д ра, ко ну са, зрі за но -
го ко ну са, ку лі та її час тин, а та кож умін ня
та на вич ки зна хо ди ти пло щі по вер хонь тіл
обер тан ня; ство ри ти умо ви для усві дом лен -
ня цін нос ті прак тич но го ви ко ри стан ня вка -
за них умінь і на ви чок

Роз роб ка уро ку «Се ред ня лі нія тра пе ції
та її влас ти вос ті» з ма те ма ти ки у 8-му
класі
Лов кий Ві та лій Ки ри ло вич, учи тель ма те -
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 — ввес ти ви зна чен ня се ред ньої лі нії
трапе ції, ви вчи ти влас ти вос ті тра пе ції; за -
сто со ву ва ти знан ня на прак ти ці; спри я ти
роз вит ку ма те ма тич них здіб нос тей; роз -
вива ти пі зна валь ну і ін фор ма цій ну ком пе -
тен т нос ті, про дук тив ну твор чу ді яль ність;
зба га ти ти та роз ши ри ти знан ня про Фа ле са
та тра пе цію в на вко лиш ньо му сві ті

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня різ них
спо со бів роз кла дан ня на множ ни ки» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі
Ло ма кі на Ва лен ти на Андрі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, 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 — від пра цьо ву ва ти
вмін ня роз кла да ти мно го член на множ ни -
ки, ви ко рис то ву ю чи різ ні спо со би; фор му -
ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі на за сто су -
ван ня різ них спо со бів роз кла дан ня мно го -
чле нів на множ ни ки; роз ви ва ти на вич ки
са мо кон т ро лю, умін ня за сто со ву ва ти знан -
ня в різ них си ту а ці ях; ви хо ву ва ти від по ві -
даль ність, ак тив ність, праг нен ня до знань

Роз роб ка уро ку «Лі ній ні рів нян ня
з од нією змін ною» з ма те ма ти ки

в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Лу цен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки та фі зи 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му -
ван ня вмінь уч нів розв’язу ва ти за да чі за до -
по мо гою лі ній них рів нянь з од нією змі ною

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач.
Тес то ва ро бо та» з ма те ма ти ки в 9-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Лу цен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки та фі зи 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти ді -
тей вмін ня розв’язу ва ти прос ті та склад ні
ариф ме тич ні за да чі зі зви чай ни ми дро ба -
ми; пе ре ві ри ти й оці ни ти знан ня уч нів
у вмін ні ви ко ну ва ти всі дії зі зви чай ни ми
дро ба ми

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня по каз -
ни ко вої фун к ції та ло га риф мів до роз в’я -
зу ван ня за дач» з ма те ма ти ки в 10-му —
11-му кла сах
Ма ка рен ко Юлія Сер гі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Дніп ро пет ров ський об лас ний ме -
дич ний лі цей-ін тер нат «Дніп ро».
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
умін ня і на вич ки за сто со ву ва ти влас ти вос ті
по каз ни ко вої фун к ції та ло га риф мів до роз -
в’язу ван ня за дач, по знай о ми ти уч нів з ви -
ко ри стан ням по каз ни ко вої фун к ції та ло -
гариф мів для опи сан ня різ них про це сів
у при ро ді і тех ні ці

Роз роб ка уро ку «Різ ни ця квад ра тів»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Ма мич Світ ла на Ле о ні дів на, учи тель ма -
тема ти ки, При луць ка шко ла № 2 Чер ні -
гівської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
домог ти ся ро зу мін ня й за сво єн ня фор му ли
різ ни ці квад ра тів двох ви ра зів, сфор му ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти цю фор му лу, ви ді -
ляти го лов не, ви су ва ти гі по те зу, ви ко -
ристо ву ва ти не об хід ну ін фор ма цію для
розв’язу ван ня за дач; ви хо ву ва ти прин ци -
по вість, на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти,
дис цип лі но ва ність; здій с ню ва ти на ці о наль -
но-пат рі о тич не ви хо ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Ком п лекс для
ди стан цій но го на вчан ня» з ма те ма ти -

ки у 8-му кла сі
Ман д зик Ла ри са Йо си пів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ки їв ський лі цей ін фор ма цій них
тех но ло гій № 79.
Ано та ція: До бір ка ма те рі а лів з те ми «Ра ці о -
наль ні рів нян ня як ма те ма тич ні мо де лі ре -
аль них си ту а цій»

Роз роб ка уро ку «Ви дат ні по дії Укра ї -
ни» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі

Мель ник Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ма -
тема ти ки, Ма рі у поль ська шко ла № 55
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-кон кур су
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко-
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми «Де -
сят ко ві дро би»; фор му ва ти вмін ня за сто со -
ву ва ти свої знан ня на прак ти ці, уза галь ню -
ва ти та ро би ти ви снов ки, гра мот но й чіт ко
ви слов лю ва ти дум ки; роз ви ва ти по чут тя
лю бо ві до ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва ти
ко лек ти візм, від по ві даль ність, дис цип лі но -
ва ність, на по лег ли вість у до сяг нен ні ме ти

Роз роб ка уро ку «Дії з ра ці о наль ни ми
чис ла ми» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Мо ро зо ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ні ко поль ська се ред ня шко ла № 10
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
якого — за крі пи ти знан ня ал го рит мів до -
даван ня, від ні ман ня, мно жен ня та ді лен ня
ра ці о наль них чи сел з од на ко ви ми та різ ни -
ми зна ка ми, по вто ри ти влас ти вос ті дій,
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удос ко на ли ти на вич ки ви ко ри стан ня
правил дій ра ці о наль них чи сел, ви ро би ти
вмін ня за сто со ву ва ти їх під час об чис лень,
удос ко на лю ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
су міс ні ариф ме тич ні дії

Роз роб ка уро ку «На ту раль ні чис ла і дії
з ни ми. Рів нян ня» з ма те ма ти ки в 5-му
кла сі
Мо сій чук Зоя Ми хай лів на, учи тель ма те -
мати ки, Дуб нен ська шко ла № 7 Рів нен -
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), на вчаль на
ме та яко го — удос ко на ли ти знан ня та вмін -
ня розв’язу ва ти рів нян ня, фор му ва ти вмін -
ня розв’язу ва ти за да чі на скла дан ня рів -
нянь, зок ре ма, на рух річ кою; опе ру ва ти
фор му ла ми, що сто су ють ся ру ху річ кою

Роз роб ка уро ку «Стан дар т ний ви гляд
чис ла» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
Ни кит чук Ла ри са Пет рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ство ри ти
умо ви для сприй нят тя, осмис лен ня зміс ту
по нять «стан дар т ний ви гляд чис ла», «по ря -
док чис ла», «зна чу ща час ти на чис ла»; ал го -
рит мів ви ко нан ня дій над чис ла ми, за пи са -
ни ми в стан дар т но му ви гля ді

Роз роб ка уро ку «Се ред нє ариф ме тич -
не. Від сот ки» з пред ме та в 5-му кла сі

Олій ник Ін на Іва нів на, учи тель ма те ма -
тики, Ожів ська шко ла Со ки рян сько го р-ну
Чер ні вець 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 і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня, умін ня і на вич ки уч нів
з те ми «Се ред нє ариф ме тич не. Від сот ки»;
роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен ня,
об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву ва ти ста -
ран ність, ін те лек ту аль не за не по ко єн ня,
почут тя друж би та вза є мо по ва ги

Роз роб ка уро ку «Фор му ла ко ре нів
квад рат но го рів нян ня» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі
Олій ник Та ї сія Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Пол тав ська шко ла № 20 іме ні Бо ри са
Сер ги.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — до мог ти ся за сво єн ня по нят тя
«дис кри мі нант квад рат но го рів нян ня»,
фор му ли дис кри мі нан та та схе ми ви во ду
фор мул для розв’язу ван ня квад рат но го рів -
нян ня за галь но го ви гля ду, фор мул ко ре нів
квад рат но го рів нян ня; сфор му ва ти вмін ня
зна хо ди ти за фор му ла ми дис кри мі нант
квад рат но го рів нян ня, ви зна ча ти кіль кість
розв’яз ків квад рат но го рів нян ня, об чис лю -
ва ти ко ре ні квад рат но го рів нян ня

Роз роб ка уро ку «Най прос ті ші пе ре -
тво рен ня гра фі ків фун к цій» з ма те ма -

ти ки в 9-му кла сі
Осо сок Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Со ки рин ська шко ла Сріб нян сько го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
сфор му ва ти ро зу мін ня пе ре тво рен ня
графі ка фун к ції; фор му ва ти вмін ня ви ко -
ну ва ти най прос ті ші пе ре тво рен ня гра фі ків

фун к цій; на вчи ти бу ду ва ти гра фі ки фун к -
цій в про гра мі «GeoGebra»; сфор му ва ти
пер вин ні вмін ня «чи та ти» гра фі ки фун к цій

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня сис тем
лі ній них не рів нос тей з од нією змін ною.
До ве ден ня не рів нос тей» з ма те ма ти ки
в 9-му кла сі
Осо сок Ві ра Ми ко ла їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Со ки рин ська шко ла Сріб нян сько го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 — фор му ва ти прак тич ні на вич ки
розв’язу ван ня сис тем не рів нос тей з од нією
змін ною, не рів нос ті, що міс тять мо ду лі, до -
ве ден ня не рів нос тей та зна ход жен ня об -
лас ті до пус ти мих зна чень змін ної у ви ра зах

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня ра ці о наль -
них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Оста щук Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріпи ти вмін ня розв’язу ва ти впра ви
на мно жен ня ра ці о наль них чи сел; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли вість, до пит ли -
вість, уваж ність, по чут тя са мо оці ню ван ня,
спри я ти роз вит ку куль ту ри спіл ку ван ня;
ви хо ву ва ти по чут тя обов’яз ку та від по ві -
даль нос ті, ак тив ної по зи ції що до на вчан ня;
лю бов до ма те ма ти ки; по чут тя вза є мо до по -
мо ги і друж би

Роз роб ка уро ку «Квад рат» з ма те ма ти -
ки у 8-му кла сі
Па на сен ко Оль га Іва нів на, учи тель ма те -
мати ки, Пав лів ське НВО Світ ло вод сько го
р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят -
тя квад ра та; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
за сто со ву ва ти на бу ті знан ня до розв’язу -
ван ня за дач; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну
діяль ність уч нів; при щеп лю ва ти ін те рес
до гео мет рії

Роз роб ка уро ку «Кут та йо го еле мен ти»
з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Па на сен ко Оль га Іва нів на, учи тель ма те -
мати ки, Пав лів ське НВО Світ ло вод 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 озна чен ня
ку та та йо го еле мен тів; ви яви ти рі вень
знань, умінь, на ви чок; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, спо сте реж ли вість уч нів; ак ти ві зу ва -
ти мис лен ня, за сто со ву ю чи еле мен ти гри;
ви кли ка ти ін те рес до ви вчен ня пред ме та

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник мо ні -
то рин го вих за вдань з ма те ма ти ки»

для 5-х, 9-х, 11-х кла сів
Пиць Оль га Іва нів на, учи тель ма те ма ти ки,
На гір нен ська шко ла Сам бір сько го р-ну
ЛЬвів ської обл.
Ано та ція: У збір ник увій ш ли мо ні то рин го ві
за вдан ня з ма те ма ти ки. За про по но ва ні за -
вдан ня при зна чен ні для те ма тич но го кон т -
ро лю до сяг нень уч нів

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня фор -
мул ком бі на то ри ки для об чис лен ня ймо -
вір нос тей по дій» з ма те ма ти ки в 11-му
кла сі

Ра дюк Ле ся Пет рів на, ви кла дач ма те ма ти -
ки, Хар ків ський дер жав ний со ці аль но-еко -
но міч ний ко ледж.
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 основ ні по нят тя, влас ти вос ті
та фор му ли те о рії ймо вір нос тей; фор -
муван ня но вих вмінь і на ви чок при за сто -
суван ні на бу тих те о ре тич них знань

Роз роб ка уро ку «Інтег рал та йо го за -
сто су ван ня» з ма те ма ти ки в 11-му

кла сі
Ра дюк Ле ся Пет рів на, ви кла дач ма те ма ти -
ки, Хар ків ський дер жав ний со ці аль но-еко -
но міч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти основ -
ні по нят тя, влас ти вос ті та фор му ли ін те -
граль но го чис лен ня; фор му ва ти вмін ня й
на вич ки при за сто су ван ні на бу тих те о ре -
тич них знань, на вич ки ви ко рис то ву ва ти
ви зна че ний ін тег рал для об чис лен ня площ
плос ких фі гур та об’ємів тіл обер тан ня; на -
вчи тись об чис лю ва ти ви зна че ні ін тег ра ли,
за сто со ву ю чи фор му лу Нью то на-Лей б ні ца

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня три го но -
мет рич них рів нянь» з ма те ма ти ки в 10-му
кла сі
Руд ник Рі та Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, То рець ка шко ла № 13 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
на вич ки й умін ня розв’язу ва ти три го но мет -
рич ні рів нян ня, ви ко рис то ву ю чи різ ні
мето ди; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; фор -
му ва ти вмін ня спів пра цю ва ти в ко лек ти ві,
ар гу мен то ва но ви слов лю ва ти свої мір ку -
ван ня під час ви ко нан ня вправ

Роз роб ка уро ку «Ра ці о наль ні чис ла.
До да ван ня та від ні ман ня ра ці о наль -

них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Сав рук Оле на Ва си лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Кос то піль ська шко ла № 4 Рів нен -
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), на вчаль на
ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти та уза -
гальни ти знан ня уч нів з те ми «До да ван ня
та від ні ман ня ра ці о наль них чи сел»; удос ко -
на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти впра ви
на зна ход жен ня мо ду ля чис ла; по рів нян ня,
до да ван ня, від ні ман ня ра ці о наль них чи сел

Роз роб ка уро ку «Роз вя зу ван ня сис тем
рів нянь» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Свят чен ко Оле на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хар ків ська шко ла № 175 «Ку ли -
ни чів ська».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
розв’язу ван ня сис тем рів нянь різ ни ми
спосо ба ми; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти,
ро би ти ви снов ки, оби ра ти ра ці о наль ний
спо сіб розв’язу ван ня; ви хо ву ва ти ува гу,
вза є мо по ва гу

Роз роб ка уро ку «Фран ція в за да чах
і за пи тан нях. По до ро жу ю чи — на вча -

є мось» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Се ме нюк Оле на Пав лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 13.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на
ме та яко го — за сто су ва ти ма те ма тич ні
знан ня, на вич ки й умін ня для ви ко нан ня
прак тич них за вдань; пов’яза них з май -
бут ньою тру до вою ді яль ніс тю; роз ви ва ти
уяв лен ня про роль ма те ма ти ки в пі знан ні
сві ту; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти
зада чі прак тич но го зміс ту з ре аль ни ми
да ни ми

Роз роб ка уро ку «Об’єм пря мо кут но го
па ра ле ле пи пе да і ку ба» з ма те ма ти ки

в 5-му кла сі
Сер гі єн ко Ал ла Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ізюм ська шко ла № 4 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — вчи ти уч нів роз -
в’я зу ва ти за да чі на зна ход жен ня об’ємів
па ра ле ле пі пе да та ку ба; роз ви ва ти здат -
ність са мо стій но мис ли ти, ло гіч не мис лен -
ня, між пред мет ні зв’яз ки; ви хо ву ва ти ро -
зу мін ня зна чу щос ті ма те ма ти ки як на уки
се ред ін ших на ук, ви хо ву ва ти ін те рес до
знань, до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
на до да ван ня і від ні ман ня зви чай них дро -
бів з од на ко ви ми зна мен ни ка ми» з ма те -
ма ти ки в 5-му кла сі
Ста виць ка Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Охтир ська шко ла № 5 іме -
ні Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми
«Звичай ні дроби», удос ко на ли ти вмін ня
розв’язу ва ти за вдан ня, пе ред ба че ні про -
гра мою, ви кли ка ти в уч нів ін те рес до ма те -
ма ти ки, роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си,
ак тив ність, твор чі здіб нос ті, іні ці а тив -
ність, са мо стій ність, умін ня кри тич но
мисли ти

Роз роб ка уро ку «Ариф ме тич на та гео -
мет рич на про гре сії» з ма те ма ти ки в 9-му
кла сі
Стад нік Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Шев чен ків ський лі цей Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ним за без пе чен ням, на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти знан ня з те ми; пе ре ві -
ри ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти от ри ма ні
знан ня на прак ти ці під час розв’язу ван ня
за дач; по знай о ми ти з іс то рич ним ма те рі а -
лом, за сто со ву ва ти ма те ма тич ні знан ня при
розв’язу ван ні за дач з фі зи ки

Роз роб ка уро ку «Урок-бе не фіс чис ла
2016» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі

Стро ган Люд ми ла Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Миш ля тиць кий НВК Мос ти сько го
р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
ною ме тою яко го є уза галь нен ня і сис те -
мати за ція знань, умінь і на ви чок ви ко ну ва -
ти дії з на ту раль ни ми чис ла ми і де сят ко ви -
ми дро ба ми; за сто су ван ня на бу тих знань
до розв’язу ван ня вправ і за дач

Роз роб ка за хо ду «Сте жин ка ми ма те ма -
тич ної ло гі ки» для 6-х — 8-х кла сів
Хо мен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Ки їв ський лі цей ін фор ма цій них
тех но ло гій № 79.

Ано та ція: До бір ка за дач до кла сич них
олімпі ад них тем для про ве ден ня за сі дан ня
ма те ма тич но го гур т ка

Роз роб ка уро ку «Мо дуль чис ла» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі

Хо мен ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель ма -
тема ти ки, Ки їв ський лі цей ін фор ма цій них
тех но ло гій № 79.
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 (ком п лект бу де
ко рис ним та кож для ди стан цій но го на -
вчання)

Роз роб ка уро ку «І на ві що ме ні ця па ра -
бо ла?» з ма те ма ти ка в 9-му кла сі
Хо ро ша Те тя на Пав лів на, учи тель ма те -
мати ки, Ка ли нів ська шко ла Бро вар сько го
р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, пі сля яко -
го уч ні змо жуть: чи та ти гра фі ки фун к цій
y=x2; y=–x2; y=ax2; y=x2+a; бу ду ва ти гра фі -
ки від по від них фун к цій; фор му лю ва ти
влас не став лен ня до цін нос тей ма те рі а лу,
що ви вча єть ся; оці ню ва ти влас ний рі вень
умін ня пра цю ва ти з гра фі ка ми фун к цій;
про ана лі зу ва ти свій до свід сто сов но то го,
що во ни ви вча ють у пла ні сво го осо бис то го
зро стан ня

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня ра ці о -
наль них чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Чи би ряк Ін на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Рів нен ський НВК № 12.
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 — уста нов лю ва ти пра ви ла по рів нян -
ня від’єм них чи сел, ви роб ля ти на вич ки по -
рів нян ня ра ці о наль них чи сел; роз ви ва ти
ма те ма тич не мов лен ня; ви хо ву ва ти куль ту -
ру ма те ма тич но го пись ма

Роз роб ка уро ку «До да ван ня від’єм них
чи сел» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі

Чуб Та ма ра Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ми хай лів ський опор ний на вчаль ний за -
клад Ма шів 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 та ме то дич ни ми
додат ка ми, ме та яко го — по вто ри ти ра ці -
о наль ні чис ла, по рів нян ня ра ці о наль них
чи сел, удос ко на ли ти вмін ня до да ва ти
від’єм ні чис ла; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня і об числю валь ні на вич ки; фор му -
ва ти куль ту ру ма те ма тич них за пи сів
та мо ви; ви хо ву ва ти по зи тив не став лен -
ня до на вчан ня, ко лек ти віз му, вза є мо до -
по мо ги

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня ви зна -
че но го ін тег ра ла до об чис лен ня площ

плос ких фі гур» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Яро шен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Дра бів ський НВК «ЗОШ 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 муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
забез пе чи ти по вто рен ня й уза галь нен ня
ви вче них ві до мос тей про пер віс ну та ін -
тег рал, фор му ва ти вмін ня за сто со ву ва ти
на бу ті знан ня в не стан дар т них умо вах;
роз ши ри ти знан ня про прак тич не ви ко ри -
стан ня ін тег ра ла; роз ви ва ти пам’ять, ува -
гу, мис лен ня; ви хо ву ва ти куль ту ру ма те -
ма тич но го мов лен ня, ін те ре су до ви вчен ня
те ми

Ме то ди ка та тех но ло гія

Роз роб ка за нят тя «Ви ко ри стан ня
STEM-тех но ло гій під час ви вчен ня ма -

те ма ти ки: пе ре ва ги та пер с пек ти ви» для
пе да го гів
Бра тиш ко ва Люд ми ла За ха рів на, учи тель
ма те ма ти ки; Юрчен ко Те тя на Гри го рів на,
учи тель ма те ма ти ки, По кров ська ба га то -
про філь на гім на зія До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — по ка за ти єд ність
те о ре тич них і прак тич них ас пек тів за про -
по но ва ної проб ле ми; за про по ну ва ти ефек -
тив ні шля хи ре алі за ції про від них ідей
STEM-осві ти; спря му ва ти по даль шу про фе -
сій ну ді яль ность пе да го гів на ак тив не ви ко -
ри стан ня су час них тех но ло гій на вчан ня

Стат тя «Особ ли вос ті фор му ван ня ін -
фор ма цій но-циф ро вої ком пе тен т нос -

ті мо лод ших шко ля рів»
Вер жан ська На та лія Йо си пів на, учи тель
по чат ко вих кла сів; Геб рич Рус ла на Ми ко -
ла їв на, учи тель по чат ко вих кла сів; Гри щен -
ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ко рос тен ська мі ська гім на зія
№ 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
авто ри пи шуть, що ви ко ри стан ня су час них
ІКТ в на вчан ні від по ві дає со ці аль ним
і психо ло гіч ним особ ли вос тям мо лод ших
шко ля рів, до зво ляє внес ти кар ди наль но но -
ве у зви чай ні фор ми ро бо ти вчи те ля,
сприяє все біч но му роз крит тю, зро зу мі лі -
шо му по дан ню на вчаль но го ма те рі а лу,
полег шує ро бо ту вчи те ля, на вчан ня ді тей
ро бить ці ка ві шим і ефек тив ні шим

Ме то дич на роз роб ка «По сіб ник з ук -
ра їно знав ст ва» для 5-х кла сів

Ки ри люк Іри на Ва ле рі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри; Бол га ри на Ла ри са
Олек сан д рів на, ме то дист НМР від ді лу освіти
і на уки Ні ко поль ської мі ської ра ди, Ні ко -
поль ська шко ла № 16 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: По сіб ник про по нує до бір ку ма -
те рі а лів для уро ків на ро дознав ст ва

Ме то дич на роз роб ка «Зи му ю чі пта хи
рід но го краю» для 1-х — 7-х кла сів

Лі со ва Нел лі Пав лів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Чу ба ро ва На та лія Се ме нів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів; Ма лі ко ва Іри на
Ста ніс ла вів на, учи тель біо ло гії, Ма рі у поль-
 ська шко ла-ін тер нат № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі (до да єть ся ме ді ап ре -
зен та ція) по да но опис та ін фор ма цію про
пта хів для уро ків при ро дознав ст ва, ма те ма -
ти ки, ук ра їн ської мо ви, чи тан ня та біо ло гії

Ме то дич на роз роб ка «Гур т ко ва ро -
бота»

То до ро ва Оле на Пав лів на, Улиць ка На та лія
Ана то лі їв на, за ступ ник ди рек то ра з ВР, ви -
кла дач; Да ни лов Юрій Іго ро вич, ви кла дач;
Ча ва Ган на Фе до рів на, ви кла дач, Ні ко поль-
 ський ко ледж Дніп ров сько го дер жав но го
аг рар но-еко но міч но го уні вер си те ту, Дніп -
ро пет ров ська обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но ме то дич ні
реко мен да ції що до ор га ні за ції гур т ко вої
ро бо ти в ко лед жі як пов но прав ної та над -
зви чай но важ ли вої скла до вої на вчаль но-
ви хов но го про це су. Опи са но до свід ро бо ти
ке рів ни ків гур т ків «English-Speaking Club»,
«Ме тал» та «Аква рі ум ний світ!»
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Стат тя «Ви ко ри стан ня скрай бін гу на
му зич них за нят тях до шкіль них уста -

нов і в мо лод шій шко лі»
Шев чук Со ло мія Йо си пів на, ви кла дач
музич но-те о ре тич них дис цип лін; На зар
Лю бов Бог да нів на, сту ден т ка, Львів ська
спе ці а лі зо ва на му зич на шко ла-ін тер нат
ім. С. Кру шель ницької.
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 пе ре ко нує, що ди ти на
по тре бує уна оч нен ня ін фор ма ції, яка стає
осно вою ро зу мін ня склад ні ших аб ст рак т -
но-те о ре тич них по нять у на ступ них ро ках
на вчан ня

Роз роб ка се мі на ру «Пат рі о тич не ви -
хо ван ня уч нів у про це сі фіз куль тур -

но-ма со вої ро бо ти» для вчи те лів фі зич ної
куль ту ри
Яко вен ко Те тя на Ва си лів на, ди рек тор
школи; Бєл кі на На та лія Пав лів на, учи тель
фі зич ної куль ту ри; Ку то ва Ва лен ти на
Вікто рів на, учи тель фі зич ної куль ту ри,
Кам’ян ська шко ла № 25 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці йдеть ся про та кі тех -
но ло гії, які до зво лять сут тє во по си ли ти за -
ці кав ле ність мо ло ді спор тив но-ма со вою ді -
яль ніс тю, за без пе чи ти більш пов ну й ефек -
тив ну со ці о куль тур ну зна чу щість за нять
фіз куль ту рою і спор том

Ме то дич на роз роб ка»Роз ви ток кон -
ку рен т нос п ро мож нос ті вчи те ля у сис -

те мі ме то дич ної ро бо ти шко ли-лі цею»
Андрі єн ко Ва лен ти на Дмит рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Ма лин ський НВК
«Шко ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: Про по но ва ний ва рі ант про -
веден ня пе да го гіч ної ра ди роз роб ле ний за
тех но ло гією роз вит ку кри тич но го мислен -
ня учас ни ка ми до слід но-екс пе ри мен таль -
ної про гра ми з те ми «Роз ви ток кри тич но го
мис лен ня у про це сі на вчан ня»

Стат тя «Роз ви ток кри тич но го мис лен -
ня в про це сі на вчан ня біо ло гії уч нів

гу ма ні тар них кла сів»
Андрі єн ко Ва лен ти на Дмит рів на, учи тель
біо ло гії, Ма лин ський НВК «Шко ла-лі цей
№ 1 ім. Ні ни Сос ні ної».
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то пи тан ня
засто су ван ня тех но ло гії кри тич но го мис -
лен ня на уро ках біо ло гії. Роз гля ну то вра ху -
ван ня пси хо ло гіч них особ ли вос тей уч нів
гу ма ні тар них кла сів у кон тек с ті ви ко ри -
стан ня цієї тех но ло гії

Стат тя «Ви ко ри стан ня ві део ма те рі а -
лів на уро ках ан г лій ської мо ви»

Бе ре зуць ка Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Чер ка ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 17.
Ано та ція: У стат ті опи са но ви ди ді яль -
нос ті при ви ко ри стан ні ві део ма те рі а лу
на уро ках ан г лій ської мо ви. За сто су -
вання ві део є важ ли вим прий о мом під ви -
щен ня якос ті знань і мо ти вує уч нів до ви -
вчен ня пред ме ту. Ви ко ри стан ня ві део ма -
те рі а лів є за по ру кою ефек тив но го
фор му ван ня на ви чок мов лен нє вої ді яль -
нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ви ди ін тег ра ції
та спо со би її ре алі за ції в про це сі на -

вчан ня»
Бо га ти рен ко Оль га Гри го рів на, учи тель по -

чат ко вих кла сів, Па рип ська шко ла По піль -
нянсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці роз кри то ме то до ло -
гію за сто су ван ня ін тег ро ва но го на вчан ня
в по чат ко вій шко лі. По да но кла си фі ка цію
ін тег ро ва но го на вчан ня, фор ми і ме то ди
йо го впро вад жен ня. Опи са но вплив ін тег -
ро ва но го на вчан ня на фор му ван ня в ди ти -
ни ці ліс ної кар ти ни сві ту, на під ви щен ня
мо ти ва ції на учін ня

Стат тя «Інфор ма цій ні тех но ло гії як
за сіб на вчан ня ін шо мов но го спіл -

куван ня»
Бож ко Люд ми ла Ген на ді їв на, учи тель
англій ської мо ви, Ва дим ська шко ла ка лан -
чаць ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка об ґ рун то вує та до -
слід жує умо ви за без пе чен ня ви ко ри стан ня
ін фор ма цій них тех но ло гій як за со бу на -
вчан ня ін шо мов но го спіл ку ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Етног ра фія
і фоль к лор Укра ї ни» для 6-х — 7-х

кла сів
Бон да рен ко Га ли на Бог да нів на, учи тель
істо рії на пра ва, Ко ва лів ська гім на зія Фас -
тів сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка вмі щує на вчаль ну
програ му фа куль та тив но го кур су для уч нів
6-х — 7-х кла сів

Стат тя «Ко пі рай тинг і ре рай тинг
як ін стру мен ти лін г во ди дак ти ки»

Бон дар чук Ро ман Во ло ди ми ро вич, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко рос тен -
ська мі ська гім на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі сха рак те ри зо ва но
особ ли вос ті ін тер нет-тек с ту та мож ли вос ті
ви ко ри стан ня тех но ло гій оп ти мі за ції тек с -
ту на уро ках мов лен нє во го роз вит ку в се -
ред ніх і стар ших кла сах за кла дів осві ти;
роз гля ну то спе ци фі ку тек с то вих ма те рі а лів
веб-сай тів, яка ґрун ту єть ся на сис те мі ро -
бо ти по шу ко вих сис тем Інтер не ту

Стат тя «Ді ло ва гра як один із ме то дів
ак тив но го на вчан ня при ви вчен ні іс -

то рії»
Бул ди ко ва Ра ї са Яків на, ви кла дач-ме -
тодист, Ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба -
ської дер жав ної ма ши но бу дів 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 ді ло ві іг ри
спри яють твор чо му по шу ку, більш тіс но му
спів ро біт ниц т ву ви кла да ча зі сту ден та ми,
ак тив ній пі зна валь ній ді яль нос ті і ви кли ка -
ють за ці кав ле ність у ви вчен ні віт чиз ня ної
іс то рії

Стат тя «Ви ко ри стан ня ка ри ка ту ри
як іс то рич но го дже ре ла у ви кла дан ні

іс то рії в стар шій шко лі»
Бут ко ва Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
істо рії, Слов’ян ська шко ла № 13 До нець -
кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ро бо та
з ка ри ка ту ра ми під ви щує за галь ну освіт ню
куль ту ру стар шо клас ни ків, учить їх сприй -
ма ти ві зу аль ні дже ре ла, кри тич но ана лі -
зува ти, оці ню ва ти і осмис лю ва ти їх як іс то -
рич не дже ре ло епо хи

Стат тя «Еле мен ти здо ров’яз бе рі га ю чих
тех но ло гій на уро ках ма те ма ти ки»

Виш нев ська Іри на Вік то рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хар ків ська шко ла № 145.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: ду же
важ ли во для ди ти ни від чу ва ти ра дість і вза -
є мо ро зу мін ня від сто сун ків з учи те ля ми,
од но клас ни ка ми, дру зя ми, від твор чих пе -
ре мог то що. На уро ці по вин на па ну ва ти ат -
мо сфе ра доб ро зич ли вос ті і вза є мо до ві ри

Ме то дич ний по сіб ник «Фор му ван ня
ко му ні ка тив ної ком пе тен ції уч нів

у про це сі на вчан ня ук ра їн ської мо ви й лі -
те ра ту ри»
Дей не ка Люд ми ла Ва си лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во град-Во -
лин ська шко ла № 9 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку від об ра же но тех но -
ло гію фор му ван ня ко му ні ка тив ної ком пе -
тен т нос ті осо бис тос ті уч ня. Особ ли ву ува гу
ак цен то ва но на уро ках сло вес нос ті як умо -
ві для роз вит ку мис лен ня, здіб нос тей уч нів

Стат тя «Фор му ван ня ком пе тен т ніс но го
на вчан ня на уро ках біо ло гії»
До бош Га ли на Сте па нів на, ви кла дач біо ло -
гії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка на го ло шує: за вдан ня вчи те ля —
не по ві дом ля ти іс ти ну, а вчи ти її зна хо ди ти.
Ди ти ну спо чат ку по тріб но за ці ка ви ти,
навчи ти хо ті ти й праг ну ти, а вже по тім —
зна ти й умі ти. Про цес на вчан ня має ста ти
своє рід ним про це сом са мо стій но го «від -
крит тя» уч нем уже ві до мих на уці знань

Стат тя «Каз ко те ра пія на за нят тях
із діть ми з особ ли ви ми по тре ба ми»

Єго ро ва Ма ри на Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Гір ська об лас на спе ці аль на
за галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що каз ко те -
ра пія до по ма гає розв’яза ти та кі проб ле ми:
труд но щі в на вчан ні; ін тег ра ція осо бис тос ті
в со ці ум; роз ви ток твор чих здіб нос тей;
розши рен ня сві до мос ті; удос ко на лен ня
вза є мо дії з на вко лиш нім сві том

Стат тя «Твор чість на за нят тях ук ра їн -
ської лі те ра ту ри та по за ни ми»
Ємець Л.В., Лай чук Н.М., ви кла да чі фі ло ло -
гіч них дис цип лін, Жи то мир ський аг ро 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 ки на го лош цють, що са -
ме ху дож нє сло во як од на з гі лок мис тец т ва
сприяє ви хо ван ню твор чої осо бис тос ті.
А ко му по щас ти ло за ну ри ти ся в ат мо сфе ру
твор чо го сло ва, той все жит тя сприй ма ти ме
світ пре крас ним

Стат тя «Еко ло гіч не ви хо ван ня як за -
сіб фор му ван ня жит тє вих ком пе тен т -

нос тей осо бис тос ті шко ля ра»
Іва нен ко Світ ла на Сте па нів на, учи тель
хімії та біо ло гії, ке рів ник еко ло гіч но го гур т -
ка «Ди вос віт», Осит нязь ка шко ла Кі ро во -
град сько го р-ну Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що са ме
STEAM-осві та є тим за со бом на вчан ня,
який за без пе чує фор му ван ня жит тє вих
ком пе тен т нос тей в роз рі зі між пред мет них
зв’яз ків. У стат ті на ве де но при клад ви ко -
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ристан ня еле мен тів STEAM-осві ти, спря мо -
ва них на роз ви ток еко ло гіч ної куль ту ри
осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Сис те ма ди дак -
тич них ігор на уро ках ук ра їн ської мо -

ви в по чат ко вій шко лі»
Каш пу рен ко На та лія Ле о ні дів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кро пив ниць ке НВО
«За галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат І–ІІІ
сту пе нів, лі цей «Со кіл», центр по за шкіль -
но го ви хо ван ня».
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: ко ли ди ти -
на від чу ває ра дість пі знан ня, твор чос ті,
влас ної зна чи мос ті в ко лек тив них спра вах,
то ді мов лен ня для неї стає за со бом са мо ви -
ра жен ня, а за сво єн ня мов них знань від бу -
ва єть ся без при му су

Стат тя «Проб лем ний під хід до ви -
вчен ня іс то рії: від іс то рич них фак тів

до іс то рич ної де дук ції»
Ко вер да Та рас Ва лен ти но вич, учи тель іс то -
рії та пра во знав ст ва, Ма сі вець ка шко ла
Хмель ницько го р-ну 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 ви зна чає го лов ною ме -
тою своєї пе да го гіч ної ро бо ти ін тег ру ван ня
на уко вих то чок зо ру в шкіль ний курс іс то -
рії та ви рі шен ня проб лем них си ту а цій

Роз роб ка квес ту «Ді яль ність учи те ля
по чат ко вих кла сів що до роз вит ку

твор чих здіб нос тей уч ня по чат ко вої лан -
ки» для пе да го гів
Кор хо ва Те тя на Юлі їв на, за ступ ник ди рек -
то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Рів но -
піль ська шко ла Вол но ва сько го р-ну До -
нець кої обл.
Ано та ція: У роз роб ці пе да го гіч но го квес ту
на за яв ле ну те му ви рі шу єть ся проб ле ма
роз вит ку твор чої ак тив нос ті, під ви щен ня
про фе сі о на ліз му пе да го гіч них кад рів, на -
вчан ня ор га ні за цій них прий о мів, на вчаль -
них стра те гій, фор му ван ня вмін ня вчи те ля
зла год же но та ефек тив но пра цю ва ти над
ви ко нан ням твор чо го за вдан ня

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток пі зна -
валь них про це сів ді тей мо лод шо го шкіль -
но го ві ку на уро ках ан г лій ської мо ви»
Куль ча Оле на Са ве лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Утко но сів ська шко ла Ізма їль-
 сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: До бір ка вправ для уро ків ан г лій -
ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Са мо стій на й
про дук тив на ді яль ність уч нів на уро -

ках іс то рії»
Ку цик На та лія Сте па нів на, ви кла дач іс то -
рії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли -
ще № 19.
Ано та ція: Ма те рі а ли ме то дич ної до по ві ді
з муль ти ме дій ною під трим кою

Роз роб ка за нят тя «Ме то дич ний суп -
ро від ін но ва цій ної ді яль нос ті вчи те -

лів основ здо ров’я» для пе да го гів
Лай чук Люд ми ла Пав лів на, ви хо ва тель,
Кри во різь ка шко ла-ін тер нат № 1 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 — удос ко на ли ти під хо ди
що до ре алі за ції вчи те ля ми основ здо ров’я
та пе да го га ми-тре не ра ми про світ ниць ко-
про фі лак тич них про грам і про ек тів на міс цях

Ме то дич на роз роб ка «Інтег ро ва ний
під хід до ви вчен ня ма те ма ти ки й при -

ро дознав ст ва»
Ле о нен ко Люд ми ла Андрі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Мат ві їв ська са на тор на
шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що в ре зуль та ті
ін тег ра тив них зв’яз ків у ди ти ни ство рю єть -
ся пев ний «кон г ло ме рат» знань, який збіль -
шує свою ва гу не внас лі док над мір но го на -
ко пи чен ня ін фор ма ції, а шля хом син те зу
по гля дів, по зи цій, по чут тів

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток ло -
гічно го мис лен ня на уро ках ма те -

мати ки»
Лов кий Ві та лій Ки ри ло вич, уч м тель ма те -
ма ти ки, Бра ниць ка шко ла Боб ро виць ко го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що ма те ма тич на
осві та в за галь но ос віт ній шко лі спря мо ва на
пе ре ду сім на за сво єн ня уч ня ми ал го рит мів
розв’язу ван ня стан дар т них за дач, а цьо го
не до стат ньо для по треб прак ти ки і роз вит -
ку здіб нос тей для са мо стій но го ма те ма тич -
но го мис лен ня

Стат тя «По шук ефек тив них ме то дів
ро бо ти із здіб ни ми та об да ро ва ни ми

діть ми»
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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка на го ло шує, що в ро бо ті з об да ро ва -
ною мо лод дю важ ли во не тіль ки ство рю ва -
ти спри ят ли ві умо ви для її роз вит ку на уро -
ках і в по за уроч ній ді яль нос ті, а й пси хо ло -
гіч но го ту ва ти її до на по лег ли вої пра ці

Стат тя «Ви ко ри стан ня кра єзнав чо го
ма те рі а лу на уро ках «Я і Укра ї на»
Мак си мо ва Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 67 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що кра єзнав -
чий ма те рі ал є при род ним сти му лю валь ним
фак то ром шкіль но го на вчаль но-ви хов но го
про це су. Мож ли вос ті йо го важ ко пе ре оці -
ни ти, як що спів від нес ти із су час ни ми за -
вдан ня ми гар мо ній но го роз вит ку мо лод -
ших шко ля рів до гу ма ні за ції по чат ко вої
осві ти

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
на оч нос ті і тех ніч них за со бів на вчан -

ня на уро ках іс то рії»
Ми го Ма рія Вік то рів на, ви кла дач іс то рії,
Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пи ше, що ви ко ри стан ня ау діо ві зу -
аль них за со бів на уро ках іс то рії бу де
ефек тив ні ше, ко ли вчи тель за сто со вує ро -
бо ту з іс то рич ним тек с том. Ця тех но ло гія
яв ляє со бою мо дель на вчан ня іс то рії, по бу -
до ва ну на до слід жен ні тек с тів з по даль -
шим твор чим їх ви ко ри стан ням уч ня ми
і роз вит ку твор чо го та іс то рич но го мис -
лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Су час ний про ект
на вчаль но го про це су ви кла дан ня ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри» для пе да го гів

Ми ки тен ко Анто ні на Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви, Ста ро біль ська шко ла № 4
Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — до по мог ти зро зу мі ти суть
та ме ха нізм ідеї, пе ре ва ги су час них тех но -
ло гій та їх ви ко ри стан ня на уро ках

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток твор -
чої осо бис тос ті ди ти ни на уро ках

обра зот вор чо го мис тец т ва»
Мі нер ві на На та ля Кос тян ти нів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Кри во різь кий
на уко во-тех ніч ний ме та лур гій ний лі цей
№ 16 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка об стоює ін тег ра цію
як спо сіб до по мог ти ди ти ні ста ти успіш ною
че рез своє час не ви яв лен ня та роз ви ток пе -
да го га ми при род них здіб нос тей і та лан тів
ви хо ван ців до ма лю ван ня, спі вів, скла дан ня
вір шів то що

Стат тя «Пе да го гіч ні тех но ло гії як за -
сіб вдо сок на лен ня якос ті осві ти

в шко лі»
Міт ка ло ва Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
іс то рії, То рець ка шко ла 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 до по мо -
гою тех но ло гій за без пе чу єть ся ві ро гід ність
до сяг нен ня по став ле ної ме ти в ста нов лен ні
осо бис тіс них влас ти вос тей у про це сі за сво -
єн ня знань, умінь, ово ло дін ня зна чу щи ми
ці ля ми ді яль нос ті

Стат тя «Ви ди і фор ми ро бо ти на уро ках
ук ра їн ської лі те ра ту ри в сис те мі осо бис -
тіс но зо рі єн то ва но го на вчан ня»
Му раш кі на Окса на Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пол тав ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла-ін тер нат № 2 іме ні Со фії
Ру со вої.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ви ко ри -
стан ня твор чих за вдань та ро бо та по шу ко -
во го ха рак те ру на уро ках ук ра їн ської лі те -
ра ту ри сприяє роз вит ко ві ін ди ві ду аль них
здіб нос тей

Стат тя «Про ек т на ді яль ність сту ден -
тів у про це сі ви вчен ня за ру біж ної лі -

те ра ту ри в ко лед жі»
Но ві ко ва Окса на Вік то рів на, ви кла дач
росій ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри,
Олек сан д рій ський пе да го гіч ний ко ледж
іме ні В. О. Су хо млин сько го Кіро во град -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з досві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ме тод
про ек тів є су час ною пе да го гіч ною тех но -
ло гією, ви ко ри стан ня якої ство рює умо ви
для все біч но го роз вит ку стар шо клас ни ків
і сту ден тів у про це сі ор га ні за ції твор чої
діяль нос ті при ви вчен ні за ру біж ної лі те -
рату ри

Стат тя «Роз ви валь не на вчан ня та роз -
ви ток здіб нос тей ди ти ни»

Охот ська Га ли на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 38.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ро бо та
в сис те мі роз ви валь но го на вчан ня сприяє
все біч но му роз вит ко ві кож ної ди ти ни,
вирів ню ю чи за по тре би на слід ки од но бо ко -
го ран ньо го роз вит ку ди ти ни. Цей під хід
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при во дить до пев но го, до во лі ви со ко го
стан дар ту весь клас вод но час, по лег шу ю чи
по даль шу ро бо ту з ним

Ме то дич на роз роб ка «Фіз куль т х ви -
лин ки в по чат ко вій шко лі»

Пет ри чен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла-ін -
тер нат № 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка пи ше, що фіз куль т х ви лин ки спри -
яють по ліп шен ню фун к ці о ну ван ня моз ку,
від нов лю ють то нус м’язів, які під три му ють
пра виль ну по ста ву, зні ма ють на пру жен ня
ор га нів зо ру і слу ху, утом ле них від пись ма
паль ців

Стат тя «Акти ві за ція пі зна валь ної ді -
яль нос ті ді тей з не стій кою ува гою

на уро ках гео мет рії»
Під дуб на С. М., учи тель ма те ма ти ки, Жи -
то мир ська шко ла № 7 іме ні В. В. Бра жев -
сько го.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка пи ше, що од ним із спо со бів ак ти ві -
за ції на вчаль но го про це су є ви ко ри стан ня
ін фор ма цій но-ко му та тив них тех но ло гій.
Це на сам пе ред пре зен та ції но вих тем, під -
го тов ка і роз дру ків ка ма те рі а лів для сис те -
ма ти за ції й уза галь нен ня ви вче но го на при -
кін ці те ми

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ння
на ви чок кри тич но го мис лен ня на уро -

ках ан г лій ської мо ви»
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 май с тер-кла су
з муль ти ме дій ною під трим кою, у яко му ав -
тор ка ви світ лює роз ви ток кри тич но го мис -
лен ня че рез за сто су ван ня ефек тив них ін -
но ва цій них тех нік, зок ре ма ви ко ри стан ня
так со но мії Бен д жа мі на Блу ма в шкіль ній
прак ти ці, за до по мо гою якої мож на вес ти
уч нів від ро зу мо вої ді яль нос ті ниж чо го по -
ряд ку до ви що го по ряд ку

Стат тя «Ме то ди ка ви ко ри стан ня тех -
но ло гій ві та ген но го на вчан ня при ви -

кла дан ні сві то вої лі те ра ту ри»
Поч тар На та лія Іва нів на, ви кла дач за галь -
но ос віт ніх дис цип лін, Мас лів ський аг рар -
ний ко ледж 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, Ка нів ський р-н 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 роз гля дає мож ли вос ті
ви ко ри стан ня тех но ло гій ві та ген но го на -
вчан ня при ви кла дан ні сві то вої лі те ра ту ри
у ви щих на вчаль них за кла дах. Особ ли ву
ува гу при ді ле но прий о му тим ча со вої прос -
то ро вої, зміс тов ної син х ро ні за ції освіт ніх
про ек цій

Роз роб ка за нят тя «Хай вог ник твор -
чос ті яс к ра во сяє» для пе да го гів

Пту ха Оле на Ми ки тів на, ви хо ва тель-ме то -
дист, Сар нен ський ДНЗ № 1 «Дзві но чок»
РІвнен сько обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ви яви ти рі вень знань пе да го гів про
твор чість, кре а тив ність, твор чу осо бис -
тість; роз ви ва ти твор чу ак тив ність, не стан -
дар т ність мис лен ня, об раз ну пам’ять і твор -
чу уяву; за крі пи ти вмін ня за сто со ву ва ти

знан ня у твор чій ді яль нос ті; спо ну ка ти ви -
ко рис то ву ва ти прий о ми твор чос ті в прак -
тич ній ро бо ті; ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва -
ти ко лек тив но, то ле ран т ність

Стат тя «Роз ви ток чи таць кої ком пе -
тен т нос ті мо лод шо го шко ля ра в рам -

ках онов ле но го ко ла чи тан ня»
Струк Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Крич ків ський НВК Бо го род -
чан сько го р-ну Іва но-Фран 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 фор му ван ня чи таць кої
ком пе тен ції здій с ню єть ся на ма те рі а лі
різ но ви до вих тек с тів на між пред мет но му
рів ні (ху дож ні, на уко во-пі зна валь ні, на -
вчаль ні), а та кож з ви ко ри стан ням тво рів
су час них ав то рів, які близь кі та ці ка ві су -
час ним уч ням, на уро ках лі те ра тур но го
чи тан ня

Стат тя «За сто су ван ня елек т рон но го
на вчан ня в освіт ньо му се ре до ви щі по -

чат ко вої шко ли»
Та ран Анас та сія Оле гів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Бі ло зер ська шко ла № 13 Доб ро -
піль сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Ме та стат ті — ство рен ня на уко -
во об грун то ва ної та екс пе ри мен таль но пе -
ре ві ре ної ме то ди ки пе ре вір ки знань уч нів
по чат ко вої шко ли за до по мо гою елек т рон -
но го на вчан ня

Стат тя «Фор му ван ня ком пе тен т нос -
тей осо бис тос ті еле мен та ми від кри тої

осві ти на уро ках ма те ма ти ки»
Ти ха но ва На та лія Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Шев чен ків ська шко ла Си нель ни ків -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі про ана лі зо ва но фор -
му ван ня ком пе тен т нос тей осо бис тос ті
елемен та ми від кри тої осві ти в умо вах ін -
фор ма цій но го сус піль ст ва та впли ву ін фор -
ма цій них тех но ло гій в умо вах змі ни па ра -
диг ми осві ти. Ви зна че но по тен ці ал впро -
вад жен ня еле мен тів від кри тої осві ти

Ме то дич ні вка зів ки до кур со во го про -
ек ту з дис цип лі ни «Елек т ро ус тат ку -

ван ня під при ємств і ци віль них спо руд»
Тро цен ко Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач спе -
ці аль них елек т ро тех ніч них дис цип лін,
Слов’ян ський енер го бу дів ний тех ні кум До -
нець кої обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ку ви кла -
де ні ре ко мен да ції до ви ко нан ня кур со во го
про ек ту з дис цип лі ни «Елек т ро ус тат ку ван -
ня під при ємств і ци віль них спо руд»

Ме то дич на роз роб ка «Ін но ва цій ні
тех но ло гії на уро ках ма те ма ти ки»

Ча ва Ма рія Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли -
ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що уро ки ма те -
ма ти ки по вин ні бу ти на сам пе ред ці ка ви ми,
збуд жу ва ти в уч нів праг нен ня біль ше зна -
ти, ро зу мі ти, під ви щу ва ти ін те рес до ма те -
ма ти ки, глиб ше за сво ю ва ти ма те рі ал, фор -
му ва ти на уко вий сві то гляд і кри тич не мис -
лен ня

Стат тя «Особ ли вос ті впро вад жен ня
рів не вої ди фе рен ці а ції на вчан ня на

уро ках ма те ма ти ки»
Чер ва ньо ва Люд ми ла Олек сан д рів на, за -
ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної

ро бо ти, учи тель ма те ма ти ки, Хар ків ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 134.
Ано та ція: Про по но ва на в стат ті ме то ди ка
дає змо гу ско ро ти ти час на ви вчен ня кож -
ної те ми й основ но го кур су за га лом. Реш та
ча су від во дить ся на по вто рен ня, уза галь -
нен ня ма те рі а лу, пе ре вір ку ово ло дін ня
обов’яз ко ви ми і під ви ще ни ми ре зуль та -
тами

Стат тя «Учи тель-по чат кі вець: шля хи
по до лан ня бар’єрів пе да го гіч но го спіл ку -
ван ня»
Чу ха ло Люд ми ла Вік то рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чап лин ська шко ла-гім на зія
Хер сон ської обл.
Ано та ція: Ме тою стат ті є ви яв лен ня прий о -
мів по до лан ня бар’єрів пе да го гіч но го спіл -
ку ван ня в про це сі ви кла дан ня в по чат ко вій
шко лі. З до сві ду ро бо ти, а та кож опи ра ю -
чись на ре зуль та ти ан ке ту ван ня, ав тор ка
ви ок ре ми ла основ ні бар’єри пе да го гіч но го
спіл ку ван ня

Май с тер-клас «Ви ко ри стан ня іг ро вих
тех но ло гій на уро ках ан г лій ської мо ви»
для пе да го гів
Ше ка Оль га Ана то лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ма рі у поль сь с ка шко ла № 15
Донець кої обл.
Ано та ція: Ме та май с тер-кла су — да ти уяв -
лен ня про ви ко ри стан ня іг ро вих тех но -
логій у про це сі на вчан ня

Ме то дич на роз роб ка «Лист у ми ну -
ле.Со фії Фе до рів ні Ру со вій»
Шла пак Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Би рин ський НВК Нов -
го род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Ма те рі ал для про ве ден ня ме то -
доб’єд нан ня вчи те лів по чат ко вих кла сів

Стат тя «Упро вад жен ня елек т рон них
за со бів на вчан ня для адап та ції уч нів
у про це сі со ці а лі за ції»
Шу бен ко Ми ко ла Бо ри со вич, ви кла дач за -
галь но ос віт ніх дис цип лін, 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: У стат ті про ана лі зо ва но від по -
відність ди дак тич ним ви мо гам ви ко ри стан -
ня за со бів на вчан ня в про це сі со ці а лі за ції
учнів і мож ли вос тей, які за без пе чу ють
циф ро ві за со би збе рі ган ня та від тво рен ня
зоб ра жень і зву ку, ви зна че но ви мо ги
до елек т рон них за со бів на вчаль но го при -
зна чен ня

Стат тя «Фор му ла успі ху»
Ярмоль ська На та лія Сте па нів на, учи -

тель хі мії, Кня ги ни нів ський НВК Луць ко го
р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: У стат ті ви світ ле но скла до ві
успіш ної ро бо ти су час но го вчи те ля

Стат тя «Орга ні за ція за нять фіз ви хо -
ван ня для уч нів з від хи лен ня ми в ста ні
здо ров’я»
Яро ва Оль га Олек сі їв на, учи тель біо ло гії,
Но во ай дар ська шко ла-гім на зія Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ме тою фі -
зич но го ви хо ван ня уч нів, які за ста ном здо -
ро вя від не се ні до спе ці аль ної ме дич ної гру -
пи, є при ско рен ня лік ві да ції па то ло гіч них
про це сів, від нов лен ня і зміц нен ня здо ров’я
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Му зи ка

Роз роб ка уро ку «Су час на му зи ка.
Сти лі та на пря ми» з му зи ки в 7-му

кла сі
Вдо ви чен ко Оле на Вік то рів на, учи тель му -
зич но го мис тец т ва, 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, ме та яко -
го — ство ри ти умо ви для ознай ом лен ня
з по нят тям «стиль» у му зи ці, на да ти стис -
лий огляд сти лів в іс то рії му зи ки, ознай о -
ми ти з на зва ми су час них сти лів, по нят тя -
ми «ака де міч на му зи ка», «роз ва жаль на
му зи ка», «ав тор ський», «на ці о наль ний»,
«іс то рич ний» сти лі, про дов жи ти зна -
йомст во з твор чіс тю В. А. Мо цар та, А. Ха -
ча ту ря на

Стат тя «Роз ви ток твор чо го по тен ці а -
лу уч нів за со ба ми ан сам б ле во го му зи -

ку ван ня»
Гон ча ро ва Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач
акор де о на/ба я на, за ві ду ю ча му зич ним від -
ді лен ням, Па ню тин ська ди тя ча му зич на
шко ла Ло зів сько го р-ну 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 стій кий ін те рес до ан сам -
б ле во го му зи ку ван ня до зво ляє ефек тив -
но ви рі шу ва ти ін ди ві ду аль ні пи тан ня
вдос ко на лен ня іг ро вих на ви чок, роз ви ва -
ти ком п лекс му зич них здіб нос тей, сприяє
ак ти ві за ції за нять і ста біль нос ті пуб ліч -
них ви сту пів, до по ма гає ви рі шу ва ти
проб ле ми за галь но го і му зич но го роз вит -
ку уч нів

Роз роб ка уро ку «Твор чий пор т рет
Є. Стан ко ви ча» з ук ра їн ської му зич -

ної лі те ра ту ри в 10-х — 11-х кла сах
Коб рин На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель-
ме то дист, кан ди дат іс то рич них на ук, Львів -
ська спе ці а лі зо ва на му зич на шко ла-ін тер -
нат іме ні С. Кру шель ницької.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ди дак тич -
на ме та яко го — зба га ти ти знан ня тен ден -
цій на ці о наль ної му зи ки; з’ясу ва ти основ ні
при кме ти, на пря ми і жан ри твор чос ті
Є. Стан ко ви ча; уста но ви ти особ ли вос ті за -
сто су ван ня ком по зи цій них тех нік дру гої
по ло ви ни ХХ ст.; удос ко на лю ва ти вмін ня
по шу ко вої ді яль нос ті, пре зен ту ван ня її ре -
зуль та тів; роз ви ва ти на вич ки оці ню ван ня
му зич них тво рів та ар гу мен ту ван ня влас ної
по зи ці

Роз роб ка уро ку-квес ту «Ви дат ні іме на
в хо ро во му мис тец т ві» з му зи ки в 6-му
кла сі
Тур ба єв ська Мар га ри та Во ло ди ми рів на,
учи тель му зи ки, Кри во різь ка са на тор на
шко ла-ін тер нат № 8 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 — до слі ди ти
іс то рію роз вит ку хо ро во го мис тец т ва
в Укра ї ні, ета пи роз вит ку хо ро во го ви -
конав ст ва в Укра ї ні, ознай о ми ти уч нів
з різ но ви да ми хо ро вих ко лек ти вів, ви дат -
ни ми іме на ми в хо ро во му ук ра їн сько му
мис тецтві

Обра зот вор че мис тец т во

Роз роб ка уро ку «Пет ри ків ський роз -
пис» з пред ме та «Істо рія об ра зот вор чо го
мис тец т ва та ком по зи ція» в 6-му кла сі

Хом’як Уля на Іго рів на, ви кла дач об ра зот -
вор чо го мис тец т ва; Ду да Ма рія Во ло ди ми -
рів на, ви кла дач об ра зот вор чо го мис тец т ва,
Тер но піль ська об лас на екс пе ре мен таль на
ком п лек с на шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня
з іс то рії роз вит ку пет ри ків сько го роз пи су;
удос ко на лю ва ти вмін ня ство рю ва ти кві ти
з еле мен тів пет ри ків сько го роз пи су; ви хо -
ву ва ти ін те рес до на род но го мис тец т ва

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські пи сан ки.
Сим во ліч на мо ва пи са нок. Ство рен ня ес -
кі зу ве ли ко дньої пи сан ки» з об ра зот вор -
чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Кон д ра щен ко Олек сан д ра Ми ко ла їв на,
учи тель, Бор з нян ська гім на зія іме ні Пан те -
лей мо на Ку лі ша Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з тех ні кою та ви да ми роз -
пи су ван ня яєць, ук ра їн ською на ці о наль -
ною обе ре го вою сим во лі кою, її ви да ми,
роз ши ри ти знан ня про зна чен ня ор на мен -
тів у пи сан кар ст ві; роз ви ва ти твор чу уяву,
по чут тя гар мо нії, рів но ва ги та рит му; ви хо -
ву ва ти лю бов до хрис ти ян ських зви ча їв,
ук ра їн ських на род них тра ди цій та об ря дів,
пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня про -
пор цій «Зо ло то го пе ре ти ну» з ком по -

зи ції в 4-х — 6-х кла сах ди тя чої ху дож ньої
шко ли
По го рі лий Вік тор Ми ко лай о вич, ви кла дач
ви щої ка те го рії, Сє вє ро до нець ка ди тя ча ху -
дож ня шко ла Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лен ня прак -
тич них на ви чок у ро бо ті із «зо ло тим пе ре -
ти ном» над ком по зи цією, під ви щен ня рів ня
під го тов ки до вступ них іс пи тів; знай ом ст во
з ін стру мен та ми гра фіч но го ре дак то ра
Adobe Photoshop CCта їх за сто су ван ня в ро -
бо ті над за вдан ням

Роз роб ка уро ку «Ди на мі ка Все сві ту»
з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 5-му кла сі
Про ко пів На та лія Ана то лі їв на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Ко вель ська шко ла
№ 1 Во лин 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 ство рю ва ти
аб ст рак т ні ком по зи ції за до по мо гою фарб,
пе ре да ва ти рух та ди на мі ку в ро бо ті; по вто -
ри ти осно ви ко льо рознав ст ва: основ ні
та по хід ні ко льо ри, теп лу і хо лод ну га ми;
фор му ва ти на уко вий сві то гляд

Стат тя «Особ ли вос ті ви ко ри стан ня
твор чих вправ на уро ках об ра зот вор -

чо го мис тец т ва»
Ро ма нен ко Люд ми ла Пет рів на, ви кла дач
об ра зот вор чо го мис тец т ва, Бо гус лав ський
гу ма ні тар ний ко ледж іме ні І. С. Не чуя-Ле -
виць ко го Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му з до -
сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ра ці о наль не
по єд нан ня вправ з іг ро ви ми, ін тер ак тив ни -
ми ме то ди ка ми під час прак тич них за вдань
ви кли кає в уч нів по зи тив ні емо ції, спо ну -
кає до ак ти ві за ції об ра зот вор чос ті та фор -
мує стій кий ін те рес до мис тец т ва за га лом

Роз роб ка уро ку «Пор т рет. Істо рія ви -
ник нен ня жан ру. Про пор ції го ло ви лю ди -
ни» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 6-му
кла сі

Ру мян це ва Іри на Вік то рів на, учи тель об ра -
зот вор че го мис тец т ва, Кам’ян ське НВО
«Лі цей но вих ін фор ма цій них тех но ло гій —
за галь но ос віт ній на вчаль ний за клад І–ІІ
сту пе нів — до шкіль ний на вчаль ний за -
клад» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти з іс то -
рією ви ник нен ня жан ру пор т ре та; на вчи ти
ана лі зу ва ти про пор ції го ло ви лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Що та ке скуль п ту ра.
Ви ди скуль п ту ри» з об ра зот вор чо го

мис тец т ва в 5-му кла сі
Се ме ні хі на На та лія Андрі їв на, учи тель об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, Крас но град ська
гім на зія «Гранд» Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — ак ту а лі зу ва ти знан ня уч нів про
скуль п ту ру, на вчи ти роз різ ня ти її ви ди;
ознай о ми ти з тво ра ми скуль п то рів; на вчи -
ти ство рю ва ти влас ні скуль п тур ні тво ри

Роз роб ка уро ку «Ані ма ліс тич ний
жанр» з об ра зот вор чо го мис тец т ва

в 6-му кла сі
Хо мен ко Анто ні на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів та об ра зот вор чо го мис тец т ва,
Алти нів ська шко ла Кро ле вець ко го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — ак ту а лі зу ва ти знан ня уч нів
про ані ма ліс тич ний жанр; на вча ти пра -
виль но оби ра ти за со би ви раз нос ті для пе -
ре да ван ня зоб ра жень тва рин; фор му ва ти
вмін ня ви ко нан ня ро бо ти

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «По жеж на без пе ка
твоєї осе лі» з основ здо ров’я в 6-му

кла сі
Гав ри люк Га ли на Гри го рів на, учи тель
основ здо ров’я, Чис то піль ська шко ла Ні ко -
поль сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-тре нін гу
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти
уч нів з по жеж ною без пе кою влас но го до -
му; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти при чи ни
по жеж у осе лі; ви хо ву ва ти на вич ки обе -
реж но го по вод жен ня з вог нем, се рйоз не
став лен ня до пра вил по жеж ної без пе ки;
роз ви ва ти пам’ять, ува гу

Ме то дич на роз роб ка «Ре про дук тив не
здо ров’я. Ва ле о ло гіч ний і пси хо ло го-

пе да го гіч ний ас пект пла ну ван ня сім’ї»
з ва ле о ло гії
Ла гу та Ал ла Ва лен ти нів на, ви кла дач біо ло -
гії, ва ле о ло гії, основ при ро дознав ст ва з ме -
то ди кою ознай ом лен ня ді тей з при ро дою,
Бер ди чів ський пе да го гіч ний ко ледж Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: Збір ка ма те рі а лів, при свя че них
ре про дук тив но му здо ров’ю лю ди ни, зок ре -
ма, зна чен ню сім’ї, її фун к ці ям, су час ним
проб ле мам сім’ї, умо вам нор маль но го пе ре -
бі гу ва гіт нос ті, абор ту та йо го на слід кам для
ор га ніз му жін ки, а та кож за хво рю ван ням,
що пе ре да ють ся ста те вим шля хом

Роз роб ка уро ку «Хар чу ван ня та здо -
ров’я» з основ здо ров’я в 3-му кла сі
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Лог ви нен ко Оле на Єрд жа ни ків на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка спе ці а лі -
зова на шко ла № 107 з по глиб ле ним ви -
вченням ан г лій ської мо ви Дніп ро пет -
ровської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про зна чен ня хар чу ван ня в жит ті лю ди ни;
да ти по нят тя про ко рис ну і шкід ли ву їжу;
фор му ва ти вмін ня скла да ти ме ню на день

Роз роб ка про ек ту «Як ал ко голь впли -
ває на ор га нізм лю ди ни» для 9-х — 11-

х кла сів
Не ха є ва Альо на Гри го рів на, ви кла дач бу ді -
вель 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 про ек ту на за -
явле ну те му, ме та яко го — ви яви ти при чи -
ни та на слід ки вжи ван ня ал ко голь них
та сла бо ал ко голь них на по їв; по гли би ти
знан ня про ток сич ну дію спир ту на ор га -
нізм лю ди ни

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка за хо ду «Як ви тра ча ти, щоб
на все ви ста ча ло?» для 10-х — 11-х кла сів
Бі ло ус М. В., ви кла дач іно зем ної мо ви; Ко -
гай чук С. Ю., ви кла дач еко но мі ки, Він ниць -
кий транс пор т ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
фі нан со ву гра мот ність, кри тич не та ана лі -
тич не мис лен ня; ви хо ву ва ти за ощад ли -
вість, ра ці о наль ність, бе реж ли вість

Роз роб ка за хо ду «На щад ки Олек сан д -
ра Астря ба» для 9-х кла сів
Гон ча рен ко Га ли на Ана то лі їв на, учи тель
ма те ма ти ки; Кис ляк Ка те ри на Вік то рів на,
учи тель ма те ма ти ки, Лу бен ська шко ла
№ 2 Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му 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
жит тя й на уко вий вне сок ви дат но го ме то -
дис та-ма те ма ти ка О. Астря ба; спри я ти
фор му ван ню твор чо го сти лю ро зу мо вої ді -
яль нос ті, со ці аль них і ко му ні ка тив них ком -
пе тен т нос тей шля хом ко лек тив ної по шу ко -
вої ді яль нос ті

Роз роб ка за хо ду «Ди во виж ний світ
чаю» для 10-х кла сів

Гра ма Алі на Вла дис ла вів на, ви кла дач гео -
гра фії; Ше пе люк Ле ся Ми ко ла їв на, ви кла -
дач хі мії та біо ло гії, 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 та при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв 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 — ви хо ван ня праг нен ня до здо ро -
во го спо со бу жит тя; роз ви ток ес те тич но го
сма ку

Роз роб ка за хо ду «Від си вої дав ни ни
до сьо го ден ня» для 5-х — 8-х кла сів
Діб ро ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі -
те ра ту ри; Ци ба Окса на Олек сан д рів на,
учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за -
ру біж ної лі те ра ту ри; Під дуб на Оле на

Анато лі їв на, за ві ду вач шкіль ної бі б ліо те ки,
Ли ман ська шко ла № 4 До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду з ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — по знай о ми ти
з біо гра фією та твор чіс тю Л. Глі бо ва та ін -
ших ви дат них бай ка рів, по гли би ти знан ня
про бай ку, удос ко на ли ти вмін ня пра цю ва -
ти з біо гра фією пись мен ни ка, ви зна ча ти
основ ні озна ки бай ки, роз ви ва ти ко му ні -
катив ні, ар тис тич ні на вич ки; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го сло ва, при щип лю ва ти лю -
бов до ду хов них скар б ниць ук ра їн ської
та за ру біж ної лі те ра ту ри

Роз роб ка за хо ду «Я пам’ят ник со бі по -
ста вив не зот лін ний» для 5-х — 9-х кла сів
Зін чен ко В.Д., учи тель; Пет ро ва Д.П., учи -
тель, Орі хів ський НВК № 2 іме ні ака де мі ка
В. А. Ла за ря на» За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре -
зен та ція до да єть ся), ме та яко го —зба га ти ти
знан ня учас ни ків, гля да чів і гос тей про
жит тя і твор чість О. Пуш кі на; ви хо ву ва ти
ес те тич ний смак, роз ви ва ти те ат раль ні
і твор чі здіб нос ті учас ни ків ве чо ра

Роз роб ка за хо ду «День Зем лі» для 10-х
кла сів
Ігна тюк Оле на Сте па нів на, ви кла дач еко ло -
гії; Ха рук Ла ри са Ми ко ла їв на, ви кла дач
еко ло гії, Но во во лин ський елек т ро ме ха ніч -
ний ко ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня еко ло гіч -
но го за хо ду на за яв ле ну те му з ме то дич ни -
ми до дат ка ми

Роз роб ка за хо ду «Го лос Аме ри ки —
ду ша Укра ї ни» для 10-х — 11-х кла сів

Кос тю чен ко Ка те ри на Ми ко ла їв на, ви кла -
дач іс то рії та сус піль них дис цип лін; Ма зу -
рен ко На дія Яків на, ви кла 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 -
ресур сів і при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни,
Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій твор чо го ве чо ра з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), при свя че но го аме ри кан ській
спі вач ці ук ра їн сько го по ход жен ня Квіт ці
Ці сик

Роз роб ка за хо ду «Оле на Те лі га — по -
ет, гро ма дя нин, бо рець» для 10-х —

11-х кла сів
Кос тю чен ко Ка те ри на Ми ко ла їв на, ви кла -
дач іс то рії та сус піль них дис цип лін; Си ву ра
Ма рія Гри го рі їв на, ви кла дач іс то рії та сус -
піль 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 та при ро до ко рис ту ван ня
Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н Ки їв 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), освіт ня ме та яко го —
роз ви ва ти ін те рес і ба жан ня зна ти ба га то -
ві ко вий лі то пис на шої дер жа ви, яке юне
по ко лін ня ук ра їн ців, як зер на зо ло тої пше -
ни ці, зби рає сто рін ки, без яких не мож на
уяви ти на ше сьо го ден ня і май бут нє, ці ліс -
ність на шої на ці о наль ної са мо бут нос ті

Роз роб ка за хо ду «Хліб — най біль ша
свя ти ня» для 1-х — 4-х кла сів
Мі сяк Зоя Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів; Дроз до ва Оле на Ва си лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Гу ба рів ський НВК Бо го -
ду хів сько го р-ну Хар ків ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай ом лю ва ти уч нів з ми ну лим сво го
на ро ду, зви ча я ми на шо го краю; ви хо ву ва ти
пат рі о тич ні по чут тя до рід ної зем лі, своєї
ро ди ни, по ва гу до лю дей пра ці, бе реж ли ве
став лен ня до хлі ба

Роз роб ка за хо ду «Го ло до мор 1932–
1933 ро ків — біль сер ця всієї Укра ї ни» для
7-х кла сів
Сер бі на Іри на Андрі їв на, учи тель ін фор ма -
ти ки; Ше ле ке та Лю бов Во ло ди ми рів на, за -
ві ду ю ча бі б ліо те кою, 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, освіт ня ме та яко го — озна -
йо ми ти уч нів з тра гіч ним ми ну лим нашо го
на ро ду; на вча ти ді тей бе реж но стави ти ся
до іс то рії своєї кра ї ни, роз кри ва ти її як бі лі,
так і чор ні сто рін ки

Роз роб ка за хо ду «Світ еко но міч них
про фе сій» для 11-х кла сів

Си до рук Ва лен ти на Андрі їв на, учи тель еко -
но мі ки; Ко валь чук Окса на Олек сан д рів на,
учи тель ма те ма ти ки, Луць ка шко ла № 20
Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — до по мог ти у ви зна чен ні ці лей
на май бут нє; роз ши ри ти знан ня про про -
фе сії еко но міч но го на прям ку; до по мог ти
у ви бо рі; з’ясу ва ти зміст мо ти вів ви бо ру
про фе сії, спри я ти роз вит ку ці ле спря мо ва -
нос ті, впев не нос ті у сво їх здіб нос тях; фор -
му ва ти цін ніс не став лен ня до пра ці, сво го
фі зич но го, пси хіч но го, со ці аль но го «Я»

Роз роб ка за хо ду «Лю бов в ієрар хії люд -
ських цін нос тей» для 10-х — 11-х кла сів

Ши ло ва На та лія Ана то лі їв на, ви кла дач-ме -
то дист; Кі бець Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач
сус піль но-іс то рич них дис цип лін, Ко ледж
ра кет но-кос міч но го ма ши но бу ду ван ня
Дніп ров сько го на ці о наль но го уні вер си те ту
ім. О. Гон ча ра.
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 —
сха рак те ри зу ва ти фе но мен лю бо ві, про ана -
лі зу ва ти чин ни ки, які впли ну ли на фор -
муван ня фі ло соф ської ка те го рії «лю бов»
на різ них іс то рич них ета пах розвит ку фі ло -
соф ської дум ки; ви зна чи ти міс це лю бо ві в іє -
рар хії люд ських цін нос тей, роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, фор му ва ти ес те тич ну куль ту ру

Роз роб ка за хо ду «То бі до зем но, жін ко,
по кло нюсь» для 10-х — 11-х кла сів
Аб ба со ва Рус ла на Іва нів на, ви кла дач, Тех -
ніч ний ко ледж Луць ко го на ці о наль но го
тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Сце на рій свят ко во го кон цер ту,
при свя че но го Між на род но му жі но чо му
дню 8 Бе рез ня

Роз роб ка за хо ду «Ро ди на Дю му лен
із Фран ції ві тає гім на зис тів зі свя том» для
3-х кла сів
Авдюш кі на Ні на Іва нів на, вчи тель фран -
цузь кої мо ви, За по різь ка гім на зія № 71 з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем ної мо ви.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при свя че но го Дню на род жен ня гім на зії,
ме та яко го — при щеп лю ва ти лю бовь до рід -
ної шко ли, знай о ми ти з фран цузь кою мо -
вою ді тей, які по чи на ють її вчи ти як дру гу
іно зем ну, ви ко рис та ти ан г лій ський пе ре -
клад, ро сій ську мо ву, ма лю ван ня як за со би
між пред мет них зв’зків
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Роз роб ка за хо ду «Фі ло со фія лю бо ві»
для 10-х — 11-х кла сів
Аврам чук На дія Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ба зар ський НВК
На ро диць ко го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Лі те ра тур но-му зич на ком по зи -
ція за тво ра ми В. Лі сов сько го та В. Ста шу ка

Роз роб ка за хо ду «Ро зум зав ж ди пе ре -
мо же» для 4-х — 6-х кла сів
Ба бич Ві ра Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, По пів ський НВК № 1 Кар лів сько го
р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — на вча ти уч -
нів ви слов лю ва ти та об ґ рун то ву ва ти свою
дум ку; роз ви ва ти пам’ять, мис лен ня, ува гу,
зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до
на вчан ня, по ва гу до од но клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Свя то кни ги» для 2-х
кла сів
Ба сюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Со ло ни ців ський ко ле гі ум
Дер га чів сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — роз кри ти зна чен ня кни ги в жит -
ті лю ди ни; ознай о ми ти з іс то рією ви ник -
нен ня пер ших кни жок; учи ти пра виль но
ко рис ту ва ти ся ни ми; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес уч нів, ува гу, пам’ять, твор чі
здіб нос ті; при щеп лю ва ти ба жан ня ко рис -
ту ва ти ся до дат ко вою лі те ра ту рою; ви хо ву -
ва ти бе реж ли ве став лен ня до кни ги, ба -
жан ня біль ше чи та ти

Роз роб ка сце на рію ви пус к но го ве чо ра
для 11-х кла сів
Бє лая Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 47 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов ім. А. С. Ма ка рен ка.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та ви -
пус к ни ків

Роз роб ка за хо ду «При род ни чий КВК»
для 2-х кла сів
Би шук Ал ла Олек сан д рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кня ги ни нів ський НВК Луць -
ко 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, ме та яко го — спри я ти
роз вит ку ува ги, ін те лек ту, еру ди ції, пам’яті;
на вчи ти ся ви ко рис то ву ва ти ви вче ний ма -
те рі ал з при ро дознав ст ва в не стан дар т них
умо вах; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди та до вкіл ля; куль ту ру спіл ку -
ван ня під час ро бо ти в гру пі

Роз роб ка за хо ду «Де ло гі ка?!» для 10-х
кла сів
Бі лі чен ко Ні на Іва нів на, ви кла дач ма те ма -
ти ки, Кри во різь кий ме дич ний ко ледж
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз ви ток за ці кав ле нос ті до ви вчен ня ма -
те ма ти ки, під ви щен ня рів ня ма те ма тич -
ної куль ту ри; де мон ст ра ція зв’яз ків ма те -
ма ти ки та різ них га лу зей жит тя і на ук;
роз ви ток ко му ні ка цій них здіб нос тей,
упев не нос ті в со бі, вмін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві

Роз роб ка за хо ду «Знай ом ст во з Ні -
меч чи ною та її мо вою» для 10-х — 11-х

кла сів

Бло хі на Оль га Сер гі їв на, ви кла дач іно зем ної
мо ви, 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: За нят тя гур т ка спря мо ва не на
ознай ом лен ня з кра ї ною Ні меч чи на, її тра -
ди ці я ми, свя та ми, іс то рією, мис тец т вом
та ви дат ни ми людь ми

Роз роб ка за хо ду «Про Ли сич ку і Жу -
рав ля» для 3-х кла сів
Бой ко Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ка ро лі но-Бу газь ка шко ла Ові ді -
о поль сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: Вір шо ва на каз ка-п’єса для мо -
лод ших шко ля рів

Роз роб ка за хо ду «Най кра щий ма те ма -
тик-ін фор ма тик» для 10-х — 11-х кла сів
Бун кус Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач ма -
тема ти ки, ін фор ма ти ки, Еко но мі ко-тех но -
ло гіч ний тех ні кум Хер сон сько го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду-кон кур су з ма те ма ти ки й ін -
фор ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «Що я знаю про Та ра -
са Шев чен ка?» для 5-х — 6-х кла сів
Бу ра ко ва Іри на В’ячес ла вів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
гім на зія № 172.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме-
та яко го — по ши рю ва ти знан ня про Т. Шев -
чен ка; роз кри ти ве лич ук ра їн сько го ге нія,
на бли зи ти йо го до сер ця кож но го уч ня, сти -
му лю ва ти пі зна валь ний ін те рес; роз ви ва ти
ло гіч не, об раз не мис лен ня, ко му ні ка тив ну,
ді яль ніс ну ком пе тен ції; ви хо ву ва ти ша ну
і по ва гу до Шев чен ка, гор дість і пат рі о тизм

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ські ве чор ни -
ці» для 9-х — 11-х кла сів
Ва ня тин ська Люд ми ла Пав лів на, ви хо ва -
тель гур то жит ку, Біл го род-Дніс т ров ське
пе да го гіч не учи ли ще Оде 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 об ря ди;
за лу ча ти до на уко во-до слід ниць кої ро бо ти;
при щеп лю ва ти ін те рес до іс то рії, куль ту ри
ук ра їн сько го на ро ду; роз ви ва ти вмін ня
пра цю ва ти з різ ни ми дже ре ла ми; удос ко -
на лю ва ти мов ну куль ту ру; ви хо ву ва ти пат -
рі о тизм, ша ноб ли ве став лен ня до іс то рич -
но го ми ну ло го, ба жан ня від род жу ва ти
і обе рі га ти на род ні зви чаї

Роз роб ка за хо ду «СНІД — смер тель на
за гро за люд ст ву» для 10-х — 11-х кла сів
Ва си льє ва Оль га Во ло ди ми рів на, ви кла дач
гео гра фії, 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го — от -
ри ма ти еле мен тар ні знан ня про СНІД,
основ ні шля хи за ра жен ня хво ро бою та роз -
гля ну ти за хо ди що до її про фі лак ти ки;
сфор му ва ти ро зу мін ня то го, що тіль ки здо -
ро вий спо сіб жит тя, по ве дін ка та вчин ки є
га ран том за по бі ган ня ри зи ку за ра жен ня;
на вчи ти ся за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
на прак ти ці

Роз роб ка за хо ду «Го ди на на ро дознав -
ст ва. Стрі тен ня» для 7-х кла сів спе ці аль гої
шко ли

Вер биць ка Те тя на Ген на ді їв на, ви хо ва тель,
Куп’ян ський спе ці аль ний НВК Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ван ня сві до мо го став лен ня
до на род них тра ди цій, куль ту ри, об ря дів;
фор му ван ня вмін ня ді тей об’єд ну ва ти ся
на осно ві спіль но го іг ро во го за ду му

Роз роб ка за хо ду «Де доб ро та лю бов,
там і здо ров’я» для 8-х — 11-х кла сів

Виш нев ська Іри на Вік то рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Хар ків ська шко ла № 145.
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 на вич ки здо ро во -
го спо со бу жит тя, умін ня ви слов лю ва ти мо -
раль ні суд жен ня, від різ ня ти доб ре від по га -
но го; ви хо ву ва ти ви со кі мо раль ні якос ті,
куль ту ру здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Всі ми ді ти твої, Укра -
ї но!» для 10-х — 11-х кла сів
Во ро ні на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви хо -
ва тель гур то жит ку, Ме лі то поль ське ви ще
про фе сій не учи ли ще За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про Укра ї ну, ви кли -
ка ти по чут тя при на леж нос ті до ве ли кої
роди ни — ук ра їн ської на ції; ознай о ми ти
з куль ту ра ми різ них на ці о наль нос тей,
спри я ти фор му ван ню на ви чок між куль -
турної ко му ні ка ції; ви хо ву ва ти пат рі о тич ні
по чут тя, гід ність, по ва гу до лю дей ін ших на -
ці о наль нос тей; від род жу ва ти на ці о наль ну
куль ту ру; роз ви ва ти ак тив ність, твор чу іні -
ці а ти ву уч нів

Роз роб ка за хо ду «Про ща вай, Бук ва ри -
ку!» для 1-х кла сів
Гор кав чук На та ля Ро ма нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ли щен ська шко ла Луць ко -
го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — учи ти ви раз но го де кла му ван ня
вір шів, фор му ва ти ін те рес до чи тан ня; роз -
ви ва ти ак тор ські здіб нос ті, уяву, вмін ня
фан та зу ва ти; ви хо ву ва ти по чут тя пре крас -
но го, ес те тич ні сма ки, лю бов до кни ги,
друж ні сто сун ки, ро дин ні по чут тя; учи ти
пра виль но три ма ти ся на сце ні

Роз роб ка за хо ду «Свя то Бук ва ря» для
1-х кла сів
Го ро дець ка Мі ла на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Во дян ський НВК Юр’їв -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та пер -
шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Бри нить, спі ває на ша
мо ва, ча рує, ті шить та п’янить» спе ці аль -
ної шко ли
Го рьо ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Зо ло то ні ська спе -
ці аль на шко ла-ін тер нат Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та яко го — по гли би ти
знан ня з рід ної мо ви, фор му ва ти ро зу мін ня
то го, що ук ра їн ська мо ва — наш скарб; роз -
ши ри ти знан ня про за род жен ня та роз ви -
ток пи сем нос ті, кра су і ба гат ст во ук ра їн -
ської мо ви; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті; ко -
ри гу ва ти пра виль ну ви мо ву слів рід ною
мо вою; ви хо ву ва ти ін те рес до ми ну ло го, су -
час но го і май бут ньо го на шої мо ви
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Роз роб ка за хо ду «До тор к ні мось сер -
цем до мо ви» для 10-х — 11-х кла сів

Го ря на Ган на Га рі їв на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во мос ков ський
ко ледж На ці о наль ної ме та лур гій ної ака де -
мії Укра ї ни, Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, освіт ня ме -
та яко го —ак ту а лі зу ва ти знан ня з іс то рії
ви ник нен ня ук ра їн ської пи сем нос ті та мо -
ви; на га да ти іме на сві то чів лін г віс ти ки,
удос ко на ли ти на вич ки пра цю ва ти з ви -
кори стан ням комп’ютер них тех но ло гій
(Publisher (па кет MSOffice), PowerPoint,
Movie Maker)

Роз роб ка за хо ду «Ві но чок осін ніх свят»
для 3-х кла сів
Греч ка На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла № 1
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
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 уч нів про ук ра їн ські на род ні свя -
та осін ньо го пе рі о ду; роз ви ва ти пі знаваль ну
ак тив ність, спо сте реж ли вість, до пит ли -
вість, за лу ча ти ді тей до твор чо го пі знан ня
куль тур ної спад щи ни на шо го на ро ду, ви хо -
ву ва ти лю бов до іс то рії рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «О на ше ди во ка ли но -
ве, ко ха на ук ра їн ська мо ва!» для 3-х
класів
Грід не ва Люд ми ла Ми хай лів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Чу гу їв ський НВК № 6
ім. три чі Ге роя Ра дян сько го Со ю зу І. М. Ко -
же ду ба Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по ка за ти
кра су та ба гат ст во ук ра їн ської мо ви за до -
по мо гою на род ної твор чос ті, тво рів пись -
мен ни ків; ви кли ка ти ба жан ня ви вча ти рід -
ну мо ву, ми лу ва ти ся її кра сою, роз ви ва ти
мов лен ня уч нів, умін ня спо сте рі га ти; ви хо -
ву ва ти лю бов до рід ної зем лі, сво го на ро ду,
рід ної мо ви

Роз роб ка за хо ду «На Різ д во го рить
ялин ка» для 4-х кла сів
Гу цу ляк Ори ся Бог да нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Про ку рав ська шко ла Ко сів -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: Вір шо ва ний сце на рій різ д вя но го
свя та

Роз роб ка за хо ду «Свя то кві тів» для 2-х
кла сів
Дем’яно со ва Лю бов Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бер дян ська шко ла № 7 За -
по різь кої обл.
Ано та ція: 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 куль тур ні та ди ко рос лі рос ли ни,
їх зна чен ня у при ро ді та жит ті лю ди ни; на -
вча ти спо сте рі га ти і ба чи ти кра су на вко -
лиш ньої при ро ди; ознай о ми ти з кві та ми-
сим во ла ми Укра ї ни; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве
став лен ня до при ро ди, на род них тра ди цій;
спри я ти при щеп лен ню бе реж ли во го став -
лен ня до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «По до рож ча рів ни ми
сто рін ка ми кни ги» для 3-х кла сів
Ди ня Окса на Євге нів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Бір ків ський НВК іме ні Та ра са
Шев чен ка Жов ків сько го р-ну Львів -
ської обл.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за лу чи ти ді -
тей до ак тив но го са мо стій но го чи тан ня, ви -
хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до кни ги,
до до сяг нень люд ст ва

Роз роб ка за хо ду «Be my Valentine» для
5-х — 9-х кла сів
Дід ків ська Те тя на Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Мо ро зів ська шко ла Бру -
си лів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ан г ло мов но го ви хов но -
го за хо ду, при свя че но го Дню свя то го Ва -
лен ти на

Роз роб ка за хо ду «Свя то ча рів ни ці хі -
мії» для 10-х кла сів
До ло ман Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії,
Зе ле но доль ський про фе сій ний лі цей Апос -
то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня хі міч ної
гри

Роз роб ка за хо ду «Хто сприт ні ший» для
10-х кла сів
До ло ман Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель хі мії,
Зе ле но доль ський про фе сій ний лі цей Апос -
то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня хі міч ної
вік то ри ни

Роз роб ка за хо ду «Кос мос да ле кий
та близь кий» для 4-х кла сів

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: 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 знан ня уч нів про кос -
мо нав ти ку, пер ші по льо ти в кос мос, основ ні
кос міч ні об’єк ти, за лу ча ти уч нів до по шу ко -
во-до слід ниць кою ді яль нос ті, роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, спо сте реж ли вість; ви хо ву -
ва ти пі зна валь ний ін те рес, ба жан ня ви вча ти
на вко лиш ній світ, лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка за хо ду «Свя то баль но го тан -
цю» для 5-х кла сів

Дре мін Ми ко ла Іл ліч, учи тель хо ре ог ра фії,
Кам’ян ський НВЗ № 36 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ство ри ти яс к ра ве свя то для шко -
ля рів, сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти ви -
вче ний ма те рі ал, за крі пи ти знан ня фі гур -
но го валь су й ча-ча-ча; ви хо ву ва ти куль ту ру
по ве дін ки, ес те тич ний смак, ін те рес до
баль ної хо ре ог ра фії, фор му ва ти ху дож ньо-
ес те тич ну куль ту ру уч нів; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті

Роз роб ка за хо ду «Свя то на шо го ро ду»
для 4-х кла сів
Дуд ник Люд ми ла Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Мань ківська шко ла № 1 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 — роз ши ри ти
знан ня уч нів про рід ний край, Укра ї ну, про
її сим во ли та обе ре ги, про ук ра їн ський
народ, йо го зви чаї та тра ди ції; ви хо ву ва ти
лю бов до своєї кра ї ни та пат рі о тизм

Роз роб ка за хо ду «Про ща вай, по чат ко -
ва шко ло!» для 4-х кла сів
Ду мен чук Лю бов Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Смод нян ська са на тор на

шко ла-ін тер нат Ко сів сько го р-ну Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви пус к но го свя та, ме та
яко го — ор га ні зу ва ти ве се ле твор че до -
звілля ді тей; роз ви ва ти мис лен ня, уяву,
кміт ли вість, пам’ять, умін ня пра цю ва ти
в ко лек ти ві

Роз роб ка за хо ду «Ча рів на Укра ї на» для
1-х — 4-х кла сів
За ве ру ха Окса на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во олек си нець ка шко ла
Кре ме нець ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня ді тей про дер жав ні та на род ні сим -
во ли Укра ї ни, ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн -
ської піс ні, по ва гу, ша ну до ук ра їн ської мо -
ви, по чут тя гор дос ті за свою рід ну Укра ї ну

Роз роб ка за хо ду «За гад ко ва при ро да»
для 1-х — 4-х кла сів спе ці аль ної

школи
Зін чен ко Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, За по різь ка спе ці аль на
шко ла-ін тер нат «Обе ріг».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — фор му ва ти в уч нів пі зна валь ний
ін те рес; по гли би ти і роз ши ри ти знан ня
дітей про при ро ду, про вплив по ве дін ки
люди ни на при ро ду; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Carols Chiming
Everywhere!» з ан г лій ської мо ви для

10-х — 11-х кла сів
Зуб риць ка Окса на Зе но нів на, ви кла дач,
Сам бір ський пе да го гіч ний ко ледж іме ні
Іва на Фи лип ча ка Львів 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). Objectives: to acquaint
students with Christmas traditions in English
speaking countries, like cooking, carols,
poetry and symbols; to develop respect to -
wards traditions of other countries; to widen
stu dents’ outlook

Роз роб ка за хо ду «На ша без пе ка —
у на ших ру ках» для 2-х — 4-х кла сів
Кі сі льо ва Со фія Во ло ди ми рів на, учи тель
гру пи про дов же но го дня, Дро го биць ка
шко ла № 15 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — удос ко на ли ти знан ня про пра -
ви ла до рож ньо го ру ху, по вто ри ти при знан -
ня до рож ніх зна ків, об го во ри ти світ ло фор
і йо го при зна чен ня; роз ви ва ти ува гу, спо -
сте реж ли вість та ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти ро зу мін ня цін нос ті жит тя та вмін ня
обе реж но по во ди ти ся на ву ли ці

Роз роб ка за хо ду «Свя то шо ко ла ду»
Кі яш ко Ган на Ва си лів на, май с тер ви -

роб ни чо го на вчан ня, Кре мін ський про фе -
сій ний лі цей Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
про фе сій но го спря му ван ня з муль ти ме дій -
ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
єть ся) для ку ха рів і кон ди те рів

Роз роб ка за хо ду «У сві ті про фе сій» для
10-х кла сів
Клюс Анто ні на Пет рів на, ви кла дач, Кут -
ський про фе сій ний лі цей Ко сів сько го р-ну
Іва но-Фран ків 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 — ознай о ми ти
уч нів з іс то рією ви ник нен ня про фе сій; роз -
ши ри ти по нят тя про де які про фе сії; роз ви -
ва ти ді ло ві якос ті, кри тич не став лен ня
до се бе і сво їх мож ли вос тей; спри я ти роз -
вит ку зо се ред же нос ті на мо ти вах ви бо ру
про фе сії

Роз роб ка за хо ду «До ля жін ки че рез
приз му ро ма нів ХІХ сто літ тя. Чо ти ри

ре аль ні іс то рії пе ре мі щень ча сом, кра ї на -
ми, мрі я ми, роз па ча ми»
Кніг ніць ка-Фок шек Мар’яна Ва си лів на, ви -
кла дач за ру біж ної лі те ра ту ри, Чер ні вець -
кий ін дус т рі аль ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти знан ня з лі те ра ту ри
ХІХ сто літ тя; фор му ва ти за галь но куль тур -
ну ком пе тен т ність; роз ви ва ти кре а тив ні
здіб нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу до куль тур них
на дбань ін ших на ро дів; спри я ти твор чо-
асо ці а тив ній ді яль нос ті, роз ви ва ти до слід -
ниць кі та ко му ні ка тив ні на вич ки

Роз роб ка за хо ду «Код на ції» для 10-х —
11-х кла сів
Ко валь Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’янець-По -
діль ський ко ледж хар чо вої про мис ло вос ті
На ці о наль но го уні вер си те ту хар чо вих тех -
но ло гій, Хмель ницька обл.
Ано та ція: За хід спря мо ва но на фор му ван ня
ес те тич но го сма ку, по глиб лен ня знань про
зви чаї і тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду, роз -
ши рен ня кру го зо ру ви хо ван ців, ре алі за цію
їх ніх твор чих умінь, а та кож ство рен ня
спри ят ли вих умов для роз крит тя по тен цій -
них здіб нос тей у хо ре ог ра фії, му зи ці, лі те -
ра ту рі

Роз роб ка за хо ду «У ві нок Коб за ре ві»
для 1-х — 4-х кла сів
Ко ло мо єць Світ ла на Вік то рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Стор чів ський НВК Но -
во ми ко ла їв сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про твор чість і жит тя Т.
Шев чен ка; спри я ти на ці о наль но му ви хо -
ван ню, фор му ва ти гро ма дян ську і за галь -
но куль тур ну ком пе тен т ність, умін ня ви -
слов лю ва ти свої дум ки, зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас, ви кли ка ти ба жан ня чи та ти
тво ри Шев чен ка, при щеп лю ва ти лю бов
до на ці о наль них ес те тич них цін нос тей, ви -
хо ву ва ти пат рі о тизм, по чут тя гор дос ті
за Укра ї ну, за її на ці о наль но го ге нія

Роз роб ка за хо ду «Ме ні со роч ку ма ма
ви ши ва ла, не на че до лю хрес ти ком ве ла»
для 6-х — 8-х кла сів
Ко па нє ва На та лія Ген на ді їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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,
освіт ня ме та яко го — роз ши ри ти знан ня
уч нів про зви чаї й тра ди ції ук ра їн сько го на -
ро ду, пов’яза ні з ма тір’ю і ма те рин ст вом;
ознай о ми ти уч нів із за сто су ван ням ви шив -
ки в жит ті на ро ду, з тра ди цією ук ра їн ців
ви ши ва ти жі но чі та чо ло ві чі со роч ки

Роз роб ка за хо ду «Ча рів на квіт ка
Укра ї ни» для 11-х кла сів

Ко цю ру бен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва луй ська
шко ла № 1 Ста нич но-Лу ган сько го р-ну 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
знан ня про пред с тав ни ків ук ра їн ської ді ас -
по ри, зок ре ма про аме ри кан ську спі вач ку
ук ра їн сько го по ход жен ня Квіт ку Ці сик

Роз роб ка за хо ду «Про во ди бук ва ря»
для 1-х кла сів
Кра є ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла № 1
Луган ської обл.
Ано та ція: Вір шо ва ний сце на рій про ве ден -
ня свя та для пер шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Happy Easter» для
2-х — 3-х кла сів

Крас но жон Юлія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 11 з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих
пред ме тів.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою. Objectives:
to teach poems and songs about Easter; to
develop the skills of reciting; to develop
listening comprehension skills through songs;
to train the pupils to use the Easter vocabulary
in speech; to provide the information about
the history of Easter and traditions of its
celebration through watching Power Point
Presentation; to develop pupils’ memory,
logical thinking and curiosity; to form the
interest of learning English

Роз роб ка між пред мет но го про ек ту
«Ай ст ра — ко ро ле ва кві тів осе ні» для

3-х кла сів
Кра сюк На та лія Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ла за рів ський НВК Бру си лів -
сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня про ек ту
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ді бра ти ці -
ка вий ма те рі ал про ай ст ри на шої міс це вос -
ті; фор му ва ти в уч нів по чат ко ві на вич ки до -
слід ниць кої ро бо ти; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня, умін ня ви сту па ти пе ред ауди то рією;
роз ви ва ти ес те тич ний смак; при щеп лю ва -
ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка за нят тя гур т ка «Рід не сло во»
для 10-х — 11-х кла сів
Кузь мен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Го ло вин -
ське ви ще про фе сій не учи ли ще не руд них
тех но ло гій Чер ня хів сько го р-ну Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — да ти ви зна чен ня
по нят тя «скрап бу кінг»; умі ло за сто со ву ва -
ти тех но ло гію на прак ти ці; орі єн ту ва ти ся
в зміс ті тво ру, звер та ю чи ува гу на сим во лі -
ку, «дріб ні де та лі»

Роз роб ка за хо ду «Сла ва ко заць ка
не мре, не по ля же» для 7-х — 9-х кла сів
Ку лик На та ля Євге ні їв на, учи тель фі зич ної
куль ту ри, Хар ків ська са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 11.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но-пат рі о тич -
но го свя та, освіт ня ме та яко го — ознай о -
мити ді тей з тра ди ці я ми ко за ків; на вча ти
здо ро во го спо со бу жит тя; до по мог ти усві -
до ми ти, що здо ров’я — це ве ли кий дар для
лю ди ни й сус піль ст ва; роз кри ти зна чен ня
здо ро во го спо со бу жит тя; на га да ти ко рис ні
звич ки, які до по мо жуть зміц ни ти здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Як доб ре я знаю фі -
зи ку» для 10-х — 11-х кла сів

Куш нір Ган на Іва нів на, ви кла дач фі зи ки,
Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 19 Львів 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 — уза галь нен ня знань, от ри ма них
у про це сі ви вчен ня фі зи ки; удос ко на лен ня
вмінь орі єн ту ва ти ся в об’єм но му ма те рі а лі;
роз ви ток пі зна валь них ін те ре сів уч нів,
швид кої ре ак ції, влас ної іні ці а ти ви; ор га ні -
за ція віль но го ча су уч нів

Роз роб ка за хо ду «У ві нок Ве ли ко му Ка -
ме ня ре ві» для 8-х — 11-х кла сів
Ла ди ка Оле на Вік то рів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кар ма тор ський
ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба ської дер -
жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії, До нець -
ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня лі те ра тур -
но-му зич ної ком по зи ції до 160-річ чя від
Дня на род жен ня Іва на Фран ка

Роз роб ка за хо ду «Кни га вчить, як на
сві ті жить» для 1-х — 2-х кла сів
Ла цю га Га ли на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ло зів ський НВК «ЗНЗ —
ліцей» № 4 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 — ознай о ми ти
з іс то рією ви ник нен ня кни ги, при щеп лю -
ва ти лю бов до кни ги, дбай ли ве став лен ня
до неї, умін ня по во ди ти ся з кни гою, роз ви -
ва ти мис лен ня, зв’яз не мов лен ня, сві то гляд,
ін те рес до чи тан ня; ви хо ву ва ти по чут тя
пре крас но го і доб ро го, лю бов до ук ра їн -
ської мо ви та своєї Віт чиз ни

Роз роб ка за хо ду «У сві ті фі зи ки» для
10-х кла сів
Ле ко Уля на Ми хай лів на, ви кла дач фі зи ки,
Чер ні вець кий по лі тех ніч ний ко ледж.
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), освіт ня
ме та яко го — по вто ри ти, удос ко на ли ти і по -
гли би ти знан ня з фі зи ки

Роз роб ка за хо ду «Christmas Party» для
10-х — 11-х кла сів
Лет нян чин Іри на Бог да нів на, ви кла дач ан г -
лій ської мо ви, Дро го биць ке ви ще про фе -
сій не учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти
на вич ки ус но го мов лен ня та син х рон но го
пе ре кла ду; на вчи ти ло гіч но та по слі дов но
ви кла да ти свої дум ки; ви хо ву ва ти ба жан ня
ви вча ти ан г лій ську мо ву; зба га чу ва ти знан -
ня про тра ди ції ан г ло мов них кра їн та ук ра -
їн сько го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «На ум, нас тав ді тей
на ум» для 4-х кла сів
Ли сен ко Ла ри са Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ма лин ський НВК «Шко ла-
ліцей № 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, ме -
та яко го — ство ри ти умо ви для озна йом -
лен ня уч нів зі свя том На ума, усві дом лен ня
знань про ук ра їн ську куль ту ру; спри я ти
само стій но му твор чо му мис лен ню, ак ти -
візації пі зна валь ної ді яль нос ті, фор му ван -
ню пат рі о тич них по чут тів; спо ну ка ти до
адек ват но го сприй нят тя ху дож ніх тво рів,
оволо дін ня сис те мою еле мен тар них
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мистець ких знань, удос ко на лен ня во ло дін -
ня ук ра їн ською мо вою

Роз роб ка за хо ду «Друж ба — це…» для
3-х кла сів
Лог ви нен ко Оле на Єрд жа ни ків на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка спе ці а лі зова -
на шко ла № 107 з по глиб ле ним ви вченням ан -
г лій ської мо ви 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 на -
ви чок ефек тив но го спіл ку ван ня та під ви -
щен ня ко му ні ка тив ної ком пе тен т нос ті

Роз роб ка за хо ду «Срод на пра ця» —
цін ніс на орі єн та ція на са мо ре а лі за цію»
для 9-х — 11-х кла сів
Маг да По лі на Ми ко ла їв на, Ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви, Бах мут ський ко ледж мис -
тецтв іме ні Іва на Ка ра би ця До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при свя че но го 295-й річ ни ці з дня на род -
жен ня Г. Ско во ро ди, освіт ня ме та яко го —
уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня
про жит тє вий і твор чий шлях Г. Ско во ро ди,
йо го фі ло соф ські по шу ки, вне сок у роз ви -
ток ук ра їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка за хо ду «По свя та в пер шо -
клас ни ки» для 1-х кла сів
Ма жа ра Жан на Ни ко ла ев на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ні ко поль ська шко ла № 10
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ство рен ня
умов для ефек тив ної спіль ної ді яль нос ті уч -
нів і їх ніх бать ків у шко лі й удо ма в пе рі од
адап та ції пер шо клас ни ків; по зи тив ний
вплив на під ви щен ня мо ти ва ції на вчан ня

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ська мо ва —
ди во ка ли но ве» для 11-х кла сів
Мак си мен ко Лю бов Пет рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Ки їв ська шко ла № 238.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня квес ту, ме -
та яко го — роз ви ва ти на вич ки ін фор ма -
ційної ді яль нос ті; фор му ва ти по зи тив не
емо цій не став лен ня до про це су піз нан ня;
під ви щи ти мо ти ва цію на вчан ня, якість за -
сво єн ня знань з ук ра їн сько ї мо ви; роз ви ва -
ти твор чий по тен ці ал; фор му ва ти за галь ні
вмін ня ово ло дін ня стра те гією за сво єн ня
на вчаль но го ма те рі а лу

Роз роб ка за хо ду «Каз ка в гос ті йде
до нас» для 1-х кла сів
Ма ли гон На та лія Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ба лак лій ська шко ла № 1
іме ні О. А. Триз ни Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду, освіт ня ме та яко го — уза галь ни ти
знан ня уч нів про ук ра їн ські на род ні каз ки,
ство ри ти ат мо сфе ру ра дос ті, на со ло ди від
твор чос ті, по пов ни ти знан ня уч нів про те -
ма ти ку ка зок, зба га чу ва ти слов ни ко вий за -
пас ді тей

Роз роб ка за хо ду «Happy birthday, dear
English» для 3-х — 9-х кла сів
Маль це ва Ал ла Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Віль ненський НВК Ве ли ко пи са -
рів сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва ти
та під три му ва ти в шко ля рів мо ти ва цію
до ово ло дін ня іно зем ною мо вою, роз ви ва ти
на вич ки го во рін ня, діа ло гіч но го мов лен ня,
ін те рес до твор чос ті

Роз роб ка за хо ду «Брейн-ринг з ук ра їн -
ської мо ви» для 11-х кла сів
Ма люх Т. В., Мар ти шев ська В. Г., Су лі мен -
ко Н. М., ви кла да чі ук ра їн ської мо ви та лі -
те ра ту ри, Боб ро виць кий ко ледж еко но мі ки
та ме нед ж мен ту ім. О. Май но вої На ці о -
наль но го уні вер си те ту біо тех но ло гій та
при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по вто ри ти,
за крі пи ти, уза галь ни ти, сис те ма ти зу ва ти
знан ня, умін ня і на вич ки з ук ра їн ської
мови та лі те ра ту ри, під ви щи ти ін те рес
до пред ме та, ак ти ві зу ва ти ді яль ність уч нів,
сти му лю ва ти різ ні ви ди спіл ку ван ня, роз -
ви ва ти мов лен ня

Роз роб ка за хо ду «При ро да і ми» для
7-х —9-х кла сів
Ма рин чук Світ ла на Андрі їв на, учи тель біо -
ло гії, Кам’ян ська шко ла № 25 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій вір ту аль ної на уко во-
по пу ляр ної те ле пе ре да чі з муль ти ме дій ною
пре зен та цією

Роз роб ка за хо ду «По до рож у ча сі»
для 10-х — 11-х кла сів

Мат ві єць Юлія Фе до рів на, учи тель іс то рії,
Но во пок ров ська шко ла Со ло нян 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 — на вча ти пе ре -
но си ти за сво є ні знан ня й умін ня в но ву си -
ту а цію, фор му ва ти пі зна валь ну та по шу ко -
ву ак тив ність уч нів, умін ня швид ко й твор -
чо мис ли ти

Роз роб ка за хо ду «Істо рія рід но го краю.
Ко заць ка до ба» для 7-х — 8-х кла сів
Ме дя ник Оль га Пет рів на, за ві ду вач бі б ліо -
те ки, Пол тав ська шко ла № 27.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме -
та яко го — роз кри ти зміст кни ги «Геть ма ни
Укра ї ни» та ознай о ми ти з іс то рією фор му -
ван ня ко зац т ва, утво рен ням За по розь кої
Сі чі; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, по -
ва ги до іс то рії своєї кра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Но во річ не свя то
в каз ці» для 1-х кла сів
Ми хай ляк Ми ро сла ва Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла № 22
ім. В. Сте фа ни ка.
Ано та ція: Вір шо ва ний сце на рій но во річ но -
го свя та

Роз роб ка за хо ду «Ми ко лая зу стрі чай -
мо в цей каз ко вий ча рів ний час» для 1-х —
4-х кла сів
Мих нюк Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Єміль чинська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — за крі пи ти
знан ня про на род ні тра ди ції свят ку ван ня
Дня Ми ко лая; по гли би ти знан ня про доб ро;
ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до на род них зви -
ча їв, тра ди цій, ін те рес до ми ну ло го Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «Вслу хай мось в Ле си -
не сло во іс к рис те»
Мо нас ти рець ка Олек сан д ра Іва нів 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: 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 уч нів про жит тя і твор чість Ле сі
Укра їн ки; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди,
рід ної зем лі

Роз роб ка за хо ду «Я в сер ці маю те,
що не вми рає» для 5-х — 11-х кла сів
Мо сій чук Ва лен ти на Во ло ди ми рів 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: 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
зро зу мі ти сер цем муж ню і оп ти міс тич ну
му зу донь ки Про ме тея, слав ної Укра -
їнки — Ле сі Ко сач, ві до мої по ете си Ле сі
Укра їн ки

Роз роб ка за хо ду «The smartest» для 7-х
кла сів
Му зи ка Оле на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ірпін ська спе ці а лі зо ва на шко ла
ху дож ньо го про фі лю № 1 ім. А. С. Ма ка рен -
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 — фор му ва ти
ін те рес до ви вчен ня іно зем ної мо ви; на вча -
ти уч нів ро зу мін ня та сприй нят тю ін шо -
мов но го мов лен ня на слух; тре ну ва ти лек -
сич ні на вич ки; роз ви ва ти вмін ня ус но го
спіл ку ван ня, ло гіч не мис лен ня, здо гад ку

Роз роб ка за хо ду «The best of the best»
для 10-х — 11-х кла сів

Му сі єн ко Га ли на Кос тян ти нів на, пе да гог-
ор га ні за тор, ке рів ник гур т ка, Бо гус лав -
ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти
Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му 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 — ознай о ми ти уч нів
з тра ди ці я ми свят ку ван ня Дня пра ців ни ків
осві ти, Дня вчи те ля в Укра ї ні та ін ших кра ї -
нах сві ту, ор га ні зу ва ти timing уч нів

Роз роб ка за хо ду «Ха та без руш ни ків,
що ро ди на без ді тей» для 4-х кла сів
Муш тей Люд ми ла Іва нів на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Ло зів ський НВК № 4 Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — до мог ти ся гли бо ко го осмис -
лення зна чен ня руш ни ка в жит ті рід но го
на роду, ви роб ля ти ду хов ну по тре бу бе рег -
ти йо го як сі мей ний скарб, як обе ріг; роз -
ши ри ти знан ня про тра ди ції за сто су ван ня
руш ни ка; ви хо ву ва ти лю бов до пра ці май -
ст ринь-ви ши валь ниць, лю бов до ма те рі-
тру дів ни ці, до своєї Бать ків щи ни

Роз роб ка за хо ду «Ці ка ва хі мія» для
4-х кла сів

На лес кі на Аль ві на Ві та лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Се ли дів ська за галь но ос -
віт ня шко ла № 2 До нець кої обл.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту на за яв ле ну
тему, ме та яко го — сфор му ва ти в уч нів
уявлен ня про хі мію; на вчи ти за сто со ву ва ти
на бу ті знан ня на прак ти ці; фор му ва ти на -
вич ки і вмін ня про ве ден ня хі міч но го екс пе -
ри мен ту, умін ня ро би ти ви снов ки; роз ви -
ва ти вмін ня про во ди ти са мо ана ліз під час
роз роб ки пре зен та цій та по шу ко вої ро бо -
ти; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка за хо ду «Ці ка вий світ про фе -
сій» для 5-х кла сів
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Не сват Вік то рія Ми ко ла ї на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Охма тів ська
шко ла Жаш ків сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, освіт ня ме -
та яко го — сфор му ва ти знан ня про про фе -
сії і про фе сій ні ви мо ги; зба га чу ва ти уяв -
лен ня про світ про фе сій та їх ні особ ли вос ті;
за без пе чи ти не об хід ним об ся гом про фо рі -
єн та цій них знань і на ви чок; сфор му ва ти
сві до ме став лен ня до ви бо ру май бут ньої
про фе сії

Роз роб ка за хо ду «Ман д рів ка до Кра ї ни
ві та мі нів» для 1-х кла сів
Не сін Оле на В’ячес ла вів на, ви хо ва тель
групи про дов же но го дня, Ки їв ський НВК
№ 240 «Со ці ум».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — зба га ти ти знан ня про ово чі
та фрук ти, їх нє зна чен ня для здо ров’я лю -
ди ни; учи ти що дня вжи ва ти «жи ві» ві та мі -
ни, пра виль но їх збе рі га ти; за крі пи ти на -
вич ки ви ді ля ти, роз різ ня ти ово чі і фрук ти;
роз ви ва ти ро зу мо ві і твор чі здіб нос ті, мов -
лен ня, ува гу, охай ність, ес те тич ні по чут тя,
вмін ня пра цю ва ти в ко ман ді; ви хо ву ва ти
цін ніс не став лен ня до при ро ди рід но го
краю, еле мен ти еко ло гіч ної куль ту ри

Роз роб ка за хо ду «Не ймо вір ні іс то рії
ко хан ня» для 10-х — 11-х кла сів
Но ві ко ва Окса на Вік то рів на, ви кла дач ро -
сій ської мо ви і за ру біж ної лі те ра ту ри,
Олек сан д рій ський пе да го гіч ний ко ледж
іме ні В. О. Су хо млин сько го 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
знан ня про іс то рію сто сун ків О. де Баль за -
ка і Е. Ган ської, О. Бло ка та Л. Мен де лє є вої,
Р. Ріль ке й Лу Андре ас Са ло ме; роз ви ва ти
уяв лен ня, пам’ять; вчи ти праг нен ню від чу -
ва ти си лу ко хан ня, спри я ти ви хо ван ню
куль ту ри по чут тів

Роз роб ка за хо ду «Ста рі каз ки на ком -
п’ютер ний лад»
Но во сад Олек сандр Рос тис ла во вич, ви -
кладач фа хо вих дис цип лін, Ко вель ський
промис ло во-еко но міч ний ко ледж Луць ко го
на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту,
Волин ська обл.
Ано та ція: Сце на рій від кри тої ви хов ної го -
ди ни з ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка за хо ду «Ря ту валь ник — муж -
ня про фе сія, гор дість кра ї ни, ве де бо роть -
бу за без пе ку лю ди ни»
Но сен ко На та лія Ки ри лів на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Олек сан д рів ське НВО № 1 Кі ро во -
град ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви сту пу дру жи ни юних
ря ту валь ни ків, ме та яко го — роз ши ри ти
знан ня про роль ря ту валь ної служ би, її зна -
чен ня в жит ті лю дей, удос ко на лю ва ти знан -
ня пра вил по вод жен ня в над зви чай них си -
ту а ці ях; роз ви ва ти вмін ня са моп ре зен та ції;
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті, друж -
би, вза є мо до по мо ги, по ва ги до лю дей муж -
ньої про фе сії; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті

Роз роб ка за хо ду «Сло во і му зи ка-два
кри ла лю бо ві» для 10-х — 11-х кла сів
Нуж да Ва лен ти на Пет рів на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, ди тя чої лі те ра -
тури, Бі ло цер ків ський гу ма 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 — до по мог ти
усві до ми ти ве лич і си лу чис то го і зво руш ли -
во го ко хан ня, яко му сло во і му зи ка да ють
но ве жит тя, пле туть нев’яну чий ві нок лю -
бо ві, зво ру шу ю чи і об ла го род жу ю чи ду шу
лю ди ни

Роз роб ка за хо ду «Каз ка про пух нас ти -
ків» для 6-х кла сів
Оль ховська Ма йя Ми хай лів на, ви хо ва тель,
Дніп ров ська шко ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: Інсце ні за ція «Каз ки про пух нас -
ти ків» Кло да Штай де ра

Роз роб ка за хо ду «Над зви чай ні по дії
в дер жа ві Орга нізм» для 10-х кла сів

Пав лен ко Те тя на Пет рів на, учи тель хі мії,
Смі лян ський НВК «ЗОШ І ст. — гім на зія
ім. В. Т. Се на то ра» Чер ка ської обл.
Ано та ція: Ди дак тич на ви ста ва, ме та якої —
сфор му ва ти по нят тя про мік ро еле мен ти,
роз гля ну ти їх вплив на про це си в ор га ніз мі
лю ди ни; звер ну ти ува гу на не об хід ність
якіс них знань з хі мії у жит ті; роз ви ва ти
вмін ня ви сту па ти пе ред ауди то рією, роз -
мір ко ву ва ти, ро би ти ви снов ки, кри тич но
мис ли ти; мо ти ву ва ти уч нів до ви вчен ня хі -
мії шля хом їх за лу чен ня до не стан дар т них
форм ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Орга ні за ція ро -
бо ти та ви хов ної ді яль нос ті уч нів

в шкіль но му літ ньо му ан г ло мов но му та -
борі»
Па на сен ко Світ ла на Ва лен ти нів на, Авді єн -
ко Га ли на Вік то рів на, учи те лі ан г лій ської
мо ви, Куп’ян ська шко ла № 12 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — ство ри ти
відпо від не мов не се ре до ви ще та умо ви для
за охо чен ня уч нів до ви вчен ня іно зем них
мов

Роз роб ка за хо ду «Сто су єть ся кож но го»
для 10-х кла сів
Па нів Окса на Дмит рів на, пе да гог-ор га ні за -
тор, Ди тя чий спе ці а лі зо ва ний (спе ці аль -
ний) са на то рій «Дже ре ло», м. Трус ка вець
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — при вер ну ти ува гу до проб лем,
що ви ни ка ють у мо ло діж но му се ре до ви щі
(нар ко ма нія, СНІД); вес ти про фі лак ти ку
ВІЛ-ін фек ції та СНІДу се ред стар шо клас -
ни ків, ви зна чи ти фак то ри, що спри яють
або пе ре шкод жа ють по ши рен ню цієї проб -
ле ми; до по мог ти в по шу ках шля хів ви хо ду
зі склад них жит тє вих си ту а цій; все ли ти ві -
ру в кра су жит тя

Роз роб ка за хо ду «Осін ній уро жай» для
2-х — 4-х кла сів
Пиц Зо ря на Мар’янів на, ви хо ва тель гру пи
про дов же но го дня, Дро го биць ка шко ла
№ 10 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
роз ви ток ко лек тив ної твор чос ті, умін ня
спо сте рі га ти, ба чи ти кра си ве; ви хо ван ня
лю бо ві до при ро ди, гос тин нос ті, щед рос ті
та щи рос ті, ес те тич но го сма ку; при вер нен -
ня ува ги ді тей до кра си осе ні

Роз роб ка за хо ду «Мо ва рід на, мо ва ко -
лис ко ва — со віс ті на род ної дзві ни ця» для
8-х — 9-х кла сів
По греб няк Пет ро Яков ле вич, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Туль чинська

шко ла-лі цей з по си ле ною вій сько во-фі зич -
ною під го тов кою Він ниць кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — ви хо ву ва ти пат рі о тів Укра ї ни,
на ці о наль ну гід ність, по ва гу й лю бов до рід -
ної мо ви, ма лої бать ків щи ни, лі те ра ту ри
рід но го краю; роз кри ти роль і зна чен ня на -
ці о наль ної мо ви у фор му ван ні ду хов ної
сут нос ті на ро ду і кож ної лю ди ни; роз ви ва -
ти ло гіч не й об раз не мов лен ня, ува гу,
пам’ять, діа ло гіч не й мо но ло гіч не мов лен -
ня; роз ви ва ти твор чий по тен ці ал; зба га чу -
ва ти слов ни ко вий за пас

Роз роб ка за хо ду «Свя то — те ат ра лі -
зова не дій ст во «По кро ва Пре свя тої Бо го -
ро ди ці» для 5-х — 9-х кла сів
При ту ла Світ ла на Сер гі ів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те -
ра ту ри, за ступ ник з НВР, Охма тів ська шко -
ла Жаш ків сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — пе ре да ча со -
ці аль но го до сві ду, ба гат ст ва ду хов ної куль ту -
ри на ро ду, йо го на ці о наль ної мен таль нос ті,
своє рід нос ті сві то гля ду; фор му ван ня осо бис -
тих рис гро ма дян Укра ї ни, які вклю ча ють на -
ці о наль ну, ху дож ньо-ес те тич ну, пра во ву,
тру до ву, фі зич ну, еко ло гіч ну куль ту ру, роз -
ви ток ін ди ві ду аль них здіб нос тей і та лан ту

Роз роб ка за хо ду «A Fairy Tale Party «A
Magic Dream» для 1-х — 4-х кла сів
Рад чен ко Ка те ри на Іва нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Сте па нів ська шко ла Єміль -
чинсько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду з ан г лій ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Увіч ли вість
на ко жен день» для 1-х — 4-х кла сів

Рез нік Га ли на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бог да нів ський НВК Во ло чи сько -
го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: Роз роб ка за сі дан ня ди тя чої сту дії
«Жу рав лик», ме тою ро бо ти якої є фор -
муван ня на ви чок куль тур ної по ве дін ки,
друж ніх від но син між людь ми, ви хо ван ня
ба жан ня до три му ва ти ся ви со ких мо раль -
но-етич них норм, праг нен ня ви роб ля ти
в со бі кра щі люд ські якос ті, роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти та ро би ти ви снов ки

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма тич ний бій»
з ма те ма ти ки в 10-му кла сі
Ре щі ко ва Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Крас но град ський ко ледж Хар ків -
ської гу ма ні тар но-пе да го гіч ної ака де мії,
Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт ли -
вість, ви на хід ли вість у не стан дар т них си ту -
а ці ях з іг ро ви ми мо мен та ми, з еле мен та ми
зма ган ня, ці ка вість до ма те ма ти ки, її іс то -
рії, на вчи ти гра мот но ви слов лю ва ти свої
дум ки, від сто ю ва ти свою по зи цію, по ва жа -
ти ін шу, ви хо ву ва ти ці ле спря мо ва ність
і впев не ність у со бі

Роз роб ка за хо ду «Каз ки Андер се на на -
вчать жи ти, мир лю би ти, доб ро тво ри ти!»
для 2-х — 4-х кла сів
Ру жин ська Іри на Во ло ди ми рів на, за ві ду ю -
ча шкіль ною бі б ліо те кою, Охтир ська шко -
ла № 5 іме ні Р. К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти
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і за крі пи ти знан ня уч нів з твор чос ті
Г. К. Андер се на, роз ши ри ти чи таць кий сві -
то гляд, уяв лен ня про зна чен ня каз ки в жит -
ті лю ди ни, фор му ва ти чи таць кі сма ки

Роз роб ка за хо ду «То ле ран т ність вря -
тує світ» для 10-х — 11-х кла сів

Са мой лен ко Пет ро Гри го ро вич, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Не мі ша їв ський
агро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го
універ си те ту біо ре сур сів та при ро до ко -
ристу ван ня Укра ї ни, Бо ро дян ський р-н
Київ 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 — з’ясу ва ти
суть по нят тя «То ле ран т ність»; учи тись бу ти
тер пи ми ми і доб ро зич ли ви ми; об го во ри ти
та про ана лі зу ва ти різ ні жит тє ві си ту а ції;
за сво ю ва ти на вич ки то ле ран т ної по ве дін -
ки; роз ви ва ти вмін ня при слу ха ти ся до дум -
ки ін шо го

Роз роб ка за хо ду «Фі зич ний тур нір»
для 10-х — 11-х кла сів

Сви ри ден ко Оле на Фе до рів на, ви кла дач
фі зи ки, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
коледж Пол тав ської дер жав ної аг рар ної
ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: 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),
освіт ня ме та яко го — по вто ри ти, по гли би ти
і уза галь ни ти знан ня з фі зи ки; да ти мож ли -
вість за сто су ва ти знан ня і вмін ня, на бу ті
під час на вчаль них за нять у не стан дар т них
си ту а ці ях

Роз роб ка за хо ду «По ра ди док то ра Ко -
ма ров сько го» для 1-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Се ме но ва На та лія Олек сі їв на, ви хо ва тель,
Жи то мир ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
№ 2.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — про фі лак -
ти ка ін фек цій них за хво рю вань у ді тей;
роз ши рен ня знань про осо бис ту гі гі є ну
та ко рис ну їжу; роз ви ток ба жан ня вес ти
ак тив ний спо сіб жит тя та дба ти про своє
фі зич не та пси хіч не здо ров’я; роз ви ток
мов лен ня; ви хо ван ня в ді тей по ва ги до про -
фе сії лі ка ря

Роз роб ка за хо ду «Се ред ньо віч ні ри ца -
рі, їх ні зам ки та тур ні ри» для 7-х кла сів
Си ром’ят ні ко ва Окса на Олек сан д рів на,
учи тель іс то рії, Пе че нізь ка шко ла ім. Г. Се -
ми рад сько го 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 — уза галь ни -
ти знан ня уч нів про ри цар ську куль ту ру,
смі ли вість та від ва гу ри ца рів; ви хо ву ва ти
на при кла дах ри цар ст ва якос ті хо роб рість,
щед рість, ве ли ко душ ність

Роз роб ка за хо ду «Коб за рем йо го
ми зве мо» для 4-х кла сів
Сме ро чин ська Ін на Ле о ні дів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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 ім. Т. Г. Шев чен ка.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при свя че но го річ ни ці з дня на род жен ня Та -
ра са Шев чен ка

Роз роб ка за хо ду «Зма ган ня еру ди тів»
для 6-х кла сів

Со ко лов ська Га ли на Ярос ла вів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ли сів ська шко ла За лі щиць ко -
го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по глиб лю -
ва ти знан ня уч нів з ма те ма ти ки, спо ну ка ти
до мис лен ня, ана лі зу, уза галь нен ня; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, праг нен ня до са мо -
ви зна чен ня, до сяг нен ня по став ле ної ме ти;
ви хо ву ва ти лю бов до точ них на ук, вмін ня
пра цю ва ти са мо стій но і в ко ман ді

Роз роб ка за хо ду «Кміт ли вий учень»
для 9-х — 10-х кла сів
Струк Оль га Бог да нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, 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,
ме та яко го — при щеп лю ва ти лю бов до ма -
те ма ти ки, спри я ти ви яв лен ню і роз вит ку
здіб нос тей, роз ви ва ти кміт ли вість і ма те -
ма тич не мис лен ня, ознай ом лю ва ти уч нів
із жит тям і ді яль ніс тю ві до мих ма те ма ти -
ків, прак тич ним за сто су ван ням цієї на уки
по всяк ден но му жит ті, по ка за ти зв’язок ма -
те ма ти ки з му зи кою

Роз роб ка за хо ду «Т. Шев чен ко — ге -
ніаль ний по ет, мис ли тель, про рок на ці о -
наль но го від род жен ня в Укра ї ні» для
5-х — 11-х кла сів
Та ра сен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Мат ві їв ська
са на тор на шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про жит тя і твор -
чість Т. Шев чен ка; до по мог ти усві до ми ти
жит тє вий по двиг по ета, про ник ну ти ся по -
ва гою до ньо го, за ці ка ви ти ся твор чіс тю;
роз ви ва ти мис лен ня, твор чу уяву, ак тив -
ність; пра цю ва ти над ви раз ніс тю чи тан ня;
ви хо ву ва ти по ша ну до ге ро їч но го ми ну ло -
го, лю бов до сво го на ро ду

Роз роб ка за хо ду «Учнів ський квар тал»
для 4-х кла сів
Ти мо щук Алі на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 92.
Ано та ція: Сце на рій ви пус ку з по чат ко вої
шко ли

Роз роб ка за хо ду «Ко заць кий гарт» для
1-х — 3-х кла сів
Ти хо нов ська Люд ми ла Олек сан д рів на, ви -
хо ва тель шко ли-ін тер на ту, Мат ві їв ська са -
на тор на шко ла-ін тер нат, Віль нянський р-н
За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но-му зич но го
свя та, ме та яко го — ознай о ми ти з по бу том
і зви ча я ми ко за ків, роз ви ва ти ін те рес до іс -
то рич но го ми ну ло го Укра ї ни; ви хо ву ва ти
пат рі о тизм, лю бов до фіз куль ту ри та спор -
ту, по чут тя друж би та ко лек ти віз му; роз ви -
ва ти ру хо вий апа рат та фі зич ні вмін ня і на -
вич ки; про па гу ва ти здо ро вий спо сіб жит тя;
спри я ти фор му ван ню ко лек ти вів клас них
ро дин; ак ту а лі зу ва ти прин цип «Го лов не
участь, а не пе ре мо га!»

Роз роб ка за хо ду «Ка лей дос коп гео -
гра фіч но го до звіл ля» для 7-х — 11-х

кла сів
То ко вен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
гео гра фії, Ні ко поль ська шко ла № 13 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня гри на за -
яв ле ну те му, ме та якої — роз ви ва ти вмін ня

ви ко рис то ву ва ти те о ре тич ні, прак тич ні,
кар то гра фіч ні знан ня та на вич ки; пра цю ва -
ти в ко ман ді; роз ви 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 ін ших

Роз роб ка за хо ду «Як не лю бов, то що ж
це мо же бу ти?» для 9-х — 11-х кла сів
Тре тяк Люд ми ла Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кня ги ни нів ський
НВК Луць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ве чо ра
до Дня Свя то го Ва лен ти на

Роз роб ка за хо ду «Хі мія — на ука із на -
ук» для 7-х — 9-х кла сів
Тю тюн ник Лі дія Ле о ні дів на, учи тель хі мії,
По пів ський НВК № 1 Кар лів сько го р-ну
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з хімії

Сце на рій на свя то Ми ко лая для 2-х кла -
сів
Фе щен ко Оле на Фе до рів на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Остри ків ська шко ла Ток -
маць ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — по знай о ми ти уч нів з об ра зом
Свя то го Ми ко лая та з об ря дом зу стрі чі св.
Ми ко лая; роз ви ва ти ак тор ські здіб нос ті,
во каль ні здіб нос ті, на вич ки ви раз но го чи -
тан ня, ар тис тич ність; ви хо ву ва ти лю бов
до на род них тра ди цій

Роз роб ка за хо ду «У кра ї ні рай ду ги» для
3-х — 11-х кла сів
Фір со ва Анже ла Пет рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Кру по де рин ська шко ла Ор -
жиць ко го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го — на -
вча ти уч нів спіл ку ва ти ся ан г лій ською мо -
вою в си ту а ці ях мов лен ня, спі ва ти ан г лій -
ською мо вою, де кла му ва ти вір ші

Роз роб ка за хо ду до Між на род но го жі -
но чо го дня для 5-х — 6-х кла сів
Фро ло ва Світ ла на Вік то рів на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Мат ві їв ська са на тор на
шко ла-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — при щеп лю -
ва ти лю бов і по ва гу до жін ки — ма те рі,
бабу сі, сес т рич ки, по дру ги; ви хо ву ва ти
в уч нів ес те тич ний смак, на вич ки мо раль -
но-етич ної по ве дін ки; зміц ню ва ти ко лек -
тив клас ної ро ди ни

Роз роб ка по за клас них за хо дів для мо -
лод ших шко ля рів
Хвос тен ко На та лія Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бе ре зан ська шко ла
№ 4 Ки їв ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но сце на рії свят
вес ни, осе ні та бук ва ря

Роз роб ка за хо ду «Ці ка ва фі зи ка» для
1-го кур су ВНЗ I-II рів нів акре ди та ції

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 си те ту іме ні Ле сі Укра їн ки, м. Луцьк.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
мета яко го — пе ре ві ри ти вмін ня ло гіч но
мис ли ти, за сто со ву ва ти всі свої знан ня
до розв’язу ван ня за дач на кміт ли вість, роз -
ви ва ти ува гу, ви хо ву ва ти в них дру же -
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любність, по ва гу до сво їх то ва ри шів, по гли -
би ти знан ня в га лу зі фі зи ки

Роз роб ка за хо ду «Ну мо, хлоп ці!» для
7-х — 8-х кла сів

Ци ба Олек сандр Іва но вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Чор няв щин ська шко ла
Юр’їв сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду —
фор му ва ти по зи тив не став лен ня до за нять
фіз куль ту рою; ви хо ву ва ти лю бо ві до тра ди -
цій ук ра їн сько го на ро ду; ознай о ми ти з чин -
ни ка ми при ро ди, що спри яють збе ре жен -
ню здо ров’я; спри я ти вмін ню ком пе тен т но
ста ви ти ся до жит тя; на вчи ти ви ко рис то ву -
ва ти при ро ду для збе ре жен ня здо ров’я; ви -
хо ву ва ти бе реж не став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Ма те ма ти ка — ца ри -
ця всіх на ук» для 5-х — 6-х кла сів
Че шун Оле на Олек сан д рів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Бер дян ська шко ла № 2 За по різь -
кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
пі зна валь ний ін те рес уч нів до ви вчен ня ма -
те ма ти ки, роз кри ва ти кра су ма те ма тич них
по нять; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, кміт -
ли вість, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти дис цип -
лі но ва ність, від по ві даль ність за до ру че ну
спра ву

Роз роб ка уро ку «Про щан ня з Бук ва -
рем» для 1-х кла сів
Чіш ко На та ля Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Пі со чин ський ко ле гі ум Хар ків -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та пер -
шо клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «З нит кою Арі ад ни»
для 5-х — 7-х кла сів

Чуб Та ма ра Ми хай лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Ми хай лів ський опор ний на вчаль ний за -
клад Ма шів сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою та ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — по знай о ми -
ти ді тей з іс то рією та сьо го ден ням ла бі рин -
тів; роз ви ва ти уваж ність, ло гіч не мис лен ня;
ви хо ву ва ти ак тив ність, ін те рес до іс то рії
та ма те ма ти ки, ві зу аль не мис лен ня

Роз роб ка за хо ду «Вес на по чнеть ся тіль -
ки з вось мо го» для 2-х — 4-х кла сів
Ша гун Оль га Ві та лі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська са на тор на шко ла-ін -
тер нат № 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 — при щеп лю -
ва ти ді тям по чут тя лю бо ві, по ва ги до жін ки,
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до сво їх
мам, ба бусь, сес тер, од но клас ниць

Роз роб ка за хо ду «День Зем лі» для 10-х
кла сів
Ша по вал Ал ла Вік то рів на, ви кла дач ме дич -
ної біо ло гії та ме дич ної хі мії, Кре мен чуць -
кий ме дич ний ко ледж ім. В. І. Лит ви нен ка
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли сце на рію ви хов но го
за хо ду в рам ках тиж ня при род ни чо-на уко -
вих дис цип лін

Роз роб ка за хо ду «Фі зи ка на вко ло нас»
для 10-х — 11-х кла сів
Ша ши на Ма ри на Ана то лі їв на, учи тель фі -
зи ки, Лу ган ський об лас ний лі цей-ін тер нат

з по си ле ною вій сько во-фі зич ною під го тов -
кою «Ка дет ський кор пус іме ні ге ро їв Мо ло -
дої гвар дії», м. Кре мін на Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, освіт ня ме та яко го — по -
ка за ти зв’язок фі зи ки з ото чу ю чи ми нас
яви ща ми; роз ши ри ти знан ня з фі зи ки,
спри я ти роз вит ку мис лен ня, пі зна валь ної
та твор чої ак тив нос ті уч нів

Роз роб ка за хо ду «Дя ку є мо, осе не!» для
3-х кла сів
Швець Вік то рія Усти мів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Шум бар ський НВК Шум сько -
го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій на ро дознав чо-пі зна -
валь ної про гра ми, ме та якої — роз ши ри ти
знан ня про пра цю ук ра їн ських ро дин
в осін ній пе рі од; по вто ри ти при кме ти, при -
слів’я, при каз ки; роз ви ва ти ес те тич ні сма -
ки; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, ба -
жан ня пра цю ва ти на рід ній зем лі

Роз роб ка за хо ду «Ось і ста ли ми на рік
до рос лі ші» для 1-х кла сів
Ше пе лє ва Ва лен ти на Ми хай лів на, ви хо ва -
тель, 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, ме -
та яко го — під бит тя під сум ків за рік; згур -
ту ван ня ди тя чо го ко лек ти ву; фор му ван ня
цін ніс но го став лен ня до дер жа ви, се бе,
людей

Роз роб ка за хо ду «Укра їн ські ве чор ни -
ці» для 5-х — 9-х кла сів
Ше пе лє ва Ва лен ти на Ми хай лів на, ви хо ва -
тель, 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, ме та яко го — на вча ти лю -
би ти рід ну Укра ї ну, уша но ву ва ти і лю би ти
тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду; від тво ри ти
об ряд про ве ден ня ве чор ниць і по ка за ти йо -
го кра су; роз ви ва ти ус не мов лен ня; ви кли -
ка ти у ді тей ба жан ня ро би ти доб ре і муд ре

Роз роб ка за хо ду «Най біль ші суд на,
які за хо ди ли в порт Ма рі у по ля» для 1-

х — 4-х кла сів
Ше пе лє ва Ва лен ти на Ми хай лів на, ви хо ва -
тель, 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 роз ви валь -
ної гри на за яв ле ну те му, ме та якої — знай -
ом ст во з Ма рі у поль ським мор ським тор го -
вель ним пор том; роз ши рен ня сві то гля ду уч -
нів, зба га чен ня їх ніх знань про рід ний край

Роз роб ка за хо ду «Ро зум ни ки й ро зум -
ни ці» для 4-х кла сів
Яблон ська Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Чор но мор ська
шко ла № 2 Оде 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 з ви вчен ня
жит тя та твор чос ті Т. Шев чен ка; під ви щу -
ва ти ін те лек ту аль ний роз ви ток; по пу ля ри -
зу ва ти вмін ня здо бу ва ти до дат ко ві знан ня
з ін ших дже рел; ви хо ву ва ти дис цип лі но ва -
ність, умін ня чес но гра ти, доб ро зич ли вість,
уваж ність; роз ви ва ти кміт ли вість, ло гіч не
мис лен ня, уяву, пам’ять, ус не зв’яз не мов -
лен ня, умін ня спіл ку ва ти ся в ко ман ді й зна -
хо ди ти спіль ні рі шен ня

Роз роб ка за хо ду «За сі дан ня сек ції
«Пар нас» для 5-х — 9-х кла сів

Янчук Оль га Сте па нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бог да нів ський
НВК Во ло чи сько го р-ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти
і сис те ма ти зу ва ти знан ня про вір шо ва ну
та про зо ву мо ву, учи ти бу ду ва ти тво ри
різних жан рів, від тво рю ва ти свої по чут тя
і на строї, по вто ри ти рит мот вор чі за со би
вір шу ван ня, роз ви ва ти твор чу уяву та ес те -
тич ні сма ки

По чат ко ва шко ла

Ме то дич на роз роб ка «Де ка да по чат ко -
вої шко ли»
Анто но ва На дія Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів; Бон дарь Олек сан д ра
Мико ла їв на, учи тель по чат ко вих кла сів;
Лю бім це ва На та лія Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 25
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: За про по но ва ний ма те рі ал до по -
мо же вчи те лям по чат ко вих кла сів в ор га ні -
за ції та про ве ден ні де ка ди по чат ко вої шко -
ли. У рам ках де ка ди особ ли ва ува га при ді -
ля єть ся пат рі о тич но му ви хо ван ню уч нів,
все біч но му роз вит ку ди ти ни

Роз роб ка уро ку «Аплі ка ція з гео мет -
рич них фі гур (сні го вик)» з тру до во го на -
вчан ня в 2-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Ви тязь Л. Г., учи тель-ло го пед; Ге ра си -
мець В. Ф., учи тель по чат ко вих кла сів; Кай -
да В. В., учи тель по чат ко вих кла сів, Ба лак -
лій ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти ство рю ва ти
ап лі ка цію із де кіль ка еле мен тів; учи ти пра -
виль но бу ду ва ти від по ві ді на пи тан ня; ви хо -
ву ва ти пі зна валь ний ін те рес до уро ку; роз -
ши рю ва ти сві то гляд; ко ри гу ва ти пам’ять

Роз роб ка уро ку «Люд ські чес но ти»
з пред ме та «Я у сві ті» в 4-му кла сі
Ста сов ська На та лія Яків на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; Здо ро ва Вік то рія В’ячес ла вів -
на, прак тич ний пси хо лог, Кам’ян ський
НВК «Гім на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко -
ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
І сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти в уч нів по нят тя «люд ські
чес но ти», на вчи ти да ва ти оцін ку ви явам
харак те ру, роз піз на ва ти вчин ки, праг ну ти
до са мо ви хо ван ня; спри я ти ро зу мін ню
себе та ін ших лю дей; роз ви ва ти мов лен ня,
пам’ять, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
гуман ну, твор чу, со ці аль но ак тив ну осо бис -
тість; спри я ти фор му ван ню по зи тив них
рис ха рак те ру

Роз роб ка уро ку «Мій дім — Укра ї на»
з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Акі ні хо ва Оле на Олек сі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, При мор ська фі лія ОЗСНВК
«Ака де міч на гім на зія» Ска дов сько го р-ну
Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
чи тан ня скла дів з ви вче ни ми бук ва ми, роз -
кри ти по нят тя «пат рі от»; роз ши ри ти знан -
ня про Укра ї ну, за хис ни ків кра ї ни; роз ви -
ва ти до слід ниць кі на вич ки, ус не мов лен ня,
твор чі здіб нос ті, праг нен ня бу ти сві до мим
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гро ма дя ни ном Укра ї ни, її пат рі о том; ви хо -
ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, по ва гу до ук -
ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «До по мо же мо пта хам
узим ку» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Аса у лен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
мо лод ших кла сів, Ірпін ська шко ла № 2 Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти ознай ом лен ня уч нів
з тво ра ми В. Ско ма ров сько го; удос ко на -
люва ти на вич ки пра виль но го, сві до мо го,
ви раз но го чи тан ня вір шо ва них тво рів; на -
вча ти ви зна ча ти на стрій пер со на жа; роз -
вива ти твор чу уяву, фан та зію; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди, ба жан ня до по мог ти
у скрут ну хви ли ну пта хам

Роз роб ка уро ку «Спо ну каль ні ре чен -
ня» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Аса у лен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
мо лод ших кла сів, Ірпін ська шко ла № 2 Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
учнів про ре чен ня, да ти уяв лен ня про спо -
ну каль не ре чен ня, фор ми спо ну кан ня; роз -
ви ва ти вмін ня ін то ну ва ти спо ну каль ні
речен ня; ви хо ву ва ти куль ту ру по ве дін ки
під час пе ре хо ду про їж д жої час ти ни.

Роз роб ка уро ку «Пи таль ні ре чен ня»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Аса у лен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
мо лод ших кла сів, Ірпін ська шко ла № 2 Ки -
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 уч ням уяв лен ня
про пи таль ні ре чен ня; фор му ва ти на вич ки
ін то ну ван ня пи таль них ре чень; роз ви ва ти
ус не мов лен ня уч нів; ви хо ву ва ти бе реж ли -
ве став лен ня до кни ги; роз ши ри ти знан ня
про діа лог

Кон с пект уро ку «Ознай ом лен ня з по -
нят тя ми «по ло ви на», «тре ти на», «чверть».
Дії з іме но ва ни ми чис ла ми. Скла дан ня за -
дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Аса у лен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
мо лод ших кла сів, Ірпін ська шко ла № 2 Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з ді -
лен ням на рів ні час ти ни, да ти уяв лен ня
про по ло ви ну, тре ти ну, чверть чис ла,
вправ ля ти у ви ко нан ні дій з іме но ва ни ми
чис ла ми; фор му ва ти вмін ня скла да ти
зада чі за схе ма ми ви ра зів; роз ви ва ти ма -
те ма тич не мов лен ня, удос ко на лю ва ти
обчис лю валь ні на вич ки, роз ви ва ти ува гу,
пам’ять, мис лен ня, ви хо ву ва ти аку рат -
ність

Роз роб ка уро ку «Сло ва, які від по ві да -
ють на пи тан ня хто? що? (імен ни ки)» з ук -
ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Аса у лен ко Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель
мо лод ших кла сів, Ірпін ська шко ла № 2 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 роз піз на ва -
ти імен ни ки за пи тан ня ми; по глиб лю ва ти
знан ня про сло ва-на зви пред ме тів; роз ви -
ва ти вмін ня ста ви ти пи тан ня до слів; роз ви -
ва ти твор че мис лен ня, уяву, ви хо ву ва ти
пра це люб ність, охай ність

Роз роб ка уро ку «При го о лос ні ж, ч, ш.
Бук вос по лу ки жи-ши, ча-ща, чу-щу» з ро -
сій ської мо ви в 2-му кла сі
Ба ба є ва На дія Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но вог ро дів ська шко ла № 9
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти на вич ки пра во пи су слів з бук вос по лу -
чен ня ми жи-ши, ча-ща, чу-щу; роз ви ва ти
вмін ня роз піз на ва ти зву ки [ч’], [ш’], [ж],
[ш], за сто со ву ва ти пра ви ла пра во пи су, до -
би ра ти при кла ди з пев ною ор фо гра мою

Роз роб ка уро ку «Як за хис ти ти ся від за -
сту ди» з основ здо ров’я в 3-му кла сі
Ба бич Ві ра Дмит рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, По пів ський НВК № 1 Кар лів сько го
р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти по нят тя про ко рис ні та шкід ли ві
мік ро ор га ніз ми; склас ти пе ре лік про фі лак -
тич них за со бів; фор му ва ти уяв лен ня шко -
ля рів про ін фек ції, що пе ре да ють ся кон так -
т ним і по віт ря но-кра пель ним шля хом; учи -
ти до три му ва ти пра вил по ве дін ки під час
епі де мії ГРВІ та гри пу; ви хо ву ва ти сві до ме
став лен ня до влас но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Рос ли ни — зе ле не ди -
во Зем лі. Що да ють рос ли ни лю дям?»
з при ро дознав ст ва в 1-му кла сі
Ба зель На та лія Юрі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 10 Львів -
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 яко -
го — роз ши ри ти знан ня про різ но ма ніт -
ність рос лин но го сві ту; фор му ва ти вмін ня
роз піз на ва ти рос ли ни най ближ чо го ото -
чен ня, умін ня по рів ню ва ти, ви ді ля ти іс тот -
ні озна ки, під во ди ти об’єкт під по нят тя, гру -
пу ва ти рос ли ни за вка за ною озна кою; роз -
кри ти зна чен ня рос лин для лю ди ни

Роз роб ка за нят тя «А вже вес на, а вже
крас на» з ук ра їн ської мо ви та при ро -
дознав ст ва в 3-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бан ду ра Люд ми ла Дмит рів на, ви хо ва тель
ГПД, Но во во лин ська спе ці аль на за галь но -
ос віт ня шко ла № 9 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя ГПД, ме -
та яко го — по вто ри ти при кмет ник, йо го
зв’язок з імен ни ком, учи ти змі ню ва ти при -
кмет ни ки за ро да ми, роз ви ва ти вмін ня ро -
би ти ви снов ки та уза галь нен ня; спо сте рі га -
ти за змі на ми при ро ди на вес ні, по вто ри ти
про пта хів як час ти ну жи вої при ро ди, по -
вто ри ти бу до ву пта хів, спо сіб їх жит тя, учи -
ти роз різ ня ти по нят тя «пе ре літ ні пта хи»
і «осі лі пта хи»; роз ви ва ти ува гу, пам’ять,
спо сте реж ли вість, ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «А. Лін д г рен. «Про Кар -
л со на, що жи ве на да ху» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 3-му кла сі
Ба ра нов ська Га ли на Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ірпін ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 12 з ви вчен ням іно зем них
мов (шко ла лін г віс ти ки) ім. З. Алі є вої Ки їв -
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 — ознай о ми ти
з твор чіс тю Астрід Лін д г рен, спри я ти за -
сво єн ню зміс ту каз ки, удос ко на лю ва ти на -
вич ки сві до мо го ви раз но го чи тан ня, стис -
ло го пе ре ка зу ван ня, роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, об раз не мис лен ня, твор чу уяву,

чи таць кі на вич ки, ви хо ву ва ти по чут тя
друж би, від да нос ті в друж бі

Роз роб ка уро ку «Звук [е], бук ви Ее. Чи -
тан ня тек с тів за С. Коз ло вим і О. Ти хо ми -
ро вим» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Ба сюк На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з ар ти -
ку ля цією зву ка [е], бук вою Ее; роз ви ва ти
вмін ня здій с ню ва ти зву ко ві та зву ко-бук -
вені зі став лян ня у сло вах; роз ши рю 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 пре крас но го,
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на
каз ка «Пів ник і двоє ми ше нят» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Ба тов ська Ал ля Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Скель ківська шко ла Ва си лів -
сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на вча ти ви раз но чи та ти в осо бах,
ана лі зу ва ти вчин ки дій о вих осіб, да ва ти їм
ха рак те рис ти ки, фор му ва ти вмін ня ін с це -
ні зу ва ти, пе ре да ва ти ха рак тер і ма не ри дій -
о вих осіб, роз ви ва ти мов лен ня та ло гіч не
мис лен ня; на вча ти уза галь ню ва ти та сис те -
ма ти зу ва ти по чу те, ви хо ву ва ти ба жан ня
до по ма га ти один од но му, ви кли ка ти не га -
тив не став лен ня до ле да рів

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня. По ши рен ня
ре чень за пи тан ня ми» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Баш ка то ва Га ли на Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чу гу їв ський НВК «До -
шкіль ний на вчаль ний за клад — за галь но ос -
віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» № 8 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 вча ти по ши рю ва ти
ре чен ня за до по мо гою пи тань, про дов жу ва -
ти фор му ва ти вмін ня ін то ну ва ти ре чен ня;
роз ви ва ти ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність,
умін ня вчи ти ся, зв’яз не мов лен ня, ува гу,
мис лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня
рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Орга ни чут тя» з при -
ро дознав ст ва в 4-му кла сі
Бе ле бе ха Іри на Сте па нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ська гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти пі зна валь ну ком пе тен т -
ність уч нів: сфор му ва ти по нят тя «ор га ни
чут тя»; роз ви ва ти стій ку ува гу і твор чу
уяву; спри я ти фор му ван ню со ці аль ної
компе тен т нос ті: про дов жу ва ти фор му ва ти
са ні тар но-гі гі є ніч ні на вич ки; фор му ва ти
вмін ня пра цю ва ти в гру пах; фор му ва ти ко -
му ні ка тив ну ком пе тен т ність: сти му лю ва ти
уч нів до ви слов лю ван ня своєї дум ки

Роз роб ка уро ку «Мі сяць — при род ний
су пут ник Зем лі» з при ро дознав ст ва в 4-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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про Мі сяць; роз ви ва ти вмін ня ви ді ля ти го -
лов не, ана лі зу ва ти ін фор ма цію, пра цю ва ти
в па рі, гру пі, роз ви ва ти вмін ня ви сту па ти
з під го тов ле ною ін фор ма цією, ви хо ву ва ти
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ін те рес до ви вчен ня на вко лиш ньо го сві ту,
по чут тя гор дос ті за вне сок ук ра їн ських
уче них у ви вчен ня Мі ся ця

Роз роб ка уро ку «Ви вчен ня бук ви Рр,
звук [р], [р’]» з на вчан ня гра мо ти в 1-му
кла сі
Бла жен ко 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 — ознай о ми ти з бук вою Рр, за кріп лю ва -
ти ро зу мін ня то го, що тою са мою бук вою
мо жуть по зна ча ти ся твер дий і м’який зву -
ки; за крі пи ти пра виль ну ар ти ку ля цію зву -
ків [р], [р’]; учи ти чи та ти бук ву в скла дах
і сло вах; за кріп лю ва ти вмін ня ро би ти зву -
ко вий ана ліз слів, скла да ти ре чен ня за схе -
мою; роз ви ва ти фо не тич ний слух, мов лен -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Пра ви ла люд ських
сто сун ків» з основ здо ров’я в 3-му

кла сі
Бо га чук На та лія Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, По ло гів ський НВК Ва силь -
ківсько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін го во го за -
нят тя, ме та яко го — да ти ро зу мін ня то го,
що сто сун ки в сус піль ст ві ре гу лю ють ся
пев ни ми пра ви ла ми, нор ма ми і за ко на ми;
з’ясу ва ти де які на слід ки їх по ру шень; спри -
я ти роз гля ду пи тань ре алі за ції прав ди ти ни
та обов’яз ків уч ня і гро ма дя ни на, роз ви -
вати на вич ки ло гіч но го мис лен ня, умін ня
ви слов лю ва ти свої дум ки

Роз роб ка уро ку «Ско ро чен ня не по тріб -
них по ку пок. Еко ло гіч на без пе ка лю ди ни»
з кур су «Моя щас ли ва пла не та» в 3-му
кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти уч нів
з по ход жен ням на ту раль них і син те тич них
тка нин і їх ні ми влас ти вос тя ми; мо ти ву ва ти
ді тей ско ро чу ва ти кіль кість не по тріб них
по ку пок; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до сво го здо ров’я; при щеп лю ва ти дбай ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Суд над син те тич ни -
ми тка ни на ми» з кур су «Моя щас ли ва
пла не та» в 3-му кла сі
Бой ко На дія Пет рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 99.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з ви роб ниц т вом на ту раль них і син те тич них
тка нин, на вчи ти ді тей ро би ти пра виль ний
ви бір на ко ристь здо ров’я, ви хо ву ва ти
дбай ли ве став лен ня до при ро ди та її ре -
сурсів

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня дво циф ро вих чи сел» з ма те ма ти ки
в 2-му кла сі
Бой цо ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК
«Гімназія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глибле ним ви вчен ням іно зем них мов
І сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ту а лі зу ва ти об чис лю валь ні на вич ки
в ме жах 20; за крі пи ти спо со би до да ван ня
та від ні ман ня дво циф ро вих чи сел; по вто ри -

ти оди ни ці ви мі рю ван ня ве ли чин; фор му -
ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, уяву; ви хо ву ва ти уваж -
ність та ці ка вість до пред ме та

Роз роб ка уро ку «О. Іва нен ко «Си нич -
ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Бой цо ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «Гім на -
зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб -
ле ним ви вчен ням іно зем них мов І сту -
пеня — 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з твор чіс тю О. Іва нен ко; учи ти пра виль но,
сві до мо та ви раз но чи та ти при зо ві тво ри;
роз ви ва ти зв’яз ки мов лен ня, фо не ма тич -
ний слух, об раз не мис лен ня; ви хо ву ва ти
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уза галь ню валь но го уро ку
з роз ді лу «Каз ка вчить, як на сві ті жить»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Бо кій Вік то рія Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чис то піль ська шко ла Ні ко поль-
 сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про ук ра їн -
ські на род ні каз ки та каз ки на ро дів Євро пи;
учи ти ви зна ча ти го лов ну дум ку каз ки,
форму ва ти на вич ки пра виль но го ви раз но -
го чи тан ня; роз ви ва ти вмін ня від тво рю ва ти
зміст про чи та но го, мис лен ня, пам’ять; ви -
хо ву ва ти лю бов до на род ної твор чос ті, кни -
ги; на ма те рі а лі ка зок ви хо ву ва ти пра це -
люб ність, гос тин ність, чес ність

Роз роб ка уро ку «Се ре до ви ще ре дак -
то ра пре зен та цій. Від крит тя пре зен -

та ції та її за пуск на пе ре гляд» з ін фор ма -
ти ки в 3-му кла сі
Бон да рен ко Ал ла Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Скель ківська шко ла Ва -
си лів сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 уяв лен ня про про гра му
PowerPoint; ознай о ми ти з мож ли вос тя ми
цієї про гра ми; фор му ва ти вмін ня за ван та -
жу ва ти та пе ре гля да ти пре зен та цію, змі ню -
ва ти по ря док слай дів, ви лу ча ти зай вий
слайд

Роз роб ка уро ку «Пер ший раз у пер ший
клас» для 1-х кла сів
Бо ри сюк Окса на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Со лот вин ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — лі цей»
Бо го род чан сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го —ви кли ка ти по зи тив ні емо ції від зу стрі -
чі з учи те лем, шко лою, од но клас ни ка ми;
роз ви ва ти ін те рес до на вчан ня; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, по ва гу до шко ли,
ба жан ня гар но вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «Бу ду я при ро ді вір ним
дру гом. Л. Кос тен ко. «Пе ре ки ну та шпа ків -
ня» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Бо ро вик Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ло зів ський НВК № 4 Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня вір шо ва но го тек с ту,

зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів; роз -
ви ва ти об раз не сприй ман ня на вко лиш ньо -
го, ви хо ву ва ти лю бов і дбай ли ве став лен ня
до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Збір ка ди дак тич -
них ігор на уро ках в по чат ко вих кла сах»
для 1-х — 4-х кла сів
Бо ро дав ка Євге нія Пав лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла
№ 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Збір ка ігор з ук ра їн ської мо ви,
ма те ма ти ки та при ро дознав ст ва

Роз роб ка уро ку «Сте пи» з при ро -
дознав ст ва в 4-му кла сі
Бор т ні ко ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Уманськa шко ла № 14 Чер -
ка 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 вто ри ти
та уза галь ни ти знан ня про зо ну Лі со сте пу;
уза галь ни ти та роз ши ри ти знан ня про при -
ро ду Бать ків щи ни, ознай о ми ти з при род -
ною зо ною Степ; ви вчи ти клі ма тич ні умо ви
при род ної зо ни

Роз роб ка уро ку «Те ма тич ної пе ре вір ки
мов них знань та вмінь» з ук ра їн ської мо ви
в 3-му кла сі
Брат ков ська Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Мат ві їв ська 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 ле -
ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень
знань за те мою «Мо ва і мов лен ня. Текст»;
роз ви ва ти са мо стій ність, аку рат ність, мис -
лен ня, ува гу уч нів; ви хо ву ва ти ста ран ність,
куль ту ру офор м лен ня пись мо вих ро біт,
береж ли ве став лен ня до при ро ди, лю бов
до кві тів

Роз роб ка уро ку «Свій ські тва ри ни
у тво є му краї» з при ро дознав ст ва в 1-му
кла сі
Брик Світ ла на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 — ознай о ми ти уч нів зі свій ськи ми тва ри -
на ми рід но го краю, се ре до ви щем їхньо го
іс ну ван ня; учи ти ви зна ча ти, яку ко ристь
при но сять свій ські тва ри ни лю ди ні; роз ши -
ри ти пі зна валь ний до свід шко ля рів; роз ви -
ва ти спо сте реж ли вість, мов лен ня, мис лен -
ня, ува гу; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до тва рин

Збір ник «На кри лах по езії» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 3-му — 4-му кла сах

Брич ка Га ли на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кол ків ська шко ла-лі цей Ма не -
виць ко го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: До скла ду збір ки «На кри лах по -
езії» ввій ш ли вір ші ді тей та вчи тель ки

Роз роб ка уро ку «Т. Ка ра-Ва си льє ва.
«Спі ву ча гли на» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі
Буць ківська Те тя на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бай раць ка шко ла Ди кан -
сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з тво ром
Т. Ка ра-Ва си льє вої «Спі ву ча гли на», з мис -
тец т вом опіш нян ських май ст рів, удос ко -
налю ва ти на вич ки сві до мо го ви раз но го
читан ня, умін ня ана лі зу ва ти про чи та не,
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роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч нів, твор чу
уяву, ви хо ву ва ти по ва гу до на род но го мис -
тец т ва

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня при -
кмет ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 4-му класі
Ва си лен ко Іри на Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо -
ти, Кам’ян ський НВК «Гім на зія № 11 —
спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви -
вчен ням іно зем них мов І сту пе ня — до -
шкіль ний на вчаль ний за клад «Еври ка»
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про при кмет ник;
за крі пи ти вмін ня ви зна ча ти від мін ки при -
кмет ни ків в од ни ні та мно жи ні; фор му ва ти
на вич ки ана лі зу; роз ви ва ти зв’яз не мов лен -
ня та вмін ня ло гіч но бу ду ва ти дум ки; зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів; ви хо ву ва -
ти по чут тя вза є мо до по мо ги

Роз роб ка уро ку «По до рож до кра ї ни
імен ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Вєт рен ні ко ва Оле на Ві та лі їв на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Пол тав ська шко ла № 10
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 — уза галь ни ти і сис те -
ма ти зу ва ти знан ня про імен ник, роз ви ва ти
мис лен ня, твор чість, са мо стій ність, умін ня
пра цю ва ти в гру пах; ви хо ву ва ти лю бов
та ін те рес до ви вчен ня мо ви

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня дво циф ро вих чи сел без пе ре хо ду че рез
де ся ток» з ма те ма ти ки для 2-го кла су
Вєт рен ні ко ва Оле на Ві та лі їв на, учи тель по -
чат ко вої шко ли, Пол тав ська шко ла № 10
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 — на вча ти до да ва ти
і від ні ма ти дво циф ро ві чис ла без пе ре хо ду
че рез де ся ток, розв’язу ва ти за да чі на дві дії,
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, зна хо ди ти пе -
ри метр фі гур

Роз роб ка уро ку «Як по во ди ти ся з не -
знай о ми ми людь ми» з основ здо ров’я в 1-
му кла сі
Ви но гра до ва На дія Ана ні їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По кров ський НВК «ЗОШ
І—ІІ сту пе нів № 1 — По кров ська гім на зія»
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-тре нін гу,
ме та яко го — ознай о ми ти ді тей з пра ви ла -
ми без печ ної по ве дін ки сто сов но не зна йо -
мих лю дей, учи ти, як ді яти, ко ли дзво нять
у две рі, роз ви ва ти вмін ня ло гіч но до во ди ти
влас ну дум ку, ви хо ву ва ти обач ність, обе -
реж ність, від по ві даль ність

Роз роб ка уро ку «З чис то го дже ре ла на -
род ної твор чос ті» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Ві рич Ра ї са Іва нів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Сві тан ків ський НВК Ні жин сько го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — про -
дов жу ва ти ознай ом лю ва ти уч нів з різ но -
вида ми на род ної твор чос ті (ко лис ко ви ми
піс ня ми, за бав лян ка ми, ско ро мов ка ми);
роз ши рю ва ти уяв лен ня про влуч ність, точ -
ність, кра су рід но го сло ва; про буд жу ва ти
ін те рес до ви вчен ня рід ної мо ви; ви хо ву ва -
ти лю бов до тво рів ус ної на род ної твор чос -
ті, до кни ги

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня зна чень
чис ло вих ви ра зів. Скла дан ня і розв’язу -
ван ня за дач за ма люн ком і таб ли цею»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Вой це хов ська Ма рія Зі но ві їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 10
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
ак ту а лі зу ва ти знан ня з те ми; спри я ти ро зу -
мін ню по нять «по зи цій ний прин цип за пи су
чис ла», «роз ряд ний склад чис ла»; по вто ри -
ти струк тур ний еле мент за да чі; удос ко на -
лю ва ти вмін ня скла да ти та розв’язу ва ти за -
да чі, об чис лю ва ти зна чен ня чис ло вих ви ра -
зів; роз ви ва ти кри тич не мис лен ня, умін ня
ви ді ля ти го лов не

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Гав ри ло ва Окса на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ниж ньо сі ро гозь ка шко ла
Хер сон 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 ти пи ре чень за ме тою ви слов лю ван -
ня; на вча ти роз піз на ва ти тип ре чен ня, за -
крі пи ти вмін ня по ши рю ва ти ре чен ня,
скла да ти схе ми до ре чень

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче -
но го про сло ва, які від по ві да ють

на пи тан ня хто?, що?» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Га лич Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла 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 — за крі -
пи ти на бу ті знан ня про імен ни ки-на зви іс -
тот та не іс тот, умін ня роз піз на ва ти імен ни -
ки; за кріп лю ва ти на вич ки ка лі гра фіч но го
пись ма; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність
уч нів, умін ня пра цю ва ти з тек с том і слов -
ни ком; ви хо ву ва ти не об хід ність ви ко рис -
то ву ва ти у влас но му мов лен ні ети кет ну
лек си ку

Роз роб ка уро ку «Су пер мар ке те, при -
віт!» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі

Гар ка ло Те тя на Кос тян ти нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дро го биць ка шко ла № 10
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явлену те му, на вчаль на ме та яко го — удос -
ко налю ва ти на вич ки до да ва ти круг лі та
одноциф ро ві чис ла до дво циф ро во го; фор -
му ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі еко но -
міч но-ло гіч но го, жит тє во-прак тич но го та
ло гіч но го зміс ту скла дан ням ви ра зу

Роз роб ка уро ку «Гри гір Тю тюн ник.
«Ла соч ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Гат чен ко Те тя на Ві та лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Но во ба сан ська шко ла Боб ро -
виць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 опо ві -
данням Г. Тю тюн ни ка, учи ти з ро зу мін ням
ста ви ти ся до «бра тів на ших мен ших»; удос -
ко на лю ва ти вмін ня швид ко орі єн ту вати ся
в тек с ті, ді ли ти йо го на час ти ни; роз ви ва ти
мов лен ня, умін ня пра цю ва ти з різ ни ми ма -
те рі а ла ми; ви хо ву ва ти аку рат ність, спо сте -
реж ли вість, чуй ність, лю бов до тварин

Роз роб ка уро ку «Різ д вя ні гос тин ці»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Го дим’як Лю бов Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ше шор ська шко ла Ко сів -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ви кли ка ти ін те рес до по етич них
тво рів О. Кро тюк, на вчи ти об ґ рун то ву ва ти
від по ві ді; роз ши ри ти слов ни ко вий за пас,
роз ви ва ти чи таць кі ком пе тен т нос ті, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до при ро ди, чуй ність та ми ло сер дя

Роз роб ка уро ку «Світ за вік ном» з ук -
ра їн ської мо ви та при ро дознав ст ва в 4-му
кла сі
Го лов ко Ін на Пет 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти ме то дів пі -
знан ня жи вої і не жи вої при ро ди, вмін ня
спо сте рі га ти та ана лі зу ва ти змі ни в при ро -
ді; фор му ва ти в уч нів стій кий пі зна валь ний
ін те рес за ра ди са мо го про це су пі знан ня;
роз ви ва ти мов лен ня, твор чі здіб нос ті; ви хо -
ву ва ти до пит ли вість, ін те рес до ви вчен ня
рід ної при ро ди, ба жан ня пік лу ва ти ся і збе -
рі га ти на вко лиш нє се ре до ви ще.

Роз роб ка уро ку «Роз піз на ван ня гео мет -
рич них фі гур. 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
Го ря і но ва Окса на Ми ко ла їв 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, ме та яко -
го — за крі пи ти по нят тя «об’єм ні гео мет рич ні
фі гу ри», умін ня вста нов лю ва ти від по від ність
між пред ме та ми та гео мет рич ни ми фі гу ра ми,
вправ ля ти в розв’язу ван ні за дач на збіль шен -
ня (змен шен ня) чис ла на кіль ка оди ниць; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, об чис лю валь ні на -
вич ки; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Зву ки [д], [д’], бук ва Д,
д («де»)» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Гра бар чук Олек сан д ра Во ло ди ми рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Львів ська шко -
ла № 22 ім. В. Сте фа ни ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна йо -
мити з ар ти ку ля цією зву ків [д], [д’], по зна -
чен ня їх бук вою «де»; на вчи ти да ва ти пов ну
ха рак те рис ти ку зву ка; спри я ти прак тич но -
му за сво єн ню дзвін кої ви мо ви цих зву ків
у кін ці слів і скла дів

Роз роб ка уро ку «Рух Зем лі на вко ло
Сон ця. Рік» з при ро дознав ст ва в 4-му класі
Гра бар чук Олек сан д ра Во ло ди ми рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Львів ська шко -
ла № 22 ім. В. Сте фа ни ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — сфор му ва ти уяв -
лен ня про змі ни пір ро ку, по нят тя «рік»,
«ви со кос ний рік», роз ви ва ти спо сте реж ли -
вість, кміт ли вість, на уко вий сві то гляд, ви -
хо ву ва ти ін те рес до на уко вих знань

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня де фор мо -
ва них ре чень» з ук ра їн ської мо ви в 2-му
кла сі
Гри ца юк Лі дія Кор ні їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кор ди шів ський НВК Шум сько -
го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
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до да єть ся), ме та яко го — на вча ти роз різ ня -
ти окре мі сло ва і ре чен ня, від нов лю ва ти де -
фор мо ва ні ре чен ня; роз ши ри ти уяв лен ня
про по ри ро ку; по пов ню ва ти слов ни ко вий
за пас ді тей; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
мов лен нє ву ак тив ність; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, ін те рес до на род ної твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Ві зе ру нок для ру ка -
вич ки» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Гриць ко На та лія Сер гі їв на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Ба лак лій ська спе ці аль на
за галь но ос віт ня шко ла-ін тер нат Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва ти
вмін ня ма лю ва ти гео мет рич ний ор на мент
зі зраз ка; фор му ва ти на вич ки куль ту ри ро -
бо ти з різ ни ми ху дож ні ми ма те рі а ла ми, ви -
ко ну ва ти впра ви на роз ви ток ру ки, зо ро во-
рух ли вої ко ор ди на ції

Роз роб ка уро ку «З Укра ї ною в сер ці»
з чи тан ня в 1-му кла сі
Гу сько ва Оль га Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз кри ти уч ням по -
нят тя «шко ла», «шко ляр», роз ши ри ти пі -
зна валь ну ді яль ність, фор му ва ти ін те рес
до на вко лиш ньо го сві ту; роз ви ва ти уяву,
мис лен ня, пам’ять, ува гу, мов лен ня; ви хо -
ву ва ти ін те рес до на вчан ня, ба жан ня ді зна -
ти ся но ве, то ва ри ськість, лю бов до Бать ків -
щи ни

Роз роб ка уро ку «Свя та і тра ди ції» з ан -
г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Д’ячен ко Ла ри са Ана то лі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, При мор ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 1 з по глиб ле ним ви вчен ням окре -
мих пред ме тів та кур сів За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з но ви ми
лек сич ни ми оди ни ця ми: New Year’s Eve,
fireworks, to see out, to see in, midnight, to be
sure; роз ви ва ти на вич ки ауді ю ван ня, ус но -
го мов лен ня, чи тан ня з те ми; ознай о ми ти
уч нів з да та ми свят Ве ли кої Бри та нії та
Укра ї ни, на вчи ти їх пи са ти

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні
робо ти з ук ра їн ської мо ви» для 2-х

кла сів
Дем’янен ко На та лія Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Остап’єв ська шко ла Ве ли -
ко ба га чан сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: До бір ку скла де но із за вдань
на роз піз на ван ня ви вче них мов них явищ,
гру пу ван ня і кла си фі ка цію мов них оди -
ниць, спо лу чен ня слів, до пов нен ня, транс -
фор му ван ня ре чень, до бір на леж ної фор ми
сло ва, по тріб ної лек се ми то що

Роз роб ка уро ку «Пре фікс. Сло вот вор ча
роль пре фік сів» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Де рев’ян ко Світ ла на Вік то рів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня
з те ми «Бу до ва сло ва»; роз ши рю ва ти уяв -
лен ня про сло вот вор чу роль пре фік сів,
фор му ва ти вмін ня утво рю ва ти но ві сло ва
за до по мо гою пре фік сів, роз ви ва ти вмін ня
зі став ля ти, уза галь ню ва ти, зба га чу ва ти

слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти пра це люб -
ність, охай ність, умін ня спів пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «Твір-опис на осно ві
влас них спо сте ре жень» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Дон чен ко Вік то рія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня до би ра ти най більш
влуч ні при кмет ни ки для опи су пред ме ту;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, мис лен ня,
спо сте реж ли вість, умін ня по рів ню ва ти і зі -
став ля ти; роз ши ри ти знан ня про ка ли ну,
по ка за ти, як оспі ву вав її ук ра їн ський
народ; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го сло ва,
на ці о наль них тра ди цій, на род ної муд рос ті,
кра си і гар мо нії на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «По нят тя про гір ські
по ро ди, їх різ но ма ніт ність» із при ро -
дознав ст ва в 3-му кла сі
Дре га ло Ле ся Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, По лон ська шко ла № 3 Хмель -
ницької 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
гір ські по ро ди, зна чен ня гір ських по рід
у при ро ді; ви роб ля ти вмін ня роз різ ня ти
гір ські по ро ди в твер до му, рід ко му і га зо -
по діб но му ста нах; ви хо ву ва ти ес те тич не
сприй ман ня об’єк тів при ро ди, пі зна валь -
ний ін те рес до них

Роз роб ка уро ку «Знай ом ст во з жи те ля -
ми мор ських гли бин Чор но го мо ря. Ді лен -
ня чис ла на до бу ток» з ма те ма ти ки в 3-му
кла сі
Дуд кі на Лю бов Збиш ків на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 11.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по яс ни ти пра ви ло ді лен ня чис ла на до -
бу ток; опра цю ва ти по яс нен ня розв’язан ня
за да чі на дві дії, яка вклю чає су му трьох
і двох до дан ків; за крі пи ти прий о ми до да ван -
ня й від ні ман ня три циф ро вих чи сел з пе ре -
хо дом че рез роз ряд; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до рід ної зем лі

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич на Січ. Ді -
лен ня круг ло го чис ла на од но циф ро ве

чис ло» з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Дьо мі на Ні на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сві тан ків ський НВК Ні -
жин сько го р-ну Чер нігв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
озна йо ми ти уч нів з прий о мом ді лен ня круг -
ло го чис ла на од но циф ро ве чис ло (120 : 3),
за кріп лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
на роз крит тя зміс ту ді лен ня; роз ви ва ти ло -
гіч не мис лен ня, вмін ня мір ку ва ти; ви хо ву -
ва ти ін те рес до пред ме та, ба жан ня вчи ти ся

Роз роб ка уро ку «Дія до да ван ня. Ознай -
ом лен ня з тер мі на ми «до да ван ня», «су ма»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Євдо ки мо ва Вла дис ла ва Андрі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 19 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з тер мі -
на ми «до да нок» і «су ма»; роз кри ти зміст дії
до да ван ня, учи ти ко рис ту ва ти ся чис ло вим
від різ ком; роз ви ва ти мис лен ня, ма те ма тич -
ну мо ву; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня
ма те ма ти ки

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 3-му
кла сі
Єфі мен ко Ні на Сер гі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ла ди жин ська шко ла Уман сько -
го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти усві дом лю ва ти книж ку як за -
сіб спіл ку ван ня з ав то ром, з муд рою лю -
диною; фор му ва ти осмис ле не став лен ня
до за галь но люд ських цін нос тей; ви кли ка ти
ба жан ня тво ри ти доб ро і уни ка ти злих
учин ків; ви хо ву ва ти ба жан ня бу ти доб ри -
ми, чуй ни ми

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня і ді лен ня
ба га то знач них чи сел на од но знач не чис -
ло» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Же лез ня ко ва Світ ла на Пет рів 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: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — на вча ти ви ко ну ва -
ти дії з ба га то знач ни ми чис ла ми; фор му ва -
ти вмін ня мно жен ня ба га то знач но го чис ла
на од но знач не з круг ли ми де сят ка ми, тре -
ну ва ти на вич ки ус них і пись мо вих об -
числень, за крі пи ти вмін ня розв’язу ва ти
тек с то ві за да чі, зна хо ди ти пе ри метр фі гур;
спри я ти роз вит ку пам’яті, ува ги, мис лен ня,
мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Шка ла. Ці на по діл -
ки» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі

Жов тош тан Оле на Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Вер х ньо д ніп ров ська
спеці а лі зо ва на шко ла № 1 з по глиб ле ним
ви вчен ням іно зем них мов 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 —
уточ ни ти уяв лен ня про шка лу та ці ну по діл -
ки шка ли; фор му ва ти здат ність до ви зна -
чен ня за шка лою зна чень ве ли чин; учи ти
ви зна ча ти ці ну по діл ки шка ли на чис ло во -
му про ме ні та ви мі рю валь них при ла дах;
роз ви ва ти ро зу мо ві опе ра ції, мо ти ва цію
до ці ле спря мо ва ної ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «По до рож у пе че ру
Англій ської Абет ки» з ан г лій ської мо ви
в 2-му кла сі
Жук Ле ся Ва си лів на, учи тель ан г лі ської мо -
ви, Ірк лі їв ська шко ла Чор но ба їв сько го р-ну
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти і за крі -
пи ти в іг ро вій фор мі ви вче ний ма те рі ал;
роз ви ва ти на ви ки ус но го мов лен ня, чи -
тан ня, пись ма; роз ви ва ти пам’ять, мис -
лення

Роз роб ка уро ку «О. Ко пи лен ко. «Роз би -
ша ка Чив» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Жу ко ва Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Куп’ян ська шко ла № 11
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 знай о ми ти з твор -
чіс тю О. Ко пи лен ка, удос ко на лю ва ти на -
вич ки сві до мо го ви раз но го чи тан ня; учи ти
спо сте рі га ти за при ро дою, її не по втор ніс -
тю; роз ви ва ти уяву, мис лен ня, пам’ять,
мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди
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Роз роб ка уро ку «Що ти зна єш про ле -
лек?» з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
За мер ло ва Ал ла Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Чер ні гів ський лі цей № 22.
Ано та ція: Objectives: to present and practice
new vocabulary; to develop listening, reading
and speaking skills; to practice using to be and
to have got in context

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня при ві -
тан ня до Дня Ма те рі» з ук ра їн ської

мо ви в 3-му кла сі
За па ра Те тя на Гри го рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Скель ківська шко ла Ва си лів -
сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — роз ши рю ва ти уяв -
лен ня про тра ди ції та зви чаї ук ра їн сько го
на ро ду, про День Ма те рі; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, спо сте реж ли вість, твор чу уяву;
фор му ва ти вмін ня уза галь ню ва ти; ви хо ву -
ва ти лю бов до ма те рі, сім’ї, спри я ти мо раль -
но му роз вит ку

Роз роб ка уро ку «Влас ні й за галь ні на -
зви. Ве ли ка бук ва у влас них іме нах»

з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Звє ре ва Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чу гу їв ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів — гім на зія
№ 5» Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
вмін ня роз піз на ва ти час ти ни мо ви, по ши -
ри ти знан ня про імен ни ки, вправ ля ти
в роз піз на ван ні влас них і за галь них імен -
ни ків, за кріп лю ва ти на вич ки на пи сан ня
влас них імен, роз ви ва ти пі зна валь ні ін те -
ре си, ви хо ву ва ти по чут тя гід нос ті та лю бо ві
до ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня каз ки
за по да ним по чат ком, схе ма ми ре чень і се -
рією сю жет них ма люн ків» з ук ра їн ської
мо ви в 2-му кла сі
Ілюш кі на Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вил ків ська № 1 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти скла да ти каз ку за по да ним по -
чат ком, схе ма ми ре чень і се рією сю жет них
ма люн ків; гра мот но і по слі дов но фор му ва -
ти дум ки та по єд ну ва ти їх у зв’яз но му ви -
кла ді; роз ви ва ти на вич ки ро бо ти над ре чен -
ням; фор му ва ти куль ту ру офор м лен ня
пись мо вих ро біт; ви хо ву ва ти ор га ні зо ва -
ність, уваж ність, аку рат ність, бе реж ли ве
став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Таб ли ця мно жен ня
чис ла 5. По рів нян ня ви ра зів. Розв’язу ван -
ня за дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ілюш кі на Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Вил ків ська шко ла № 1 Оде -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ак ту а лі зу -
ва ти знан ня уч нів з те ми; спри я ти ро зу мін -
ню спо со бів скла дан ня таб лиць мно жен ня
і ді лен ня; удос ко на лю ва ти вмін ня мно жи ти
та ді ли ти чис ла в ме жах 1–5, розв’язу ва ти
за да чі та ви ра зи; роз ви ва ти кри тич не мис -
лен ня, умін ня ви ді ля ти го лов не

Роз роб ка уро ку «Їжа, ко рис на для здо -
ров’я. На род ні тра ди ції хар чу ван ня»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі

Ка і ро ва На дія Во ло ди ми рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Чу гу їв ський НВК № 6
ім. три чі Ге роя Ра дян сько го Со ю зу І. М. Ко -
же ду ба Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня в уч нів
уяв лен ня про здо ро ве хар чу ван ня, зна чен -
ня хар чу ван ня для лю ди ни; ко рис ну і різ но -
ма ніт ну їжу; за кріп лен ня знань про гру пи
ре чо вин; роз ви ток умін ня пра виль но хар -
чу ва ти ся; ви хо ван ня здо ро во го спо со бу
жит тя, від по ві даль но го став лен ня до сво го
здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Чи та є мо каз ки Іва на
Фран ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Ка лам бет Ва лен ти на Фе до рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Си нель ни ків ська шко ла
№ 4 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти ви ді ля ти в тек с ті дій о вих осіб,
да ва ти їм ха рак те рис ти ку; спо сте рі га ти
за струк ту рою і сю же том каз ки; за кріп ля -
ти вмін ня від тво рю ва ти зміст ка зок, пра -
вильно оці ню ва ти по ве дін ку пер со на жів;
фор му ва ти на вич ки пра виль но го і сві -
домого чи тан ня мов ч ки та вго лос; роз ви ва -
ти пам’ять, мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти
чуйність, доб ро зич ли вість, гос тин ність,
поряд ність

Роз роб ка уро ку «М. Слад ков. «Вес ня на
лаз ня» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
класі
Кар бань Іри на Пет рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 30 ім. Ге роя
Ра дян сько го Со ю зу С. О. Бор зен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти знай о -
ми ти ді тей з твор чіс тю М. Слад ко ва; по -
знай о ми ти з опо ві дан ням «Вес ня на лаз ня»;
роз ши ри ти знан ня про пта хів; удос ко на лю -
ва ти тех ні ку чи тан ня, ви раз ність; при -
щеплю ва ти ін те рес до чи тан ня; ви хо ву ва ти
спо сте реж ли вість, дбай ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «До ро га до успі ху»
з пред ме та «я у сві ті» в 4-му кла сі
Кель манська Ве ро ні ка Анто нів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла
№ 4 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — спри я ти фор му ван ню по нят тя
про успіх і якос ті, які до по ма га ють йо го
до сягти; на вчи ти ана лі зу ва ти, уза галь ню -
ва ти ін фор ма цію, ви ко рис то ву ва ти на бу -
ті знан ня; уточ ни ти і роз ши ри ти уяв лен -
ня про умо ви успі ху; да ти мож ли вість
упев ни ти ся, що шлях до успі ху за ле жить
і від осо бис тих зу силь, і від спів пра ці з ін -
ши ми

Роз роб ка уро ку «Елек т рон на пош та.
Ство рен ня і над си лан ня елек т рон них лис -
тів. Куль ту ра лис ту ван ня» з ін фор ма ти ки
в 4-му кла сі
Кня зе вич Окса на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Жу ра ків 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, на вчаль на ме та яко го — сфор му ва -
ти уяв лен ня про елек т рон ну пош ту; на вчи -
ти ство рю ва ти і над си ла ти елек т рон ні лис -
ти; ознай о ми ти з пра ви ла ми без печ но го
спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Ви мов ляй те чіт ко зву -
ки — чи тай те пра виль но» з на вчан ня гра -
мо ти в 1-му кла сі
Ко ва лен ко Люд ми ла Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но вог ро дів ська шко ла
№ 10 ім. Та ра са Шев чен ка 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 раз но чи та ти, удос ко на лю ва ти на вич -
ки чи тан ня та зву ко-бук ве но го ана лі зу слів;
учи ти зна хо ди ти у тек с ті від по ві ді на пи тан -
ня; роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, ба жан ня
чи та ти, умін ня пра цю ва ти з тек с том, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас, ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го краю, ба жан ня обе рі га ти на -
вко лиш ній світ

Ме то дич на роз роб ка «Тек с ти для
ауді ю ван ня» з ан г лій ської мо ви в 4-му

кла сі
Ко ва лен ко Оль га Ва си лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ма кі їв ська шко ла Смі лян -
сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: роз роб ка про по нує тек с ти для
ауді ю ван ня з тек с та ми для кон т ро лю з те ми
«Від по чи нок і до звіл ля»

Роз роб ка уро ку «Осінь у лі сі. Апос т -
роф» з ук ра їн ської мо ви в 2-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 -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти
по яс ню ва ти вжи ван ня апос т ро фа в за про -
по но ва них сло вах; чи та ти й пи са ти сло ва
з апос т ро фом; ха рак те ри зу ва ти зву ко-бук -
ве ний склад сло ва з апос т ро фом

Роз роб ка уро ку «Гон чар ст во в Укра ї ні»
з кур су «Я у сві ті» в 3-му кла сі
Ко нон Оле на Ле о ні дів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ли то везь ка шко ла Іва ни чів сько -
го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — роз ши рю ва ти та по -
глиб лю ва ти знан ня про гон чар ст во; учи ти
уч нів ви би ра ти гли ну для ліп лен ня та са мо -
стій но ство рю ва ти пред ме ти ук ра їн ської
ке ра мі ки; роз ви ва ти ес те тич ний смак, дріб -
ну мо то ри ку паль ців рук, твор чі здіб нос ті;
ви хо ву ва ти по ва гу до тра ди цій рід ної зем лі,
до пра ці лю дей

Роз роб ка уро ку «По ри ро ку. Вес на-ча -
рів ни ця» з ук ра їн ської мо ви в 1-му кла сі
Корж Ган на Олек сі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ма ло вис то роп ський НВК Ле бе -
дин сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — учи ти са мо стій но спіл ку ва ти -
ся з ди тя чою книж кою; пра виль но на зи ва -
ти книж ку, зна хо ди ти твір у книж ці-збір ці
з опо рою на її на зву та ілюс т ра ції все ре ди ні
кни ги; да ти уяв лен ня про стро фу; фор му ва -
ти еле мен тар ні ауді а тив ні вмін ня, не об хід ні
для ро зу мін ня зміс ту ху дож ніх тек с тів,
сприй ня тих на слух

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня. Гра ма тич на
осно ва» з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ко рот ких На та лія Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти по нят тя про го лов ні чле ни ре чен ня, учи -
ти зна хо ди ти їх у ре чен ні; за кріп лю ва ти
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знан ня про ре чен ня, йо го ви ди; по вто ри ти
знан ня про імен ник, ді єс ло во; прак тич но
вдос ко на лю ва ти нор ма тив ну ви мо ву дзвін -
ких при го лос них у кін ці сло ва і скла ду

Роз роб ка на вчаль но го про ек ту «За -
хис ти при ро ду» з при ро дознав ст ва

в 3-му кла сі
Ко са ре вич Те тя на іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Мар ків ська гім на зія Лу ган -
ської обл.
Ано та ція: Пре зен та ція про ек ту, ре алі зу ю -
чи який, уч ні здо бу ли знан ня про енер гію,
пе ре тво рен ня енер гії Сон ця, во ди та віт ру
в ін ші ви ди енер гії; знай ш ли ін фор ма цію
про при чи ни за бруд нен ня во ди та по віт ря;
про за хо ди зі збе ре жен ня на вко лиш ньо го
се ре до ви ща та енер го збе ре жен ня

Роз роб ка уро ку «По до рож фір ма ми
Укра ї ни» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ко сен ко Оле на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Но во пок ров ська шко ла Со ло -
нян сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — учи ти до да ван ня й від ні ман ня в ме жах
20, умін ню розв’язу ва ти за да чі на зна ход -
жен ня не ві до мо го до дан ка, скла да ти рів -
нос ті за ма люн ка ми і схе ма ми; роз ви ва ти
мис лен ня, об чис лю валь ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Здо ров’я — най цін -
ні ший скарб» з фі зич ної куль ту ри

в 4-му кла сі
Ко со ван Юлія Олек сан д рів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Кри во різь ка шко ла № 108
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 — ознай о ми -
ти уч нів з сут ніс тю та прин ци па ми ста ло го
роз вит ку; фор му ва ти в уч нів прин ци пи ста -
лос ті; ви кли ка ти ін те рес до спіл ку ван ня
що до проб ле ми ста ло го роз вит ку, мір ку ю -
чи над влас ним здо ров’ям

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня з ве ли кої
бук ви кли чок тва рин» з ук ра їн ської мо ви
в 2-му кла сі
Кос ти на На та ля Гри го рів 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, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про пра ви ла на пи -
сан ня слів з ве ли кої бук ви; фор му ва ти
вмін ня роз різ ня ти на зви тва рин та їх клич -
ки; учи ти пи са ти клич ки тва рин з ве ли кої
бук ви; за кріп лю ва ти на вич ки ка лі гра фіч -
но го пись ма, скла дан ня ре чень за ма люн -
ком; роз ши рю 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 тва рин

Роз роб ка уро ку «Зву ки [н], [н’]. По зна -
чен ня їх бук вою Н, н» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Крав чен ко Ан на Ва ле рі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 19
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти зі зву ка ми [н], [н’] і бук -
вою Н; учи ти пра виль но ар ти ку лю ва ти
звук, ви ді ля ти йо го у сло вах; фор му ва ти на -
вич ки чи тан ня скла да ми; зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас уч нів, роз ви ва ти вмін ня ро -
би ти зву ко-бук ве ний та зву ко-скла до вий
ана ліз слів; ви хо ву ва ти по чут тя друж би й
то ва ри ськос ті, ста ран ність, ба жан ня ак тив -
но пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня  і роз -
в’язу ван ня при кла дів. Розв’язу ван ня

за дач на до да ван ня і від ні ман ня» з ма те -
ма ти ки в 1-му кла сі
Крав чук Лю бов Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Іл лі нець ка шко ла № 1 Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти при кла ди
на до да ван ня, по рів ню ва ти чис ла, удос ко -
на лю ва ти об чис лю валь ні на вич ки, удос ко -
на лю ва ти вмін ня пи са ти циф ри, роз ви ва ти
пам’ять, ло гіч не мис лен ня, зв’яз не мов лен -
ня, зба га чу ва ти влас ний пі зна валь ний до -
свід, 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 ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «За кін чен ня сло ва»
з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Кру ков ська Ле ся Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла
№ 7 ім. Г. Во ро бйо ва Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен -
ня про за кін чен ня сло ва, умін ня ви зна ча ти
за кін чен ня в сло вах шля хом сло во змі ни;
до слі ди ти роль за кін чен ня в ре чен ні; роз ви -
ва ти твор чу уяву, мов лен ня і мис лен ня,
кміт ли вість; ви хо ву ва ти ці ка вість до мов -
них явищ, по ва гу до пра ці хлі бо ро бів, бе -
реж не став лен ня до хлі ба

Роз роб ка уро ку «При го ди бджо ли
Ма йї» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі

Ку зі на-Іва но ва Те тя на Ми хай лів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, При ват ний НВК
«Еру дит», с. Мі зі ке ви ча Ові ді о поль 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, ме та яко го — ак ту а -
лі зу ва ти знан ня таб ли ці мно жен ня на 2, 3, 4,
на зви ком по нен тів при ді лен ні і мно жен ні;
ознай о ми ти з по ді лом чис ла на рів ні час ти -
ни; сфор му ва ти уяв лен ня про по ло ви ну,
тре ти ну, чверть; вправ ля ти у ви ко нан ні дій
з іме но ва ни ми чис ла ми; фор му ва ти вмін ня
скла да ти за да чі на дві дії різ них сту пе нів
за схе мою ви ра зу; роз ви ва ти кри тич не
мис лен ня, вмін ня ви ді ля ти го лов не

Роз роб ка уро ку «М’які при го лос ні, по -
зна чу ва ні лі те ра ми ч, щ. Спо лу ки ча, ща,
чу, щу» з ро сій ської мо ви в 2-му кла сі
Ку лик Ася Вік то рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, До лин ська шко ла Слов’ян сько го
р-ну 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), на вчаль на ме та яко го — фор му ва ти
вмін ня ви зна ча ти в сло вах ор фо гра ми і пра -
виль но за пи су ва ти ці сло ва, удос ко на лю ва -
ти на вич ку зву ко-бук ве но го ана лі зу слів;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня уч нів, мис лен -
ня, умін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти ста ран ність і аку рат ність

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня при кла -
дів за ма люн ка ми. Мно го кут ни ки.

Обчис лен ня ви ра зів» з ма те ма ти ки, при -
ро дознав ст ва й об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 1-му кла сі
Ку лі ков ська Ка те ри на Ва си лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ба лан дин ська шко ла
Кам’ян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня вчи ти ся, скла да ти

рів нос ті на до да ван ня і від ні ман ня за ма -
люн ка ми, по рів ню ва ти чис ла, роз піз на ва ти
мно го кут ни ки, роз ви ва ти об чис лю валь ні
на вич ки та на вич ки ка лі гра фіч но го пись ма,
спо ну ка ти ці ліс но сприй ма ти на вко лиш ній
світ, пе ре да ва ти йо го у ко льо рі і ма люн ках,
ви хо ву ва ти ба жан ня бе рег ти при ро ду, до -
по ма га ти зи му ю чим пта хам

Роз роб ка уро ку «Скринь ка ці ка вих
і по вчаль них іс то рій. В. Су хо млин -

ський. «Які во ни бід ні» з лі те ра ут р но го
читан ня в 2-му кла сі
Ку ро чен ко Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По ло гів ський НВК 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
роз ши рю ва ти уяв лен ня ді тей про ба гат ст во
рід ної при ро ди, учи ти ба чи ти кра си ве
у прос то му на вко ло се бе; роз ви ва ти чи -
таць кі вмін ня, фор му ва ти на вич ки вдум ли -
во го ви раз но го чи тан ня; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Най біль ші міс та Укра -
ї ни. Урок роз вит ку мов лен ня» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Ла за рюк Світ ла на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Чер ні вець кий НВК «Лю -
бис ток».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти впо ряд ко ву ва ти текст за по -
слі дов ніс тю по дій, за пи су ва ти вдос ко на ле -
ний текст, ви яв ля ти й по нов лю ва ти від сут ні
аб за ци; ознай о ми ти з най біль ши ми міс та ми
Укра ї ни; роз ви ва ти мов лен ня, ло гіч не
і твор че мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до Бать ків щи ни, твор чу са мо стій ність
і вмін ня пра цю ва ти ко ман дою, спри я ти
роз вит ку твор чої осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Про си мо каз ку в гос ті
до се бе»з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Ла сій Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри ворзь ка шко ла № 79 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня уч нів про каз ку
як ху дож ній твір, у яко му ви гад ка і фан та -
зія слу жать за со бом ви ра жен ня суд жень
на ро ду про жит тя; роз ви ва ти вмін ня роз -
різ ня ти на род ну каз ку та лі те ра тур ну; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів; ви хо ву -
ва ти муд рість, кміт ли вість, доб ро ту

Роз роб ка уро ку «Mixing colours»
Лев чен ко Ін на Ге ор гі їв на, учи тель ан г -

лій ської мо ви, Кам’ян ський НВК «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 з ме то дич -
ни ми до дат ка ми. Objectives: to see how
colors transform when different combinations
are mixed together; to identify prima ry/se con -
dary colors as well as warm/cool colours and
their relationship to each other; to make
predictions and observations; to take part in
experiments

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
чи таць кої ком пе тен т нос ті мо лод ших

шко ля рів»
Ли сен ко Ла ри са Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ма лин ський НВК «Шко ла-
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ліцей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» 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 (до да єть ся ме ді ап ре зен та ція)
ав тор ка об ґ рун то вує не об хід ність удос ко -
на лен ня здат нос ті шко ля ра здо бу ва ти знан -
ня та за сто со ву ва ти їх у влас ній твор чій
діяль нос ті

Роз роб ка уро ку «Істо рія Олім пій -
ських ігор. Мі фи і ле ген ди про ви ник -

нен ня Олім пій ських ігор» з фі зич ної куль -
ту ри, лі те ра тур но го чи тан ня і тру до во го
на вчан ня в 4-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Лит нян чи на Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель фі зич ної куль ту ри, Сум ський спе ці -
аль ний НВК «За галь но ос віт ня шко ла І сту -
пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
№ 37 «Зі роч ка».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри ян ня гар мо ній -
но му роз вит ку осо бис тос ті ди ти ни та по -
ши рен ня гу ма ніс тич них іде а лів олім піз му

Роз роб ка уро ку «Parts of the body» з ан -
г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Ло пу шан ська Іло на Ро ма нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Во ло чи ська шко ла № 5
Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти з но ви ми лек сич -
ни ми оди ни ця ми, учи ти впіз на ва ти їх і за -
сто со ву ва ти в мов лен ні; ви вчи ти пра ви ла
вжи ван ня струк тур «He\She has got…»,
«He\She has not got…»; ак ти ві зу ва ти вмін ня
опи су ва ти ма лю нок; ви вчи ти вірш «One,
two, three look at me», від пра цю ва ти ви мо ву
зву ка th [?]; ак ти ві зу ва ти на вич ки чи тан ня
й пись ма

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня зна чень
ви ра зів, що міс тять дуж ки. Розв’язу ван ня
за дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Лось Іри на Ге ор гі їв на, учи тель по чат -
кових кла сів, 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти в уч нів умін ня зна хо ди ти зна чен ня ви ра -
зів, які міс тять дуж ки; за кріп лю ва ти знан ня
що до по ряд ку дій у ви ра зах з дуж ка ми;
удос ко на лю ва ти вмін ня розв’язу ва ти
задачі

Роз роб ка уро ку «Со ро ча че гніз до»
з літе ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Лош карь Окса на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма лин ський НВК «Шко -
ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти ана лі зу ва ти
текст, сте жи ти за по слі дов ніс тю роз гор тан -
ня по дій, удос ко на лю ва ти вмін ня ха рак те -
ри зу ва ти дій о вих осіб, удос ко на лю ва ти
вмін ня чи та ти в осо бах та пе ре ка зу ва ти
про чи та не, скла да ти діа лог, ви хо ву ва ти
любов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за кріп лен -
ня таб лиць мно жен ня і ді лен ня. Розв’язу -
ван ня рів нянь» з ма те ма ти ки в 2-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 обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня уч нів з таб лич -
но го мно жен ня і ді лен ня, удос ко на лю ва ти

об чис лю валь ні на вич ки, пра ви ла по ряд ку
ви ко нан ня ариф ме тич них дій різ но го сту -
пе ня; роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі
ви вче них ви дів, умін ня розв’язу ва ти рів -
нян ня; зба га чу ва ти знан ня ці ка вин ка ми
про при ро ду; ви хо ву ва ти лю бов до ма те ма -
ти ки та до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська на род на
каз ка «Кри вень ка ка чеч ка» з лі те ра тур но -
го чи тан ня в 3-му кла сі
Ма ли хі на Іри на Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Пуш ка рів ська шко ла
Верх ньо д ніп ров сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по глиб лю ва ти знан ня про ча рів ні каз -
ки; роз ви ва ти вмін ня ді ли ти текст на час ти -
ни за зміс том, скла да ти план тво ру; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ви бір ко во го чи тан ня;
роз ви ва ти вмін ня сві до мо пе ре ка зу ва ти
зміст тво ру; учи ти об’єк тив но оці ню ва ти
вчин ки ге ро їв; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до ін ших
лю дей та до чу жо го май на

Роз роб ка уро ку «По до ро жу ю чи Лон до -
ном» з ан г лій ської мо ви в 4-му кла сі
Маль це ва Ал ла Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Віль ненський НВК Ве ли ко пи са -
рів сько го р-ну 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 — тре ну ва ти
на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня та пись ма; ак -
ти ві зу ва ти вжи ван ня лек си ки з те ми; учи ти
до бу ва ти, ана лі зу ва ти та ви ко рис то ву ва ти
от ри ма ну ін фор ма цію для ре алі за ції ко му -
ні ка тив них за дач

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче -
них зву ків і букв. Чи тан ня слів і ре чень
з ви вче ни ми бук ва ми» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Ма ре нич Іри на Іва нів 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 — за крі пи ти ви вче ні
бук ви, зву ко ві зна чен ня ви вче них букв;
фор му ва ти на вич ки чи тан ня слів і ре чень
з ви вче ни ми бук ва ми, умін ня роз мов ля ти
від по від но до норм лі те ра тур ної ви мо ви;
роз ви ва ти мов лен ня уч нів, пі зна валь ні ін -
те ре си; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Вве ден ня тек с ту. Ре -
да гу ван ня тек с ту» з ін фор ма ти ки в 4-му
кла сі
Мар ті но ва Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор -
муван ня в уч нів по нят тя «тек с то вий ре -
дактор», йо го при зна чен ня; ви роб лен ня
нави чок за пус ку тек с то вих ре дак то рів і за -
вер шен ня ро бо ти з ни ми

Роз роб ка уро ку «1 дм — оди ни ця ви мі -
рю ван ня дов жи ни. Ви мі рю ван ня дов жин
від різ ків» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ма тій чук Окса на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Брус ту рів ська шко ла Ко сів -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з оди ни цею ви мі рю ван -
ня — де ци мет ром; учи ти ви мі рю ва ти дов жи -

ну від різ ків, за пи су ва ти та по рів ню ва ти ре -
зуль та ти; за кріп лю ва ти знан ня ну ме ра ції
чи сел у ме жах 20; удос ко на лю ва ти об чис лю -
валь ні на вич ки; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, ува гу, кміт ли вість, спо сте реж ли вість, ви -
хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до пред ме та

Роз роб ка уро ку «До да ван ня дво циф ро -
вих чи сел з пе ре хо дом че рез роз ряд» з ма -
те ма ти ки в 3-му кла сі
Маш кі на На та ля Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Мир нен ська шко ла Ка лан -
чаць ко го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ознай о ми ти з пись -
мо вим до да ван ням дво циф ро вих чи сел
з пе ре хо дом че рез роз ряд; удос ко на лю ва ти
об чис лю валь ні на вич ки; фор му ва ти вмін ня
твор чо пра цю ва ти над умо вою за да чі; роз -
ви ва ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, уваж -
ність; ви хо ву ва ти ста ран ність, пра цьо ви -
тість, ін те рес до ви вчен ня пред ме та

Роз роб ка уро ку «Си мет рія в ма те ма -
ти ці. Си мет рія на вко ло нас» з ма те ма -

ти ки в 3-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 се 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), на вчаль на ме та
яко го — сфор му ва ти по нят тя си мет рії
як за ко ну кра си і гар мо нії, по знай о ми ти уч -
нів з озна ка ми, за яки ми мож на ви ді ли ти
си мет рич ний пред мет, на вчи ти ся роз піз на -
ва ти си мет рич ні об’єк ти

Роз роб ка уро ку «Зи ма-кра су ня, бі ла ча -
рів ни ця! В ній стіль ки ди ва-див но го й кра -
си!» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Мель ни чук Га ли на Ва си лів на, учи тель почат -
ко вих кла сів, Яво рів-Бе зуль ківська шко ла
Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про ха рак тер ні озна ки зи ми, удос ко на лю -
ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня по етич -
них тво рів; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас,
учи ти від чу ва ти об раз ність ху дож ньо го
сло ва, роз ви ва ти твор чу уяву, ви хо ву ва ти
ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні -
ман ня іме но ва них чи сел, ви ра же них

в оди ни цях ви мі рю ван ня ма си» з ма те ма -
ти ки в 4-му кла сі
Ми хай лен ко Оль га Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ки їв ська гім на зія схід -
них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку 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 пе ре тво рю ва ти од ні оди ни ці ви мі -
рю ван ня ве ли чи ни на ін ші, по рів ню ва ти
оди ни ці ви мі рю ван ня ве ли чи ни, ознай о ми -
ти уч нів з прий о ма ми пись мо во го до да ван -
ня і від ні ман ня іме но ва них чи сел, ви ра же -
них в оди ни цях ма си, за кріп лю ва ти вмін ня
до да ва ти і від ні ма ти іме но ва ні чис ла, ви хо -
ву ва ти ба жан ня пра цю ва ти

Роз роб ка уро ку «О. Дон чен ко. «Лі со -
вою стеж кою» з лі те ра тур но го чи тан -

ня в 3-му кла сі
Ми хай люк Іри на Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська шко ла
№ 1 Лу ган ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти на -
вич ки чи тан ня; ознай о ми ти з ук ра їн ським
пись мен ни ком О. Дон чен ком; роз ви ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки,
мисли ти кри тич но; по пов ню ва ти лек сич -
ний за пас уч нів; удос ко на лю ва ти на вич ки
на вчаль ної спів пра ці; ви хо ву ва ти по чут тя
від по ві даль нос ті за те, що від бу ва єть ся
в при ро ді

Роз роб ка уро ку «Впра ви і за да чі на за -
сво єн ня таб ли ці мно жен ня чис ла 9» з ма -
те ма ти ки в 3-му кла сі
Ми хай ляк Ми ро сла ва Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Львів ська шко ла № 22
ім. В. Сте фа ни ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — вправ ля ти у за сво єн -
ні на пам’ять таб лич них ви пад ків мно жен ня
чис ла 9; фор му ва ти вмін ня скла да ти
і розв’язу ва ти рів нян ня; до мог ти ся усві дом -
лен ня струк ту ри ви ра зів до за дач на 2 дії;
роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву -
ва ти куль ту ру мис лен ня

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче но -
го» з ук ра їн ської мо ви в 3-х — 4-х кла сах
Ми халь чук Олек сан д ра Ва си лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Яво рів-Бе зуль ківська
шко ла Ко сів сько го р-ну Іва но-Фран ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про мо ву як на ці -
о наль ну озна ку ук ра їн сько го на ро ду; зо се -
ре ди ти ува гу на не об хід нос ті ви вчен ня рід -
ної мо ви, бо роть би за куль ту ру мов лен ня;
роз ви ва ти пі зна валь ні ін те ре си, по тре бу
гли бо ко го і твор чо го ово ло дін ня знан ня ми,
умін ня пра виль но ви слов лю ва ти дум ки, ло -
гіч не мис лен ня, ува гу, пам’ять, умін ня пра -
цю ва ти в гру пах; ви хо ву ва ти по зи тив ні мо -
ти ви до на вчаль ної ді яль нос ті, вза є мо по ва -
гу, вза є мо до по мо гу

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня дво циф -
ро во го чис ла на од но циф ро ве» з ма те -

ма ти ки в 3-му кла сі
Мо гил ко Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Го ло при стан ська спе ці -
а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням
пред ме тів фі ло ло гіч но го та при род ни чо-ма -
те ма тич но го цик лів 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, на -
вчаль на ме та яко го — по вто ри ти і за крі -
пити прий ом мно жен ня дво циф ро во го чис -
ла на од но циф ро ве; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти при кла ди і за да чі на пра ви ло
мно жен ня дво циф ро во го на од но циф ро ве;
вдос ко на лю ва ти вмін ня зна хо ди ти пе ри -
метр пря мо кут ни ка

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
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: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — пе ре ві ри ти вмін ня уч нів зна хо ди ти
імен ни ки се ред ін ших слів; роз різ ня ти
влас ні і за галь ні імен ни ки; ви зна ча ти рід,
чис ло імен ни ка; ак ти ві зу ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів; роз ви ва ти об раз не мис лен ня,
ор фо гра фіч ну пиль ність, чут тя мо ви, твор чі
здіб нос ті, ви хо ву ва ти са мо стій ність, ста -
ран ність, на по лег ли вість у на вчан ні

Роз роб ка уро ку «Гім нас ти ка» з фі -
зичної куль ту ри в 4-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Мол ча но ва Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Куп’ян ський спе ці аль -
ний НВК Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, ме та яко го — по вто ри ти впра -
ви з пред ме та ми, ви ко на ти кис тьо воьву
та паль чи ко ву гім нас ти ку; спри я ти роз вит -
ку гнуч кос ті, сприт нос ті на уро ках; ви хо ву -
ва ти ак тив ність, лю бов до за нять фі зич ни -
ми впра ва ми

Роз роб ка уро ку «Склад чис ла 5. По рів -
нян ня чи сел у ме жах 5» з ма те ма ти ки
в 1-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Мо роз Люд ми ла Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Го лов нен ська спе ці аль на
шко ла-ін тер нат «Центр осві ти та со ці аль -
но-пе да го гіч ної під трим ки» Лю бомль 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 — ознай о ми ти уч нів
зі скла дом чис ла 5, учи ти по рів ню ва ти чис -
ла в ме жах 5; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, ло -
гіч не мис лен ня; ко ри гу ва ти ва ди зву ко ви -
мо ви; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Мюл лєр Ма ри на Іго рів 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, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про зна чен ня імен ни ків, ак ти ві зу ва ти вмін -
ня їх ви зна ча ти, до би ра ти до них си но ні ми
й ан то ні ми, ви зна ча ти рід і чис ло імен ни ків;
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів,
розви ва ти мов лен ня та ло гіч не мис лен ня,
фор му ва ти м’які на вич ки; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Ра ху нок в ме жах 5.
Чис ло і циф ра. Гео мет рич ні фі гу ри» з ма -
те ма ти ки в 1-му кла сі спе ці аль ної шко ли
На умен ко Іри на Гри го рів на, учи тель, Тер -
пін нів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти ся з циф -
рою і чис лом 5; про дов жу ва ти вчи ти ра ху -
ва ти в ме жах 5, спів від но си ти кіль кість
і циф ру; про дов жи ти ви вча ти гео мет рич ні
фі гу ри (три кут ник, ко ло, пря мо кут ник)

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня чи сел у ме жах 20 з пе ре хо дом че рез
роз ряд» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Ні кі фо ро ва Анто ні на Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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 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 -
числю валь ні на вич ки; на вча ти об чис лю ва -
ти пе ри метр пря мо кут ни ка і квад ра та; роз -
в’язу ва ти за да чі різ ни ми спо со ба ми; роз -
вива ти прос то ро ву уяву, ува гу, пам’ять,
ло гі ку; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня ма -
те ма ти ки, са мо стій ність

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня есе. Знай -
ом ст во з каз ка ми на ро дів Євро пи» з ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі

Но ві ко ва На та ля Ле о ні дів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська са на тор на шко -
ла-ін тер нат № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти скла да ти есе,
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, уяву, тех ні ку
чи тан ня; по знай о ми ти з кра ї на ми Євро пи,
їх ні ми сто ли ця ми й ви знач ни ми пам’ят ка -
ми; роз ви ва ти на вич ки ви ко ри стан ня кар т -
ки для от ри ман ня ін фор ма ції; ви хо ву ва ти
цін ніс не став лен ня до ін ших на ро дів, що
жи вуть на Зем лі

Роз роб ка уро ку «Л. Кос тен ко. «Шпа ки»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Обру че ва Анже ла Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Під го род нен ська шко ла
№ 2 Дніп ро пет ров сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти пра -
цю ва ти з тво ром, орі єн ту ва ти ся в тек с ті;
учи ти мір ку ва ти; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас уч нів

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня чи сел
за різ ни ми озна ка ми» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Оскол ко ва Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Чор но мор ська шко ла
№ 2 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про по рів нян ня ве ли чин за дов жи ною, ма -
сою, роз мі ром, фор мою, ко льо ром, ма те рі а -
лом, пло щею; роз ви ва ти прос то ро ву уяву,
вмін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти; ви хо ву -
ва ти то ва ри ськість, до пит ли вість, ба жан ня
чи та ти каз ки

Роз роб ка уро ку «Зву ки [з], [з’], бук ва
«зе». Омо ні ми. Роз ви ток мов лен ня за тек с -
том М. Пав лен ко» з на вчан ня гра мо ти
в 1-му кла сі
Осо віць ка Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кос тян ти нів ська шко ла
№ 2 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — вчи ти впіз на ва ти зву ки [з],
[з’], по зна ча ти їх бук вою Зз, чи та ти сло ва
з но вою бук вою; спри я ти прак тич но му
засво єн ню чіт кої ви мо ви зву ків [з], [з’];
при го лос ні зву ки; фор му ва ти ауді а тив ні
умін ня, уяв лен ня про роль на го ло су для ро -
зу мін ня зна чен ня слів, умін ня чи та ти скла -
ди, ре чен ня, тек с ти з ви вче ни ми бук ва ми,
здій с ню ю чи ди фе рен цій ний під хід

Роз роб ка за нят тя з роз вит ку слу хо во го
сприй ман ня в під го тов чо му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Па но ва Ва лен ти на Ла за рів на, учи тель-де -
фек то лог слу хо во го ка бі не ту, Бі ло цер ків -
ський ба га то про філь ний на вчаль но-ре абі -
лі та цій ний центр Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ви ва ти вмін ня роз різ ня ти
слухо-зо ро во та на слух дже ре ло зву чан ня;
ви зна ча ти на пря мок зву чан ня; вчи ти вслу -
ха ти ся у мо ву вчи те ля та уч нів; роз ви ва ти
слу хо ву пам’ять; зба га чу ва ти слов ник; кон -
т ро лю ва ти ви мо ву; ви хо ву ва ти уваж ність,
умін ня пра цю ва ти в ко лек ти ві

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — це ти»
з літе ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Пар фе но ва Те тя на Пет рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська спе ці а лі -
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зо ва на шко ла № 16 ім. М. О. Ки ри лен ка Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти ді тей
із твор чіс тю су час них пись мен ни ків; фор -
му ва ти умін ня слу ха ти і уяв ля ти; ви хо ву -
вати лю бов до Бать ків щи ни; гор дість
за Укра ї ну

Роз роб ка уро ку «Во да та її влас ти вос ті»
з при ро дознав ст ва в 1-му кла сі
Пар чук Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кос тог ри зів ська шко ла
Ка хов ської р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти в уч нів уяв лен ня про во ду
як од ну з най по ши ре ні ших і не зви чай них
ре чо вин у при ро ді; ознай о ми ти ся з влас ти -
вос тя ми во ди; на вча ти про во ди ти до слі ди
і ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти мис лен ня,
спо сте реж ли вість, на вич ки до слід ниць кої
ді яль нос ті; ви хо ву ва ти ба жан ня ви вча ти
при ро дознав ст во; бе реж ли ве став лен ня
до на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Сло во. Зна чен ня сло -
ва» з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Пи ро жен ко Іри на Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ні ко поль ська шко ла
№ 12 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по вто ри ти, за крі пи ти, по гли би ти,
удос ко на ли ти знан ня уч нів з роз ді лів «Лек -
си ко ло гія», «Фра зе о ло гія», уза галь ни ти
засво є ний ма те рі ал; фор му ва ти умін ня
й навич ки ус но го мов лен ня; ви хо ву ва ти на -
по лег ли вість у здо бут ті знань, ін те рес до
ви вчен ня рід ної мо ви; роз ви ва ти пам’ять,
ана лі тич не та об раз не мов лен ня, твор чі
здіб нос ті; ви хо ву ва ти ес те тич ні сма ки, лю -
бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Зв’язок при кмет ни ків
з імен ни ка ми» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Пів нен ко Га ли на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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 — по глиб лю ва ти знан ня про роль при -
кмет ни ків у мов лен ні, до по мог ти за сво ї ти
ма те рі ал про зв’язок при кмет ни ків з імен -
ни ка ми; удос ко на лю ва ти вмін ня роз піз на -
ва ти при кмет ни ки се ред ін ших час тин мо -
ви, ста ви ти до них пи тан ня, скла да ти текст
за час ти на ми; ви роб ля ти на вич ки пра виль -
ної ви мо ви і на пи сан ня слів

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко -
во го зна чен ня бук ви «Ч». Опра цю ван -

ня тек с ту «На по ло ни ні» з лі те ра тур но го
чи тан ня в 1-му кла сі
Пів то ра ніс Окса на Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Дро го биць ка шко ла
№ 10 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти лі те ра тур ну ви мо ву зву -
ка [ч]; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан -
ня, пі зна валь ні ін те ре си уч нів, ви ко рис то -
ву ю чи ме тод скрай бін гу, зба га чу ва ти їх
ак тив ний слов ник, спо сте реж ли вість, кре а -
тив не ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди рід но го краю і за до во лен ня від
ак тив но го від по чин ку на сві жо му по віт рі

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ
і за дач для за сто су ван ня таб ли ці ді лен ня
на 4» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі

Пі лю ши на Світ ла на Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Сє вє ро до нець ка
гума ні тар но-ес те тич на гім на зія 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 — уза галь ни -
ти знан ня уч нів з те ми «Таб ли ця ді лен ня
чис ла 4»; учи ти за сто со ву ва ти дії ді лен ня
під час розв’язу ван ня за дач; вправ ля ти уч -
нів у розв’язу ван ні ви ра зів на всі дії; роз ви -
ва ти кри тич не мис лен ня, умін ня ви ді ля ти
го лов не

Роз роб ка уро ку «Ні ко ли не втра чай ві -
ри у свої си ли» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі
Пла хот ник Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Пол тав ська шко ла № 15.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з лі те ра -
тур но го чи тан ня 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 «У ко ро лів ст ві спі ву -
чих ме ло дій» з му зи ки в 1-му кла сі
Пла хот ник Оле на Олек сан д рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Пол тав ська шко ла
№ 15.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти уяв лен ня
про му зи ку пі сен но го ти пу, її ви ко ри стан ня
в ін стру мен таль них тво рах; ознай о ми ти
з тер мі ном «му зич ний об раз», ха рак те ром
та емо цій ним зміс том му зич них тво рів;
роз ви ва ти на вич ки во каль но-хо ро во го спі -
ву; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди та му зич -
ну куль ту ру

Роз роб ка уро ку «At the Doctor’s» з ан г -
лій ської мо ви в 4-му кла сі
По жи да є ва Іри на Бог да нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objectives:
to revise vocabulary through brainstorming
and games; to activate knowledge in the topic;
to develop listening and speaking skills; to
practise grammar; to develop collaborative
work skills; to develop pupils’ ability to
explain their health problems to a doctor or to
give the right piece of advice to an ill friend

Роз роб ка уро ку «По езія, що ста ла на -
род ною піс нею» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 4-му кла сі
По лі щук Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Шан д рів ський НВК Юр’їв -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зба га ти ти знан ня но -
ви ми ві до мос тя ми про жит тя і твор чість Т.
Шев чен ка, удос ко на лю ва ти ви раз не чи тан -
ня, умін ня до би ра ти по тріб ну ін то на цію
при чи тан ні, роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня,
умін ня сло вес но ма лю ва ти кар ти ни до про -
чи та них тво рів, ви хо ву ва ти по ша ну до ге нія
Шев чен ка, йо го твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Н. За бі ла. «Дощ іде».
За со би ху дож ньої ви раз нос ті мульт -

філь му» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
По стіль ник На дія Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Пар хо мів ська шко ла Крас но -
кут 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 осно ви ме ді аг ра мот нос ті,
знай о ми ти з особ ли вос тя ми за со бів ви раз -
нос ті мульт філь му; від пра цьо ву ва ти чи -

таць кі вмін ня; роз ви ва ти емо цій но-ін те лек -
ту аль ні здіб нос ті за со ба ми чи таць ких умінь
та на вчаль ної ді яль нос ті; ви хо ву ва ти спо -
сте реж ли вість, лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Куль тур ні рос ли ни
у при ро ді та для лю ди ни» з при ро дознав -
ст ва в 3-му кла сі
По сту пак Лі лі а на Зі но ві їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер ні вець ка шко ла № 4.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про куль тур ні рос -
ли ни та їх по ход жен ня; учи ти прак тич но
роз піз на ва ти куль тур ні рос ли ни; да ти по -
нят тя про зна чен ня куль тур них рос лин;
роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність, спо сте -
реж ли вість, ін те рес до пі знан ня сві ту
культур них рос лин; ви хо ву ва ти лю бов
до при ро ди, дбай ли ве став лен ня до їх ба -
гатств, ін те рес до пі знан ня при ро ди

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня бук ви
«є», по зна чен ня нею спо лу чен ня зву ків
[йе]» з чи тан ня в 1-му кла сі
Про ко пи шин Га ли на Дмит рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ба бин ська шко ла Ко сів -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — ознай о ми ти з ви -
пад ка ми вжи ван ня бук ви «є» для по зна чен -
ня зву ків [йе]; удос ко на лю ва ти на вич ки
зву ко-бук ве но го ана лі зу слів; учи ти ви раз -
но чи та ти; роз ви ва ти ус не мов лен ня, швид -
кість мис лен ня, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; ви хо ву ва ти уваж ність, са мо стій ність

Роз роб ка ро ку «Укра їн ська ха та — ко -
лис ка мо го на ро ду» з ук ра їно знав ст ва в 3-
му кла сі
Пу ней ко На дія Ра у фів на, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, учи тель по чат ко вих кла сів, Ми -
хай лів ська шко ла Но во во рон цов сько го р-
ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ши ри ти уяв лен ня
про ук ра їн ську осе лю, ужит ко ві ре чі, пред -
ме ти по бу ту; при лу ча ти ді тей до сві ту кра -
си; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів;
роз ви ва ти об раз ну уяву, умін ня ви ді ля ти
го лов не; за лу ча ти уч нів до зби ран ня кра -
єзнав чо го ма те рі а лу; ви хо ву ва ти на ці о -
наль ну гід ність, від чут тя пре крас но го, лю -
бов до ук ра їн ських тра ди цій

Роз роб ка уро ку «Тва ри ни. Різ но ма ніт -
ність тва рин у при ро ді» з при ро -

дознав ст ва в 3-му кла сі
Рад чен ко Іри на Пав лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Остри ків ська шко ла Ток маць -
ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — уточ ни ти та роз ши ри ти знан ня
про різ но ма ніт ність тва рин, умо ви їх про -
жи ван ня; учи ти роз піз на ва ти тва рин най -
ближ чо го ото чен ня; фор му ва ти вмін ня по -
рів ню ва ти тва рин: гру пу ва ти їх за спо со -
бом пе ре су ван ня, се ре до ви щем іс ну ван ня

Роз роб ка уро ку «Хліб на сто лі — щас тя
на зем лі» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Ри жен ко На дія Бо ри сів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дра бів ський НВК «ЗОШ І–ІІІ
ст. ім. С.В. Ва силь чен ка — гім на зія» Чер ка -
ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, на вчаль на ме та яко го — удос ко на лю -
ва ти на вич ки пра виль но го, сві до мо го і ви -
раз но го чи тан ня, фор му ва ти вмін ня пе ре ка -
зу ва ти, ви ді ля ти основ ну дум ку тек с ту, зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас уч нів; на вча ти
са мо стій ної вдум ли вої ро бо ти з кни гою

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня і уза -
галь нен ня ви вче но го про зай мен ник»

з ук ра їн ської мо ви в 4-му кла сі
Ро ма нен ко Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бог да нів ський НВК Яго -
тин 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 та яко го — по гли -
би ти знан ня про зай мен ник, на вчи ти ви -
зна ча ти осо бу, чис ло і від мі нок зай мен ни -
ків, роз піз на ва ти й ви ко рис то ву ва ти їх
у ре чен ні; роз ви ва ти мов лен ня і пі зна валь -
ну са мо стій ність, зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; ви хо ву ва ти на по лег ли вість, по ва гу
до тра ди цій ук ра їн сько го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Не за ба ром Різ д во!»
з ні мець кої мо ви в 4-му кла сі
Са гай дак Окса на Пав лів на, учи тель іно зем -
них мов, Ка нів ська шко ла № 1 Чер ка -
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 — роз ши ри -
ти знан ня про тра ди ції свят ку ван ня Різ д ва
в Ні меч чи ні; по знай о ми ти з ат ри бу та ми
Різ д ва; на вча ти сприй ма ти мо ву на слух; ак -
ти ві зу ва ти на вич ки мо но ло гіч но го та діа ло -
гіч но го мов лен ня; роз ви ва ти на вич ки пи -
сем но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «До да ван ня дво циф -
ро вих чи сел без пе ре хо ду че рез де ся -

ток» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Сал тан Оле на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 19
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 — ознай о ми ти з до да ван ням
дво циф ро вих чи сел без пе ре хо ду че рез де ся -
ток, за кріп лю ван ня знан ня ус ної і пись мо вої
ну ме ра ції в ме жах 100; учи ти твор чо пра -
цюва ти над за да чею; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти прос ті за да чі, по рів ню ва ти, ана -
лі зу ва ти, ро би ти ви снов ки; роз ви ва ти уяву,

Роз роб ка за хо ду «Свя то Бук ва ря» для
1-х кла сів
Се ме нен ко На дія Во ло ди ми рів на, учи тель,
Куп’ян ська шко ла № 12 Хар ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня свя та для
пер шо клас ни ків

Роз роб ка уро ку з ви ко ри стан ням прий -
о му сто рі те лін гу з ан г лій ської мо ви в 2-му
кла сі
Сер гій чук Ма рія Андрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Дніп ров ський НВК № 108.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — за крі пи ти вжи ван ня лек сич -
них струк тур, фор му ва ти лек сич ні на вич ки
й на вич ки ви мо ви, удос ко на лю ва ти ком пе -
тен ції чи тан ня, ауді ю ван ня, ус но го мов лен -
ня, фор му ва ти на вич ки вжи ван ня но вих
лек сич них оди ниць

Роз роб ка уро ку «Укра ї на — не за леж -
на, де мо кра тич на, пра во ва дер жа ва»

з кур су «Я у сві ті» в 4-му кла сі

Си ни ця Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Шос т кин ська шко ла № 4
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ознай о ми ти уч нів з по нят тя ми «не за леж -
на», «де мо кра тич на», «пра во ва» дер жа ва;
ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці о -
наль ної гід нос ті

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «Ли сич ка
і Жу ра вель» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-му кла сі
Сит ник На та ля Iванiвна, учи тель по чат ко -
вих класiв, По кров ський НВК «ЗОШ I—II
cту пенiв № 1 — По кров ська гiмназiя» Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з жан ром лі те ра тур ної каз ки, удос ко на лю -
ва ти на вич ки сві до мо го, пра виль но го, ви -
раз но го чи тан ня, учи ти ви зна ча ти дій о вих
осіб, ін с це ні зу ва ти каз ку, за крі пи ти вмін ня
ана лі зу ва ти, ви хо ву ва ти вмін ня дру жи ти,
бу ти гос тин ни ми, по ва жа ти один од но го

Роз роб ка уро ку «До да ван ня та від ні -
ман ня в ме жах 20» з ма те ма ти ки в 1-му
кла сі
Сі ден ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ський НВК «Гім на -
зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по глиб -
ле ним ви вчен ням іно зем них мов І сту -
пеня — 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти об чис лю -
валь ні на вич ки і знан ня ну ме ра ції чис ла
в ме жах 20; по вто ри ти до да ван ня і від ні -
ман ня; вчи ти крес ли ти; ви хо ву ва ти охай -
ність, ста ран ність, то ва ри ськість

Роз роб ка уро ку «Ча рів ні каз ки. «Ки ри -
ло Ко жум’яка» (ук ра їн ська на род на каз -
ка). При слів’я» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Сі кі рін ська Алі на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ве се лів ська шко ла І-ІІ
ст. Луць ко го р-ну, Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ознай -
о ми ти з по нят тям «ча рів на каз ка»; удос ко -
на лю ва ти на вич ки швид ко го ви раз но го сві -
до мо го чи тан ня; роз ви ва ти мис лен ня, уяву,
зв’яз не мов лен ня, умін ня бу ду ва ти асо ці а -
тив ний кущ; зба га чу ва ти ак тив ний слов -
ник; ви хо ву ва ти лю бов до ус ної на род ної
твор чос ті, доб ро зич ли вість, спів чут ли вість,
праг нен ня тво ри ти доб ро, лю бов і по ва гу
до рід но го сло ва і до сво го на ро ду

Роз роб ка уро ку «День на род жен ня»
з ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Скун д зя К. Я., учи тель ан г лій ської мо ви,
Хуст ський НВК № 1 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 — по вто рен ня лек сич -
них оди ниць з те ми; фор му ван ня на ви чок
мов лен ня; на вчан ня вжи ван ня в ус но му
мов лен ні пи тан ня «How old is he/she?»
та від по ві ді «She/he is …»

Роз роб ка уро ку «Мно жен ня од но циф -
ро во го чис ла на три циф ро ве» з ма те ма ти -
ки в 3-му кла сі
Ску ра тів ська Світ ла на Андрі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма лин ський НВК

«Шко ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ство ри ти умо ви для
здо бут тя знань про мно жен ня ви ду 3*240;
спри я ти роз вит ку вмін ня розв’язу ва ти
прос ті за да чі спо со бом скла дан ня рів нян ня;
да ти змо гу роз ви ва ти мис лен ня; сти му лю -
ва ти ін те рес уч нів до ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Кон ф лікт. Як за ла го -
ди ти кон ф лікт. Мо де лю ван ня мир но го
розв’язан ня кон ф лік тів з од но літ ка ми»
з основ здо ров’я в 3-му кла сі
Смір но ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чатко 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, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми -
ти з по нят тям «кон ф лікт»; на вчи ти зна -
ходи ти шля хи розв’язу ван ня кон ф лік т них
си ту а цій; удос ко на лю ва ти на вич ки спіл ку -
ван ня; роз ви ва ти вмін ня за по бі га ти кон ф -
лік там, ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня,
ба жан ня тво ри ти доб ро

Роз роб ка уро ку «Андрі їв ські по си день -
ки» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Смо лян ська Іри на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Во ло ди мир-Во лин ський
НВК «ЗОШ I—IIIст. № 3 — лі цей» Во лин -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти по нят тя про різ ни це ве по рів нян ня;
ак ти ві зу ва ти вмін ня по рів ню ва ти пред -
метні мно жи ни спо со бом утво рен ня пар
і ви зна ча ти кіль кість еле мен тів, які за ли ши -
ли ся без па ри; учи ти ви зна ча ти, в якій мно -
жи ні еле мен тів біль ше чи мен ше ти на
скіль ки; ознай о ми ти уч нів із пра ви лом різ -
ни це во го по рів нян ня; роз ви ва ти в уч нів ло -
гіч не мис лен ня

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня ве ли кої
бук ви «Т» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Со лов’юк Окса на Ле о ні дів на, ви хо ва тель
шко ли-ін тер на ту, Мі зоць ка спе ці аль на
шко ла-ін тер нат Здол бу нів сько го р-ну Рів -
нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — удос -
кона лю ва ти на вич ки пись ма з ве ли кою
бук вою Т, знай о ми ти з ал го рит мом на пи -
сан ня бук ви, пись мом скла дів, слів, ре чень
з бук вою Т, удос ко на лю ва ти на вич ки зву -
ко-бук ве но го ана лі зу та син те зу слів, по -
вто ри ти пись мо ви вче них букв

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня со тень
і де сят ків у три знач но му чис лі» з ма те ма -
ти ки в 3-му кла сі
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: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти кіль -
кість со тень і де сят ків у три знач них чис -
лах; ви роб ля ти на вич ки від ні ман ня від три -
знач но го чис ла всіх оди ниць яко го-не будь
роз ря ду; удос ко на лю ва ти в чи тан ні і за пи сі
три знач них чи сел, розв’язан ні за дач на три
дії; фор му ва ти ма те ма тич ні ком пе тен т нос -
ті; роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти ін те рес до ви вчен ня
пред ме та
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Роз роб ка уро ку «Зоб ра жен ня лю ди ни
в ко лек тив ній ро бо ті «Лі пить сні го ви ка
діт во ра» з об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 3-му кла сі
Стас ке вич На та лія Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ма лин ський НВК «Шко -
ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ство ри ти
умо ви для на вчан ня уч нів об сте жу ва ти
об’єк ти з кіль кох час тин і від тво рю ва ти їх
у сво їх ви ро бах; на вчи ти зоб ра жу ва ти
об’єк ти округ лої фор ми на пло щи ні, де ре ва
у зи мо во му вбран ні (на осно ві спо сте ре -
жень у при ро ді).

Роз роб ка уро ку «Хто хо ва єть ся у плас -
ти лі ні?» з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 1-му
кла сі
Сташ ке вич Оле на Пет рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, за ступ ник ди рек то ра з на -
вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Хар ків ська гім -
на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти на -
вич ки ро бо ти з плас ти лі ном; роз ви ва ти
вмін ня пра виль но за сто со ву ва ти прий о ми
ліп лен ня, ви зна ча ти фор му і плас ти ку
окре мих час тин бу до ви тва рин і від тво рю -
ва ти її об раз у ліп лен ні; роз ви ва ти дріб ну
мо то ри ку рук, об раз не мис лен ня, від чут тя
плас ти ки та фор ми; ви хо ву ва ти ін те рес
до ліп лен ня, охай ність під час ро бо ти, дбай -
ли ве став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Скла дан ня таб лиць
до да ван ня і від ні ман ня чис ла 7. Тва -

ри ни рід но го краю взим ку»
Сте па нен ко Те тя на Фе до рів 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — фор -
му ва ти знан ня таб ли ці до да ван ня й від ні -
ман ня чис ла 7; по гли би ти вмін ня розв’я -
зува ти за да чі; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
об чис лю валь ні на вич ки; роз ши рю ва ти
уявлен ня про тва рин; ознай о ми ти з їх спо -
собом жив лен ня; роз ви ва ти мов лен ня,
мислен ня, ува гу, спо сте реж ли вість, кміт ли -
вість, бе реж не став лен ня до пта хів і зві рів

Роз роб ка уро ку «Рід на до мів ка —
най кра ща» з лі те ра тур но го чи тан ня

в 2-му кла сі
Сте цен ко Іри на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Чер ні гів ська шко ла 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 — за -
лучи ти уч нів до чи тан ня тво рів про рід ну
до мів ку, вчи ти са мо стій но зна хо ди ти лі те -
ра ту ру за да ної те ми, удос ко на лю ва ти на -
вич ки ви раз но го чи тан ня, пе ре ка зу тво рів;
фор му ва ти вмін ня осмис лю ва ти й оці ню ва -
ти про чи та не; роз ви ва ти пам’ять, ува гу,
зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва -
ти по чут тя лю бо ві до чле нів ро ди ни

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
крос вор дів при фор му ван ні мов них

на ви чок уч нів»
Стов бун Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 56.
Ано та ція: До бір ка крос вор дів з ук ра їн ської
мо ви та при ро дознав ст ва для уч нів по чат -
ко вих кла сів

Роз роб ка уро ку «За галь не уяв лен ня
про чис лів ник як час ти ну мо ви» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Су хо ру ко ва Ал ла Фе до рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Си нель нівська 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 — да ти уч ням по чат ко ве
по нят тя про чис лів ник; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня; фор му ва ти на вич ки пра виль но го
вжи ван ня чис лів ни ків у влас но му мов лен ні;
ви хо ву ва ти ба жан ня ро би ти доб ро

Роз роб ка уро ку «О. Мам чич. «Бо со-взу -
тий сні го вик», «Дід Андрій і лю тий змій»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му кла сі
Та ла щук Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми -
ти з біо гра фіч ни ми ві до мос тя ми про Оле сю
Мам чич; учи ти ви раз но чи та ти по етич ні
тво ри, ба чи ти ве се ле у зви чай но му; фор му -
ва ти емо цій но-оцін не став лен ня до зміс ту
про чи та них вір шів

Роз роб ка уро ку «Текст» з ук ра їн ської
мо ви в 4-му кла сі

Та ран Анас та сія Оле гів на, учи тель ін фор -
ма ти ки та по чат ко вих кла сів, Бі ло зер ська
шко ла № 13 Доб ро піль сько го р-ну До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня не об хід -
но го об ся гу та рів ня знань, умінь, та на ви -
чок; сти му лю ван ня уч нів до са мо стій ної ро -
бо ти та ро бо ти гру пах.

Роз роб ка уро ку «Зі став лен ня зву ків ж-
ш. «По спі шай, си нич ко!» (за Г.Дем чен ко),
ви го тов лен ня го дів нич ки для пта хів» з на -
вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Тар нав ська Ін на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Уман ська шко ла № 5
ім. В. І. Чуй ко ва Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня пра виль но ар ти -
кулю ва ти зву ки [ш—ж], чи та ти скла ди
та сло ва з но ви ми бук ва ми; ви ко ну ва ти зву -
ко вий ана ліз слів; учи ти сприй ма ти текст
на слух; роз ви ва ти на вич ки мов лен нє вої
діяль нос ті, при щеп лю ва ти куль ту ру спіл ку -
ван ня, твор чу уяву; ви хо ву ва ти пра це люб -
ність, лю бов до рід но го краю, ба жан ня
допо ма га ти пта хам взим ку

Роз роб ка уро ку «Жан ри об ра зот вор чо -
го мис тец т ва.Зи мо ва каз ка» з об ра зот вор -
чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Те рен тьє ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Олек сан д рій ський НВК
№ 17 Кі ро во град 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 зна -
йоми ти з жан ра ми об ра зот вор чо го мис -
тецт ва; сис те ма ти зу ва ти уяв лен ня ді тей
про зи му; звер ну ти ува гу на те, як ху дож -
ники зоб ра жу ють зи мо вий пей заж і йо го
еле мен ти

Роз роб ка уро ку «Вес на прий ш ла» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 2-му кла сі
Те рен тьє ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Олек сан д рій ський НВК
№ 17 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на вчи ти від тво рю ва ти гли би ну
просто ру за до по мо гою ко льо ру, де та лі за ції

пе ред ньо го пла ну та ме то ду за го род жу ван -
ня; удос ко на лю ва ти на вич ки спо сте ре жень
за се зон ни ми змі на ми в при ро ді і пе ре да чі
їх у ма люн ках; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
зо ро ву пам’ять, ес те тич ний смак, по чут тя
пре крас но го, уяву, мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов та бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «По до рож у го ри» з об -
ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Те рен тьє ва Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Олек сан д рій ський НВК
№ 17 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко-
го — ознай о ми ти з ви да ми пей за жу; на вчи -
ти від тво рю ва ти пла но вість роз мі щен ня
об’єк тів у прос то рі шля хом за го род жу -
вання; роз ви ва ти вмін ня на со лод жу ва ти ся
тво ра ми об ра зот вор чо го мис тец т ва, ана лі -
зу ва ти їх, роз ви ва ти ху дож ні ін те ре си і по -
тре би; ви хо ву ва ти в уч нів ес те тич ний смак,
при щеп лю ва ти за ці кав ле ність тво ра ми об -
ра зот вор чо го мис тец т ва, лю бов до рід ної
зем лі

Роз роб ка уро ку «Сте жи на ми ін стру -
мен таль них жан рів» з му зи ки в 4-му кла сі
Ти мо шен ко На та лія Гри го рів на, учи тель
му зич но го мис тец т ва, Овруць ка шко ла
№ 3 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йом лен ня з біо гра фією та твор чіс тю ком -
пози то рів; Кло да Де бю сі та Ка мі ля Сен-
Сан са; ознай ом лен ня з по нят тям «сю ї та»

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня пись мо -
вих спо со бів до да ван ня й від ні ман ня чи -
сел у ме жах 1000» з ма те ма ти ки в 3-му кла -
сі
Ті мо ті на Те тя на Те рен ті їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Оде ська шко ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — за кріп лен ня знан ня ус них
та пись мо вих прий о мів до да ван ня й від -
німан ня чи сел у ме жах 1000; фор му ва ти
вмін ня по рів ню ва ти іме но ва ні чис ла й су ми
імено ва них чи сел, розв’язу ва ти за да чі на
зна ход жен ня трьох чи сел за їх су мою та су -
ма ми двох до дан ків, роз ви ва ти кри тич не
мис лен ня, умін ня ви ді ля ти го лов не

Роз роб ка уро ку «Квад рат. Обчис лен ня
пе ри мет ра квад ра та. Роз піз на ван ня гео -
мет рич них фі гур» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
То лоч ка Ма ри на Вік то рів 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 вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про квад -
рат, на вчи ти зна хо ди ти йо го пе ри метр,
удос ко на лю ва ти на вич ки роз піз на ван ня
гео мет рич них фі гур, умін ня за сто со ву ва ти
різ ні прий о ми зна ход жен ня су ми та різ ни ці
дво циф ро вих чи сел, скла да ти та розв’язу -
ва ти за да чі за ма люн ком

Роз роб ка уро ку «Вчи мо ся дру жи ти»
з основ здо ров’я в 1-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 — фор му ва ти на вич ки друж ніх від но -
син, роз ви ва ти вмін ня ви би ра ти дру зів, бе -
рег ти друж бу; уточ ни ти знан ня ді тей про
друж бу, фор му ва ти по чут тя пе ре ва ги доб -
ро ти і щи рос ті над жа діб ніс тю і хит ріс тю,
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роз ши ри ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти
доб ро ту, ми ло сер дя, тур бо ту, не бай ду жість
до чу жої бі ди

Роз роб ка уро ку «Ви пад ки до да ван ня
і від ні ман ня пов’яза них з ну ме ра цією чи -
сел» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
То но ян Світ ла на Іва нів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти вмін ня до -
да ва ти і від ні ма ти чис ла, пов’яза ні з ну ме -
ра цією; по вто ри ти по нят тя на ступ не і по пе -
ред нє чис ло, учи ти розв’язу ва ти за да чі,
роз різ ня ти гео мет рич ні фі гу ри; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня, ува гу, уяву; ви хо ва ти лю -
бов та бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Step by step» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
То пі ха Та ма ра Ми ко ла їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ні жин ська шко ла № 15 Чер ні -
гів ська 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 сич ний за пас уч нів і прак ти ку ва ти
ви ко ри стан ня лек си ки; удос ко на лю ва ти
на бу ті на вич ки й умін ня уч нів (у чи тан ні,
ауді ю ван ні, пись мі, го во рін ні)

Роз роб ка уро ку «The ABC Holiday» з ан -
г лій ської мо ви в 1-му кла сі
Тру ба Ва лен ти на Гри го рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Шклів ська шко ла Яво рів -
сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — зро би ти під су мок ви -
вче но го ма те рі а лу у ви гля ді по до ро жі

Роз роб ка уро ку «Щас ли во там жи ти,
де вмі ють дру жи ти» з лі те ра тур но го

чи тан ня в 2-му кла сі
Хай да ро ва На дія Пав лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Пол тав ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 3.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — по знай о ми ти з тво ра ми пись мен -
ни ків про друж бу; учи ти ро би ти ви снов ки,
ви зна ча ти го лов ну дум ку тво ру; по знай о -
ми ти з бі б ліо те ка ми кра їн сві ту, із жур на ла -
ми «Джміль», «Яблунь ка», «Ма ми не со неч -
ко»; про дов жу ва ти фор му ва ти уяв лен ня
про люд ські чес но ти

Роз роб ка уро ку «Істо рія іг ра шок» з лі -
те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Хо мен ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ку пи щен ська шко ла
Ко рос тен сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по знай о ми ти з різ ни ми ви да -
ми му зе їв; роз ши рю ва ти знан ня уч нів про
іс то рію іг ра шок, учи ти чи та ти текст час -
тина ми, пе ре ка зу ва ти йо го, до пов ню ва ти
пе ре ка за не, да ва ти від по ві ді на пи тан ня
за зміс том про чи та но го

Роз роб ка уро ку «В. Стру тин ський «Жи -
ва каз ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му
кла сі
Хо мен ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ку пи щен ська шко ла
Ко рос тен 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 — учи ти за хоп лю ва ти ся
кра сою при ро ди; роз ви ва ти ува гу, фан та -

зію, об раз не мис лен ня; уточ ню ва ти знан ня
й уяв лен ня про на вко лиш ній світ; на вча ти
ви раз но чи та ти, ана лі зу ва ти сю жет тво ру,
да ва ти ха рак те рис ти ку дій о вим осо бам
тво ру

Роз роб ка за нят тя «Ман д рів ка у кос -
мос» для 3-х кла сів
Хур хач Ла ри са Во ло ди ми рів на, ви хо ва тель,
Хмель ницька са на тор на шко ла-ін тер нат
№ 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя із са мо -
під го тов ки ГПД, на вчаль на ме та яко го —
за без пе чи ти сві до ме та са мо стій не ви ко -
нан ня до маш ніх за вдань; зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас, знан ня про Кос мос, Со -
нячну сис те му; за крі пи ти знан ня ді тей
з теми «Спіль но ко ре не ві сло ва із су фік -
сом —ар»

Роз роб ка уро ку «Ча си ді єс лів» з ук ра -
їн ської мо ви в 4-му кла сі

Ці лин ко Анто ні на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бех тер ська шко ла 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 з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го — ак -
ту а лі зу ва ти знан ня про ді єс ло во, на вчи ти ся
ви зна ча ти ча си ді єс лів, за сво ї ти знан ня про
ук ра їн ський ві но чок; роз ви ва ти мис лен ня
ді тей, умін ня ви ді ля ти го лов не; ви хо ву ва ти
лю бов до ук ра їн ських зви ча їв та тра ди цій,
без печ ну по ве дін ку в при ро ді

Роз роб ка уро ку «Я ви вчаю пред ме ти
у шко лі» з ан г лій ської мо ви в 3-му

кла сі
Че ре пин ська Лі дія Ва лен ти нів 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. Objectives:
elicit the vocabulary; encourage students’
speaking; boost their team spirit; provide
emotional cognitive comfort at the lesson

Роз роб ка уро ку — ран ко вої зу стрі чі
«Зер нят ка доб ра» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Чор ной ван Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, 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 на за яв ле -
ну те му, освіт ня ме та яко го — про дов жу ва -
ти знай ом ст во із твор чіс тю В. Су хо млин -
сько го

Роз роб ка уро ку «Гри би їс тів ні та отруй -
ні» з при ро дознав ст ва в 2-му кла сі
Чу ба ро ва На та лія Се ме нів 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 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 сис те му уяв лень про гри би
як цар ст во жи вих ор га ніз мів, озна ки гри -
бів, їх бу до ву, кла си фі ка цію, різ но ма ніт -
ність і зна чен ня в при ро ді; ознай о ми ти з по -
нят тя ми їс тів ні гри би, отруй ні гри би; на -
вча ти ви яв ля ти озна ки гри бів і за ни ми
роз піз на ва ти їс тів ні та отруй ні гри би

Роз роб ка уро ку «Auf dem Bauernhof»
з ні мець кої мо ви в 3-му кла сі

Чуб чен ко Вік то рія Ві та лі їв на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Кис лян ська шко ла Си нель -
ни ків сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ознай -
о ми ти уч нів з но вою лек си кою: die Ente, die
Kuh, die Ziege, das Pferd, das Schwein; ав то -
ма ти зу ва ти на вич ки вжи ван ня но вої лек -
сики на уро ці; роз ши ри ти фі ло ло гіч ний
кру го зір уч нів; роз ви ва ти мов лен нє ві здіб -
нос ті, пам’ять, ува гу, мис лен ня; удос ко на -
лю ва ти на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня;
ви хо ву ва ти лю бов до тва рин, учи ти куль ту -
ри спіл ку ван ня

Ме то дич на роз роб ка «Зву ко ва абет -
ка» для 1-х кла сів

Чу ма ко ва Іри на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів (ін ди ві ду аль не на вчан ня ді тей
з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми), Ве ли -
ко ле пе ти ський опор ний за клад за галь ної
се ред ньої осві ти Хер сон ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но ві зу аль ні ма те -
рі а ли, які до по мо жуть за крі пи ти зву ки
в мов лен ні ди ти ни за до по мо гою на вчаль -
ної гри

Роз роб ка уро ку «Роз по ря док дня
школя ра. По ря док і дис цип лі на» з основ
здо ров’я в 1-му кла сі
Чу ха ло Люд ми ла Вік то рів 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 ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти ро зу мі ти
роль роз по ряд ку дня для збе ре жен ня і зміц -
нен ня сво го здо ров’я; роз ви ва ти вмін ня
само стій но ор га ні зо ву ва ти свою пра цю
і від по чи нок; ви хо ву ва ти ба жан ня дба ти
про своє здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Чис та при ро да на вко -
ло нас» з при ро дознав ст ва в 2-му — 4-му
кла сах
Ша вен ко Іри на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кри во різь кий НВК «ДНЗ —
ЗОШ» № 291 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-тре нін гу
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни -
ти знан ня про еко ло гіч ний стан кра ї ни;
учи ти дба ти про своє до вкіл ля і пе ре ко ну -
ва ти ін ших не за бруд ню ва ти йо го; роз ви ва -
ти став лен ня до проб лем на вко лиш ньо го
се ре до ви ща як най важ ли ві ших і ба жан ня
ді яти в цьо му на прям ку; ви хо ву ва ти лю бов
і дбай ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Здрас туй, шко ло!»
в 1-му кла сі
Ша раб рі на Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ми ко ла їв ська шко ла
№ 1 іме ні Оле га Оль жи ча.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по знай о ми ти ся з уч ня ми кла су; по -
глиби ти знан ня про шко лу та на вчан ня;
заохо чу ва ти до діа ло гу; ра зом з уч ня ми
сфор му лю ва ти пра ви ла по ве дін ки на уро ці,
вправ ля ти у до три ман ні пра вил; роз ви ва ти
слу хо ву пам’ять, спо сте реж ли вість; ви хо ву -
ва ти ак тив не, від по ві даль не став лен ня
до на вчаль ної пра ці

Роз роб ка уро ку «Ві тер. По віт ря» з при -
ро дознав ст ва в 3-му кла сі
Швець Юлія Юрі їв на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Дніп ров ський НВК № 108.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти, що по віт ря
є всю ди, ознай о ми ти уч нів із зна чен ням
повіт ря і йо го влас ти вос тя ми; роз ви ва ти
спо сте реж ли вість, умін ня ана лі зу ва ти й
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роби ти ви снов ки; при щеп лю ва ти ба жан ня
пі зна ва ти на вко лиш ній світ, дба ти про чис -
то ту по віт ря, ді зна ти ся як лю ди на ви ко рис -
то вує си лу віт ру

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня зву ко вих
зна чень бук ви Цц. Опра цю ван ня но во го
тек с ту» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Шев цо ва Ні на Ва си лів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти зву ко ве
зна чен ня бук ви «це»; удос ко на лю ва ти
умін ня чи та ти зв’яз ні тек с ти, від по ві да ти на
за пи тан ня за зміс том про чи та но го; вправ -
ля ти у зву ко-бук вен но му ана лі зі слів з цією
бук вою; роз ви ва ти ус не мов лен ня, уяву,
мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас
уч нів; ви хо ву ва ти лю бов до тва рин

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня на пи сан -
ня ви вче них букв. Пись мо слів, сло во -
сполу чень. Спи су ван ня з ру ко пис но го
та дру ко ва но го шриф ту» з на вчан ня гра -
мо ти в 1-му кла сі
Шев цо ва Ні на Ва си лів 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін ня
пи са ти ви вче ні бук ви; фор му ва ти вмін ня
скла да ти сло вос по лу чен ня; удос ко на лю -
вати на вич ки спи су ва ти з дру ко ва но го
та ру ко пис но го шриф ту; роз ви ва ти зв’яз не
мов лен ня, ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти
лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «На се лен ня Зем лі»
з при ро дознав ст ва в 4-му кла сі

Шев чук На та лія Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ла ди жин ська шко ла № 3
Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — сфор му ва ти уяв лен ня про на се лен ня
Зем лі, про основ ні ра си лю дей; ознай о ми ти
з іс то рією ви ник нен ня ук ра їн сько го на -
роду і дер жа ви, із сим во ла ми дер жа ви;
пере віри ти вмін ня пра цю ва ти над тес том,
різ ними ви да ми діа грам; про дов жу ва ти
фор му ва ти уяв лен ня про гло бус, кар ту,
умін ня пра цю ва ти з ни ми

Роз роб ка уро ку «По рів нян ня чи сел
у ме жах 100» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Шми гель Ін на Іго рів на, учи тель по чат ко вих
кла сів, Шум бар ський НВК Шум сько го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти по рів ню ва ти
чис ла в ме жах 100; роз ви ва ти вмін ня роз -
в’язу ва ти за да чі, ви ко ну ва ти різ ні за вдан -
ня; ви хо ву ва ти лю бов до Бать ків щи ни,
до різ них ку точ ків зем лі

Роз роб ка уро ку «Ди во-шко ла се ред різ -
но ма ніт тя рос лин» з при ро дознав ст ва
в 1-му кла сі
Шо лой ко На та ля Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 4
ім. А. С. Ма ка рен ка Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з різ но ма ніт ним сві том
рос лин, їх се ре до ви щем іс ну ван ня; на вча ти
прий о мів по рів нян ня; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти ілюс т ра ції, здо бу ва ти з них не -
об хід ну ін фор ма цію; роз ви ва ти ува гу, мис -

лен ня, до пит ли вість, пам’ять, уяву, умін ня
ви слов лю ва ти ся; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
ної шко ли та дбай ли ве став лен ня до рос лин

Роз роб ка уро ку «Тра ди ції збе ре жен ня
здо ров’я в ро ди ні» з основ здо ров’я в 4-му
кла сі
Щер бак Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ко бе ляць кий НВК
№ 1 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти усві до ми ти, що здо ров’я —
це ве ли кий дар для лю ди ни й сус піль ст ва,
а сім’я — осе ре док збе ре жен ня і зміц нен ня
здо ров’я; фор му ва ти вмін ня пік лу ва ти ся
про мо лод ших чле нів сім’ї, про не міч них
чле нів ро ди ни; роз ви ва ти ба жан ня під три -
му ва ти тра ди ції здо ро во го спо со бу жит тя
в сім’ї

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні
робо ти» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Юхи мець Люд ми ла Ада мів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ізяс лав ський НВК «ЗОШ
І сту пе ня — ди тя чі яс ла-са док № 3» Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: До бір ка кон т роль них ро біт з лі те -
ра тур но го чи тан ня

Роз роб ка уро ку «Пра во пис пре фік сів
і прий мен ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Яблон ська Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Чор но мор ська
шко ла № 2 Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — на вчи ти ді тей
розрізня ти пре фік си й прий мен ни ки; за -
кріп лю ва ти знан ня з те ми «Бу до ва сло ва»;
ознай о ми ти з ро бо тою в гру пах; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни -
ковий за пас, ви хо ву ва ти лю бов до рід ної
мо ви

Роз роб ка уро ку «Жит тє ва до ро га Та -
ра са Мель ни чу ка» з лі те ра тур но го чи -

тан ня в 4-му кла сі
Яко вен чук Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ше шор ська шко ла іме ні
В’ячес ла ва Чор но во ла Ко сів сько го р-ну Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю по ета-зем ля ка Т. Мель ни чу ка;
роз ви ва ти вмін ня ана лі зу ва ти гли бо кий
зміст йо го вір шів, уяв ля ти кар ти ну тер нис -
то го жит тя по ета; ви хо ву ва ти по ва гу і лю -
бов до пат рі о тів, та ла но ви тих, не ор ди нар -
них лю дей на шо го краю

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Ві таль ня Фе мі ди»
з пра во знав ст ва в 9-му кла сі
Бой ко Юлія Ва лен ти нів на, учи тель іс то рії,
Кри во різь ка шко ла № 19 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня уч нів з пра ва, за ці -
ка ви ти пред ме том «Осно ви пра во знав ст -
ва», при щеп лю ва ти ін те рес до знань і ви ко -
нан ня за ко нів Кон с ти ту ції Укра ї ни, основ
кри мі наль но го, ци віль но го, ад мі ніс т ра тив -
но го пра ва; звер ну ти ува гу на не об хід ність
знань за ко нів, без яких не мо же жи ти лю -
ди на в сус піль ст ві

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник по за -
уди тор них пред мет них за хо дів з пра -

во знав ст ва» для 10-х — 11-х кла сів
Вер хо лаз Ми ко ла Ти хо но вич, ви кла дач
пра во знав ст ва, Но во ка хов ський при ла до -
бу дів ний тех ні кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: У збір ни ку пред с тав ле ні різ ні ви -
ди ро бо ти. Ма те рі а ли мож на ви ко рис та ти
на різ них ета пах за нять із пра во знав ст ва,
для про ве ден ня бе сід з уч ня ми, сту ден та ми
та їх ні ми бать ка ми й ви хов них го дин

Роз роб ка уро ку «Пра ва та обов’яз ки
по друж жя, бать ків та ді тей. Алі мен т ні

зо бов’язан ня бать ків і ді тей» з пра во знав -
ст ва в 10-х — 11-х кла сах
Яре мо вич Ма рія Андрі їв на, ви кла дач іс то рії
та пра во знав ст ва, 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, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти з основ ни ми
по ло жен ня ми сі мей но го пра ва в Укра ї ні
та Ні меч чи ні; сфор му ва ти по нят тя «сі мей -
но го пра ва», «сім’ї», «шлю бу», «по друж -
жя», «шлюб но го до го во ру», «алі мен тів»,
«су до во го про це су»; роз ши ри ти сфе ру
знань сто сов но за ко но дав чої ба зи сі мей но -
го пра ва в Укра ї ні та Ні меч чи ні

При ро дознав ст во

Ме то дич на роз роб ка «Пер воц ві ти Пол -
тав щи ни» з при ро дознав ст ва в 3-му кла сі
Буць ківська Те тя на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бай раць ка шко ла Ди кан -
сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція до
уро ку при ро дознав ст ва

Роз роб ка уро ку «Не бес ні ті ла» з при ро -
дознав ст ва в 5-му кла сі
Де ні чен ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
гео гра фії, Кри во бал ків ська шко ла Са рат -
сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уяв лен ня з те ми
«Не бес ні ті ла»; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти на вчаль ний ма те рі ал, по рів ню ва ти,
вста нов лю ва ти го лов не; ви хо ву ва ти ці -
леспря мо ва ність, на по лег ли вість, ко му -
ніка тив ність, твор чу фан та зію

Роз роб ка уро ку «Пла не ти. Від мін нос ті
між пла не та ми» з при ро дознав ст ва в 5-му
кла сі
Ро гів Іри на Ми хай лів на, учи тель при ро -
дознав ст ва, Ма няв ський НВК Бо го род чан -
сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти уяв лен ня про пла не ти;
на вчи ти роз різ ня ти пла не ти, да ва ти їм
харак те рис ти ку; сфор му ва ти уяв лен ня про
пла не ти зем ної гру пи, пла не ти-гі ган ти;
розви ва ти мис лен ня, до пит ли вість, умін ня
ана лі зу ва ти, кміт ли вість, на вич ки гру по вої
ро бо ти; ви хо ву ва ти са мо стій ність, від по -
відаль ність, лю бов та ін те рес до при ро -
дознав ст ва

Роз роб ка уро ку «По віт ря — дар при -
ро ди» з при ро дознав ст ва в 2-му кла сі

Сла во ва Ва лен ти на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ста рот ро я нів ська шко ла
Кі лій сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
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яко го — по знай о ми ти з ба гат ст вом при ро -
ди — по віт рям, йо го влас ти вос тя ми; на вча -
ти спо сте рі га ти, по рів ню ва ти, ро би ти ви -
снов ки, уза галь ню ва ти; за крі пи ти і роз ши -
ри ти уяв лен ня про зна чен ня по віт ря, йо го
влас ти вос ті та ви ко ри стан ня їх лю ди ною;
фор му ва ти уяв лен ня про про те, як утво рю -
єть ся ві тер, як лю ди на ви ко рис то вує си лу
віт ру

Проф те хос ві та

Роз роб ка за хо ду «Мо ле ку ляр на кух -
ня: міф чи ре аль ність?»

Со лом ко Оль га Бо ри сів на., ви кла дач спец -
тех но ло гій; Бон дар Ка те ри на Ки ри лів на,
ви кла дач хі мії; Га гач Ін на Ле о ні дів на, май -
стер ви роб ни чо го на вчан ня, Бо гус лав ський
центр про фе сій но-тех ніч но го на вчан ня Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ін фор ма -
цій но го за хо ду на за яв ле ну те му з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го —на дан ня уч ням те -
о ре тич них знань про су куп ність про це сів
і тех но ло гіч них опе ра цій, які за без пе чу ють
одер жан ня но віт ніх (мо ле ку ляр них) хар чо -
вих про дук тів за да ної якос ті

Роз роб ка за нят тя «Від сот ко ві роз ра -
хун ки» з ма те ма ти ки

Бар т ко Ал ла Едмун дів на, учи тель ма те ма ти -
ки, за ступ ник ди рек то ра з на вчаль ної ро бо -
ти, Він ниць ке ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 7.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — по вто ри ти те о ре тич ний
ма те рі ал про від сот ко ві ве ли чи ни в об чис -
лен нях ку ха ря; на вчи тись роз ра хо ву ва ти
та розв’язу ва ти за да чі на від сот ко ві об чис -
лен ня; ак ти ві зу ва ти пі зна валь ну ді яль ність
уч нів, під ви щи ти ін те рес до ви вчен ня ма -
тема ти ки; під ви щи ти за галь ну куль ту ру
учнів; роз ви ва ти вмін ня спіл ку ва ти ся з ін -
ши ми, пра цю ва ти в гру пі

Роз роб ка за нят тя «На різ ка ово чів.
Прос ті фор ми на різ ки та їх ви ко ри -

стан ня» з ви роб ни чо го на вчан ня
Бі ло ус Лю бов Юрі їв на, май с тер ви роб ни -
чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще про фе сій -
не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай о ми ти з ово че вим це хом
і орга ні за цією ро бо чо го міс ця, про ве ден ня
ін струк та жу, на вчи ти прий о мів «Хват но -
жа», «Стій ка бі ля сто лу», «Тех ні ка на різ -
ки», ви ко ну ва ти прос ті фор ми на різ ки ово -
чів; фор му ва ти на вич ки ор га ні за ції ро бо чо -
го міс ця; ви хо ву ва ти від по ві даль ність
за якість на різ ки, бе реж ли ве став лен ня
до ви тра ти елек т ро енер гії, во ди

Роз роб ка за нят тя «Тех ніч не мо де лю -
ван ня пле чо вих ви ро бів»
Бо гус ла вець Люд ми ла Ана то лі їв на, ви кла -
дач спец п ред ме тів, Тер но піль ське ви ще
про фе сій не учи ли ще сфе ри по слуг та ту -
риз му.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), на вчаль на ме та яко го — сис те -
ма ти зу ва ти та уза галь ни ти знан ня з по бу -
до ви ба зо вої осно ви крес лен ня пле чо вих
ви ро бів, прий о мів тех ніч но го мо де лю ван -
ня; удос ко на ли ти на вич ки, вмін ня ви го тов -
ля ти ле ка ла пле чо вих ви ро бів, про де мон -

стру ва ти тіс ний зв’язок пред ме та кон ст ру -
ю ван ня одя гу з мо де лю ван ням і ху дож нім
офор м лен ням одя гу

Роз роб ка за нят тя «Спо со би ді лен ня по -
вер хонь на фриз, го бе лен, па нель та ко лош -
ник. При го ту ван ня фар бу валь них сумі шей
та фар бу ван ня» з ви роб ни чо го на вчан ня
Бой чук Люд ми ла Дмит рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — фор му ван ня на ви чок тех но ло гіч -
ної по слі дов нос ті ді лен ня по вер хонь; фор -
му ван ня вмінь і на ви чок ви ко нан ня опе ра -
цій при го ту ван ня фар бу валь них су мі шей
та по фар бу ван ня стін схо до вої кліт ки во -
доемуль сій ни ми фар ба ми; на пра цю ван ня
на ви чок ко рис ту ван ня ма ляр ни ми ін стру -
мен та ми, від пра цю ван ня ав то ма тиз му ви -
ко нан ня опе ра цій

Роз роб ка за нят тя «Тех но ло гія на не -
сен ня ема ле вої фар би з мо лот ко вим

ефек том на ме та ле вій по вер х ні»
Ва си ли ши на Ін на Вік то рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: 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), ме -
та яко го — під ви щен ня про фе сій но го рів ня
та об мі ну най кра що го до сві ду се ред учас -
ни ків, роз ши рен ня сві то гля ду й за лу чен ня
до но віт ніх га лу зей знань

Ме то дич ні ре ко мен да ції до уро ків ви -
роб ни чо го на вчан ня для уч нів з ро біт -

ни чої про фе сії «Ку хар»
Во дя на Ра ї са Ми га лів на, май с тер ви роб -
ничо го на вчан ня, Бер дян ський еко но мі ко-
гума ні тар ний ко ледж Бер дян сько го дер -
жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту. За по -
різь ка обл.
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції спри -
яють ви ко нан ню за галь них за дач про фе сій -
но го ста нов лен ня май бут ніх фа хів ців: під -
го тов ці ро біт ни ків, фа хів ців ви со кої ква лі -
фі ка ції, що во ло ді ють, крім прак тич них,
роз ви ну ти ми ін те лек ту аль ни ми умін ня ми;
за без пе чен ням їх ви со кої про фе сій ної мо -
біль нос ті й адап та ції в умо вах рин ко вих
відно син; фор му ван ню го тов нос ті до про -
фе сій ної твор чос ті і здат нос ті до са мо -
розвит ку

Стат тя «Ви ко ри стан ня елек т рон но го
на вчаль но-ме то дич но го ком п лек су в про -
фе сій ній під го тов ці уч нів»
Гри цай Ал ла Вой те хів на, ви кла дач про фе -
сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Ле бе дин ське
ви ще про фе сій не учи ли ще лі со во го гос по -
дар ст ва 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 ви ко ри стан -
ня елек т рон но го на вчаль но-ме то дич но го
ком п лек су під ви щує рі вень ефек тив нос ті
на вчаль но го про це су як з бо ку вчи те ля, так
і з бо ку уч ня за умо ви успіш но го ке ру ван ня
вчи те ля цим про це сом

Роз роб ка за нят тя «Хі міч ний склад
і хар чо ва цін ність ко ре неп ло дів» з кур су
«Тех но ло гія при го ту ван ня їжі з осно ва ми
то ва рознав ст ва»
Да ди ка Іри на Олек сі їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Сло бо жан ський ре гі о наль ний
центр про фе сій ної осві ти, м. Хар ків.

Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай ом лен ня з хі міч ним скла дом
і хар чо вою цін ніс тю ко ре неп ло дів, ви да ми,
ви мо га ми до якос ті, ме ха ніч ною ку лі -
нарною об роб кою, впли вом ко ре неп ло дів
на ор га нізм лю ди ни; спри ян ня роз вит ку ін -
те ре су до ку лі на рії, роз ви ток мис лен ня,
уяви, пам’яті; ви хо ван ня сві до мо го ви ко -
нан ня пра вил без печ ної пра ці, ста ран нос ті,
пра це люб нос ті, уваж нос ті під час ви ко нан -
ня за вдан ня

Ме то дич на роз роб ка «Про фе сій на
спря мо ва ність у ви кла дан ні ма те -

мати ки»
Даш ко Іри на Ми хай лів на, учи тель ма те ма -
тики, Зе ле но доль ський про фе сій ний лі цей
Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Збір ник за вдань про фе сій ної
спря мо ва нос ті з ма те ма ти ки

Роз роб ка за нят тя «Мен таль ні кар ти
пам’яті для ло ко мо тив них бри гад»

з кур су «Пра ви ла тех ніч ної екс плу а та ції
та ін струк ції»
Де рев’ян ко На та лія Ле о ні дів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ли ман ський центр про фе -
сій но го роз вит ку пер со на лу До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз -
ши ри ти знан ня з ви мог пра вил тех ніч ної
екс плу а та ції до дій у не стан дар т ній си ту а -
ції; роз ви ва ти за ці кав ле ність слу ха чів
до ма те рі а лу, що ви вча єть ся; фор му ва ти
вмін ня ана лі зу ва ти ін фор ма цію, пе ре во ди -
ти її в ін шу фор му

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня са -
ла тів із ва ре них ово чів. При го ту ван ня

ві нег ре ту в сти лі фьюжн»
Ду бог рай Те тя на Вік то рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Ле бе дин ське ви ще
про фе сій не учи ли ще лі со во го гос по дар ст ва
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — за крі пи ти та вдос ко на ли ти
знан ня, умін ня і на вич ки при го ту ван ня ві -
нег ре ту; за лу ча ти до су час но го ви ко нан ня
стра ви в сти лі фьюжн

Роз роб ка за нят тя «Ма те рі ал, з яко го
ви го тов ля єть ся по суд, при бо ри та бі -

лиз на для під при ємств хар чу ван ня» з кур -
су «Орга ні за ція ви роб ниц т ва і об слу го ву -
ван ня»
Зо ло ту хі на Анже ла Ми хай лів на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознай о -
ми ти уч нів з іс то рією фар фо ру, кра щи ми
зраз ка ми єв ро пей сько го фар фо ру, ук ра їн -
ським фар фо ром; асор ти мен том фар фо ро -
во го, фа ян со во го, ке ра міч но го, ме та ле во го,
скля но го та де рев’яно го по су ду; ха рак те -
рис ти кою по су ду з різ но го ма те рі а лу та йо -
го при зна чен ням

Роз роб ка за нят тя «Під при єм ст во в сис -
те мі рин ко вих від но син» з кур су «Осно ви
га лу зе вої еко но мі ки і під при єм ниц т ва»
Іль чен ко Оле на Ва си лів на, ви кла дач, Хер -
сон ський про фе сій ний лі цей зв’яз ку та по -
лі гра фії.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз -
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крити зміст по нять «ви тра ти ви роб ниц т ва»,
«со бі вар тість», «до хід», «при бу ток»; по яс -
ни ти, як фун к ці о ну ють під при єм ст ва в сис -
те мі рин ко вих від но син

Роз роб ка за нят тя «При строї вве ден ня
ін фор ма ції» з про фе сій но-те о ре тич ної під -
го тов ки
Кі рік Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач про фе -
сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Шос т кин -
ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ознай о ми ти з основ ни ми при стро я ми
введен ня ін фор ма ції, їх при зна чен ням; роз -
гля ну ти основ ні ти пи та ха рак те рис ти ки;
роз ши ри ти знан ня уч нів про до дат ко ві
пристрої вве ден ня ін фор ма ції

Роз роб ка за нят тя «Зва рю ван ня плас -
тин встик в ниж ньо му по ло жен ні шва»
Кра вець Ма ри на Арка ді їв на, май с тер
вироб ни чо го на вчан ня, Ма рі у поль ський
центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на чаль на ме та яко го — фор му -
ван ня і роз ви ток умінь та на ви чок зі зва рю -
ван ня плас тин з низь ко вуг ле це вої ста лі
встик у ниж ньо му по ло жен ні шва

Роз роб ка за нят тя «Облік енер го ре сур -
сів та еко но міч на ефек тив ність їх ви ко -
ристан ня» з кур су «Осно ви енер го ефек -
тивнос ті»
Кра сій Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач спец -
дис цип лін, Ду бен ське ви ще ху дож нє про -
фе сій но-тех ніч не учи ли ще Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ак цен ту ва ти ува гу на проб ле мі ви -
ко ри стан ня енер гії, еко но мії енер гії і енер -
го ре сур сів, охо ро ни на вко лиш ньо го се ре -
до ви ща; ство ри ти мо ти ва ції для збе рі ган ня
ре сур сів та енер гії; сти му лю ва ти ін те рес
до на уко вих до слід жень і прак тич но го за -
сто су ван ня знань, от ри ма них в учи ли щі;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, твор чу ак -
тив ність, до пит ли вість, ло гіч не мис лен ня

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня ва -
рени ків»
Ку ли нич Люд ми ла Іва нів на, май с тер ви -
робни чо го на вчан ня, Ле бе дин ське ви ще
про фе сій не учи ли ще лі со во го гос по дар ст ва
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — прак тич но за крі -
пи ти те о ре тич ні знан ня з тех но ло гії при го -
ту ван ня ва ре ни ків із різ ни ми на чин ка ми;
фор му ва ти вмін ня та на вич ки пла ну ван ня
і здій с нен ня ви роб ни чо го про це су; фор му -
ва ти го тов ність до ово ло дін ня су час ни ми
тех ні кою та тех но ло гією ви роб ниц т ва

Роз роб ка за нят тя «Особ ли вос ті про це -
су зва рю ван ня ко льо ро вих ме та лів і їх
спла вів» з кур су «Облад нан ня та тех но ло -
гії зва рю валь них ро біт»
Ла бу та Люд ми ла Гри го рів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ні жин ський про фе сій ний
лі цей по бу ту та сер ві су Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — сха рак те ри зу ва ти особ ли вос ті
про це су зва рю ван ня мі ді, алю мі нію, ти та ну
та їх спла вів; спри я ти роз вит ку пам’яті, тех -
ніч но го мис лен ня; за ці ка ви ти уч нів шля хом

до ве ден ня важ ли вос ті но во го ма те рі а лу;
фор му ван ня твор чої пра це люб ної осо бис -
тос ті, ша ноб ли во го став лен ня до своєї про -
фе сії

Роз роб ка уро ку «Ви ди ак со но мет -
ричних про ек цій» з кур сів «Тех ніч не крес -
лення» і «Бу ді вель не крес лен ня»
Ли сен ко Олег Ми ко лай о вич, ви кла дач,
Хер сон ське ви ще про фе сій не учи ли ще
№ 2.
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 — ознай о ми ти уч нів з ви да ми
ак со но мет рич них про ек цій; по яс ни ти при -
зна чен ня ак со но мет рії; на вчи ти бу ду ва ти
ак со но мет рич ні про ек ції прос тих гео -
метрич них тіл; фор му ва ти в уч нів на вич ки
гра фіч ної ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня
оздоб лю валь них на пів фаб ри ка тів з цук -
ро вої мас ти ки, шо ко ла ду, ай сін гу» з кур су
«Тех но ло гія ви го тов лен ня бо рош ня них
кон ди тер ських ви ро бів»
Мат вє є ва Люд ми ла Олек сі їв на, май с тер
вироб ни чо го на вчан ня, Бер дян ський еко -
но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту
Запо різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го —на вчи ти прак тич них умінь
ви го тов лен ня оздоб лю валь них на пів фаб-
ри ка тів; ознай о ми ти з особ ли вос тя ми но -
віт ніх тен ден цій, з су час ни ми ін г ре ді єн -
тами, ін вен та рем та ін стру мен та ми для
конди тер сько го ви роб ниц т ва

Роз роб ка за нят тя «Гео мет рич ні по бу -
до ви. Ді лен ня ко ла» з кур су «Тех ніч не

крес лен ня»
Ма цу ра На дія Олек сі їв на, ви кла дач за галь -
но тех ніч них пред ме тів, Львів ське між ре -
гіо наль не ви ще про фе сій не учи ли ще за ліз -
нич но го транс пор ту.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вча ти ді ли ти ко -
ла на рів ні час ти ни; за сво ї ти основ ні на вич -
ки по бу дов; роз ви ва ти об раз не та кри тич не
мис лен ня, твор чу уяву; ви хо ву ва ти по чут тя
від по ві даль нос ті, пра це люб ність, са мо стій -
ність, уваж ність та аку рат ність

Ме то дич ний по сіб ник «При го ту ван ня
га ря чих на по їв та спо со би їх по да ван -

ня» з ви роб ни чо го на вчан ня
Міл лі он щи ко ва Та ма ра Пав лів на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Бер дян ський еко -
но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту За -
по різь кої обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку на ве де но ін фор ма -
цію про чай та ка ву: іс то рія ви ник нен ня ка -
ви та чаю, хі міч ний склад та хар чо ва цін -
ність, лі ку валь ні влас ти вос ті цих на по їв,
кла сич ні та но віт ні спо со би при го ту ван ня
та по да ван ня га ря чих на по їв. У роз роб ці по -
да но ін струк цій но-тех но ло гіч ні кар т ки

Роз роб ка за нят тя «На плав лен ня ва ли -
ків на ста ле ві плас ти ни у ниж ньо му по ло -
жен ні шва» з ви роб ни чо го на вчан ня
Мов чан Ва дим Олек сан д ро вич, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та

яко го — на вчи ти уч нів прак тич но за сто со -
ву ва ти на бу ті знан ня та вмін ня

Роз роб ка уро ку «Ви ди при ми кань гіп -
со кар тон них пе ре го ро док до ого род -

жу валь них кон ст рук цій» з кур су «Тех -
ноло гія мон та жу гіп со кар тон них кон ст -
рук цій»
На гре бель на Окса на Пет рів на, ви кла дач
про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Дніп -
ров ське ви ще про фе сій не учи ли ще бу -
дівниц т ва.
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
знання про ви ди при ми кань гіп со кар тон -
них пе ре го ро док до ого род жу валь них кон -
ст рук цій; ви зна чи ти особ ли вос ті різ них
видів при ми кань за кла си фі ка цією; удос ко -
на лю ва ти вмін ня за сто со ву ва ти знан ня для
ви рі шен ня прак тич них за вдань; про фе -
сійні вмін ня пра цю ва ти з тех ніч ною до ку -
мен та цією

Роз роб ка за нят тя «Оброб ка по вер -
хонь під вод ні фар би. Фар бу ван ня по -

вер хонь вод ни ми роз чи на ми»
Ні кі тен ко На та лія Андрі їв на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сонcьке ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — пе ре не сен ня пер -
вин них умінь та на ви чок у но вий тех но -
логіч ний про цес; удос ко на лен ня вмінь і на -
ви чок фар бу ван ня по вер хонь вап ня ни ми
роз чи на ми; при щеп лен ня на ви чок тех но -
ло гіч ної дис цип лі ни, са мо кон т ро лю та вза є -
мо до по мо ги

Роз роб ка за хо ду «Хто кра щій?»
Олій ник Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач,

Лу ган ський центр ПТО, м. Сє вє ро до нецьк
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Кон курс з про фе сії «Про да вець
про до воль чих то ва рів», ме та яко го — удос -
ко на лен ня про фе сій ної май с тер нос ті;
підви щен ня ін те ре су до об ра ної про фе сії;
роз ви ток твор чо го під хо ду; фор му ван ня
і роз ви ток за галь них і про фе сій них ком пе -
тен цій слу ха чів; ви яв лен ня та за охо чен ня
кра щих слу ха чів

Роз роб ка уро ку «Шпак лю ван ня зов -
ніш ніх ку тів, кро мок за до по мо гою

спе ці аль них при стро їв» з про фе сії «Мон -
таж ник гіп со кар тон них кон ст рук цій»
Па дал ка Світ ла на Ми ко ла їв на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Хер сон ське ви ще
про фі сий не учи ли ще № 2.
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 ді ти
прий о ма ми шпак лю ван ня зов ніш ніх ку тів,
кро мок за до по мо гою спе ці аль них при -
стро їв: ме та ле вих кут ни ків, алю мі ні зо ва -
них стрі чок, алю мі ні є вих про фі лів

Роз роб ка за нят тя «Оброб ка ки ше ні
з від різ ною план кою та з’єд нан ня з пі лоч -
кою ха ла та»
Пе ре пі чай Ал ла Ми ко ла їв на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Ле бе дин ське ви ще
про фе сій не учи ли ще лі со во го гос по дар ст ва
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
сфор му ва ти вмін ня і на вич ки з об роб ки
кише ні з від різ ною план кою та з’єд нан ня
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з пі лоч кою ха ла ту; роз ви ва ти про фе сій ні
вмін ня та на вич ки, пам’ять; ви хо ву ва ти лю -
бов до пра ці, охай ність, ес те тич ний смак

Роз роб ка за нят тя «Устат ку ван ня для
сма жен ня їжі. Фри тюр ни ці»з кур су
«Устат ку ван ня під при ємств хар чу ван ня»
По по вич Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач, Бро -
вар ський про фе сій ний лі цей Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти ся з бу до вою
та прин ци пом ро бо ти фри тюр ниць; умі ти
за сто со ву ва ти на прак ти ці пра ви ла екс плу -
а та ції та ін струк цію з без пе ки пра ці; умі ти
ко рис ту ва ти ся тех ніч ною до ку мен та цією
устат ку ван ня; на вчи ти ся ви рі шу ва ти проб -
лем ні си ту а ції, які ви ни ка ють під час екс -
плу а та ції устат ку ван ня

Роз роб ка за нят тя «Всі кра ї ни сві ту
на од ній та ріл ці» з ви роб ни чо го на -

вчан ня
Пор хун Ле ся Сер гі їв на, Ми рош ни чен ко
Світ ла на Ми ко ла їв на, май ст ри ви роб ни чо -
го на вчан ня, Кре мен чуць кий ре гі о наль ний
центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти № 1
Пол тав 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 — роз ши ри ти
та по гли би ти знан ня з тех но ло гії при го ту -
ван ня їжі з осно ва ми то ва рознав ст ва, ор га -
ні за ції об слу го ву ван ня під при ємств рес то -
ран но го гос по дар ст ва, ознай о ми ти із тех но -
ло гією при го ту ван ня різ но ма ніт них страв
різ них кра їн сві ту та пра ви ла ми об слу го ву -
ван ня від ві ду ва чів під час по да ван ня страв

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо чий зо шит
з бух гал тер сько го об лі ку»

Рож ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Шос т -
кин ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві -
ти Сум ської обл.
Ано та ція: Ро бо чий зо шит міс тить різ но -
рівне ві за вдан ня, які спря мо ва ні на по кро -
ко ве ви вчен ня пред ме та і до зво ля ють сфор -
му ва ти сис тем ні знан ня з бух гал тер сько го
об лі ку

Роз роб ка за нят тя «По бу до ва крес лен ня
пря мої дво шов ної спід ни ці»
Сла во пас Окса на Ми ро нів на, ви кла дач
спец п ред ме тів, Тер но піль ське ви ще про фе -
сій не учи ли ще сфе ри по слуг та ту риз му.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво єн -
ня уч ня ми ві до мос тей про роз ра ху нок і по -
бу до ву крес лен ня осно ви пря мої спід ни ці;
фор му ван ня вмін ня по бу до ви крес лен ня
пря мої дво шов ної спід ни ці

Роз роб ка за нят тя «Алко голь ні на пої,
ви ди, асор ти мент. Тех но ло гії про да жів»
з ви роб ни чо го на вчан ня
Со ло вйо ва Юлія Ле о ні дів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Лу ган ський центр
ПТО, м. Сє вє ро до нецьк Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ди дак тич на ме та
яко го — на вчи ти роз піз на ва ти асор ти мент,
ви ди ал ко голь них на по їв, ви зна ча ти їх
особ ли вос ті, спо жив ні цін нос ті, прий ма ти
ал ко голь ні на пої за кіль кіс тю та якіс тю,
офор м лю ва ти суп ро від ні до ку мен ти, роз та -
шо ву ва ти ви ро би на збе рі ган ня, під го тов -
лю ва ти до про да жу; за сво ї ти пра ви ла про -
да жу ал ко голь них на по їв у різ них ви роб ни -
чих си ту а ці ях

Роз роб ка за нят тя «Хви льо ва оп ти ка»
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 за нят тя з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріпи ти на бу ті сту ден та ми знан ня з те ми,
по гли би ти за сво єн ня окре мих пи тань; на -
вчи ти ся 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 ді ти
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,
зібра ність, спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «При го ту ван ня тіс та
дріж д жо во го без опар ним спо со бом і ви ро -
бів з ньо го» з ви роб ни чо го на вчан ня
за про фе сією «Ку хар»
Ста ро дуб це ва Те тя на Іва нів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Бер дян ський еко но -
мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го
дер жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту,
За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — пра виль но ро би ти пе ре ра хун -
ки си ро ви ни на за да ну кіль кість ви ро бів;
ор га ні зо ву ва ти ро бо че міс це, під би ра ти ін -
стру мент, ін вен тар, по суд; на вчи ти уч нів
прий о мам та на вич кам при го ту ван ня на чи -
нок, фар шів; за мі шу ва ти дріж д жо ве тіс то
без опар ним спо со бом, пор ці ю ва ти

Ме то дич ні ма те рі а ли для ро бо ти гур т -
ка «Вмі лий ку хар»

Тать ко ва Ні на Іва нів на, май с тер ви роб ни -
чо го на вчан ня, Бер дян ський еко но мі ко-гу -
ма ні тар ний ко ледж Бер дян сько го дер жав -
но го пе да го гіч но го уні вер си те ту За по різь -
кої обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку по да но ма те рі ал що -
до особ ли вос тей ку хонь на ро дів сві ту. кий
мож на роз гля ну ти в по за уроч ний час на за -
нят тях гур т ка

Стат тя «Пред мет «Ді ло ва ети ка та куль -
ту ра спіл ку ван ня» як за сіб фор му ван ня
про фе сій ної ети ки»
Тол ма чо ва Іри на Се ме нів на, ди рек тор,
викла дач спец діс цип лин, Сло бо жан ський
ре гі о наль ний центр про фе сій ної осві ти,
м. Хар ків.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну ті пе ре ду мо ви й
ак ту аль ність проб ле ми фор му ван ня ети ки
ква лі фі ко ва но го ро біт ни ка та мо лод шо го
спе ці а ліс та, ви кла дан ня про фе сій ної ети ки
та її роль у на вчан ні, ви хо ван ні та тру до вій
ді яль нос ті ви пус к ни ка цен т ру про фе сій ної
осві ти

Ме то дич на роз роб ка «Су час ні фор ми
та ме то ди кон т ро лю при ви кла дан ні

пред ме тів про фе сій но-те о ре тич ної та про -
фе сій но-прак тич ної під го тов ки»
Ці ка ло Те тя на Олек сі їв на, ви кла дач, Сло бо -
жан ський ре гі о наль ний центр про фе сій ної
осві ти, м. Хар ків.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пи ше, що важ ли вою умо вою по до лан -
ня кри зо вих і проб лем них си ту а цій є під ви -
щен ня ре флек сив ної куль ту ри май бут ніх
фа хів ців. Фор му ван ня цієї куль ту ри в мо ло -
ді по яс ню єть ся не об хід ніс тю їх твор чо го
став лен ня до влас но го про фе сій но го ста -
нов лен ня, до се бе як уні каль ної осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гія влаш ту -
ван ня пе ре го ро док і об лич ку вань із за сто -
су ван ням плит «Аква па нель внут ріш ня»
з кур су «Тех но ло гія мон таж них ро біт»
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 вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня з тех но ло гії
влаш ту ван ня пе ре го ро док і об лич ку вань
із за сто су ван ням ак ва па не лей, удос ко на -
лити на вич ки са мо стій но го роз ра хун ку
буді вель них ма те рі а лів на осно ві на бу тих
знань; спри я ти знан ням уч нів про мож ли -
вос ті ви ко ри стан ня но во го уні вер саль но го
бу ді вель но го ма те рі а лу на осно ві це мен ту

Ме то дич на роз роб ка «Про фе сій но
спря мо ва ні за да чі з хі мії»

Чи сель ська Те тя на Ми ко ла їв на, ви кла дач
хі мії, Дро го биць ке ви ще про фе сій не учи ли -
ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Збір ник за дач при зна че ний для
уч нів про фе сій но-тех ніч них на вчаль них
за кла дів бу ді вель но го про фі лю

Роз роб ка за нят тя «Тех но ло гія на не -
сення де ко ра тив ної ве не ці ан ської шту -
катур ки»
Чор на Світ ла на Ми хай лів на, ви кла дач
спеці аль них дис цип лін, Хер сон ське ви ще
про фе сій не учи ли ще № 2.
Ано та ція: План-кон с пект май с тер-кла су
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ін фор -
муван ня слу ха чів про ви со ко де ко ра тив не
по крит тя — ве не ці ан ську шту ка тур ку, сфе -
ру її за сто су ван ня, де ко ра тив ність і різ но -
ма ніт ність тех нік на не сен ня

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня
для кон кур су з про фе сії «Елек т ро мон таж -
ник вто рин них лан цю гів»
Чуб ри ко ва Та ма ра Пет рів на, ви кла дач, Ки -
їв ський про фе сі ний лі цей бу дів ниц т ва і ко -
му наль но го гос по дар ст ва.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня з кур су спец -
тех но ло гії для кон кур су про фе сій ної май с -
тер нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
та ство рен ня мо де лі пер со наль но го

комп’ютер но го се ре до ви ща уч ня ПТНЗ»
Чуб ри ко ва Та ма ра Пет рів на, ви кла дач
спец п ред ме тів з елек т ро тех ніч них про фе -
сій, 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: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор ка пи ше, що ство рен ня пер со наль но -
го комп’ютер но го се ре до ви ща уч ня до -
зволить фор му ва ти по зи тив ну мо ти ва цію
на вчаль ної ді яль нос ті, здій с ню ва ти ди фе -
рен цій о ва ний, ін ди ві ду аль ний під хід до на -
вчан ня, ін ди ві ду а лі зу ва ти йо го, ство ри ти
на дій ну сис те му мо ні то рин гу за сво єн ня
знань, здій с ню ва ти про цес на вчан ня в ре -
жи мі спів пра ці вчи те ля і уч ня, під ви щу ва ти
пе да го гіч ну ква лі фі ка цію вчи те ля

Роз роб ка за нят тя «Мік ро про це сор на
сис те ма управ лін ня дви гу ном (МСУД)
TSI» зі спец тех но ло гії
Чуб ри ко ва Та ма ра Пет рів на, ви кла дач
спец п ред ме тів з елек т ро тех ніч них про фе -
сій, 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 за нят тя, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про елек т рон ні
сис те ми управ лін ня дви гу нів, уза галь ни ти
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і сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми; роз ви ва ти
на вич ки на вчаль но-по шу ко вої ді яль нос ті,
умін ня ана лі зу ва ти та сис те ма ти зу ва ти ін -
фор ма цію з різ них дже рел; ви хо ву ва ти ін -
те рес до об ра ної про фе сії, умін ня за хи ща ти
свої дум ки

Роз роб ка уро ку «Бу до ва де ре ва і де ре -
ви ни» з ма те рі а лознав ст ва
Ше рен гов ський Ва лен тин Ста ніс ла во вич,
ви кла дач про фе сій но-те о ре тич ної під го -
тов ки, Бер ди чів ський про фе сій ний бу ді -
вель ний лі цей Жи то мир 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 — фор му ва ти в уч нів по нят тя
про де ре ви ну, ознай о ми ти із ви да ми де ре -
ви ни, вчи ти ро би ти ви снов ки

Пси хо ло гія

Роз роб ка тре нін го во го за нят тя «Згур -
ту ван ня уч нів в єди ний ко лек тив» для

7-х — 9-х кла сів
Мед ве дє ва Окса на Ле о ні дів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
пси хо лог; По чу пай ло Вік тор Ми ко лай о вич,
ме то дист пси хо ло гіч ної служ би, Управ лін -
ня осві ти Шев чен ків ської рай он ної в м. Ки -
є ві дер жав ної ад мі ніс т ра ції, Тех ніч ний лі -
цей Шев чен ків сько го рай о ну м. Ки є ва.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу на за -
явле ну те му, ме та яко го — спря му ва ти
окре му осо бис тість на згур ту ван ня єди но го
уч нів сько го ко лек ти ву, роз ви ва ти ко му ні -
ка тив ні на вич ки, емо цій ну стій кість, впев -
не ність у со бі, доб ро зич ли ве став лен ня
один до од но го

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня ко -
му ні ка тив них ком пе тен т нос тей уч нів»
Бай дусь Сні жа на Ана то лі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ме то дич ної ро бо ти, Хмель -
ницька гім на зія № 1 іме ні Во ло ди ми ра Кра -
сиць ко го.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка на го ло шує, що на усіх ета пах уро ку
учи тель опо се ред ко ва но мо же фор му ва ти
в уч нів мов лен нє ві вмін ня, ство рю ю чи си -
ту а ції, у яких учень по стає пе ред ви бо ром
мов них за со бів, а вдос ко на ле ні шля хом ба -
га то ра зо во го вправ лян ня ком по нен ти мов -
лен нє вих дій пе ре хо дять в ав то ма ти зо ва ні
ко му ні ка тив ні дії, тоб то ко му ні ка тив ну
ком пе тен т ність

Стат тя «Аль тер на ти ва на силь ст ву»
Бу то ва Окса на Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
школа.
Ано та ція: У ма те рі а лі роз кри то сут ність
про ек ту «Аль тер на ти ва на силь ст ву». Це
про гра ма тре нін гів, яка до по ма гає пошу ку
та ких аль тер на тив, ство рю ю чи особ ли вий
прос тір для всіх учас ни ків, де пи тан ня ви рі -
шен ня кон ф лік ту від хо дить в сто ро ну, а го -
лов ним ста ють са мі учас ни ки

Роз роб ка за хо ду «Зро би свій ви бір на
ко ристь здо ров’я» для 8-х — 9-х кла сів
Де ре вян ко На дія Ми хай лів на, прак тич ний
пси хо лог, Пе ре ще пин ський НВК «Ро ди на»
Но во мос ков сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — уза галь ни ти знан ня уч нів що до
при чин ужи ван ня нар ко тич них ре чо вин,

роз ви ва ти уяв лен ня про їх шкід ли вість,
удос ко на лю ва ти на вич ки пе ре ко ну ва ти се -
бе в усві дом лен ні шкід ли вос ті та згуб ної дії
нар ко ти ків і нар ков міс них пре па ра тів, ви -
хо ву ва ти не при ми рен не став лен ня до них

Роз роб ка за нят тя «Умін ня пра цю ва ти
з са мо оцін кою. Мої силь ні і слаб кі сто ро -
ни» для 10-х кла сів
Дід ків ська На та лія Гри го рів на, Прак -
тичний пси хо лог, Ма лин ський НВК «Шко -
ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної» Жи то -
мирської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай о ми ти з по нят тям «са мо оцін -
ка»; учи ти усві дом лю ва ти влас ну уні каль -
ність, зна хо ди ти го лов ні й ін ди ві ду аль ні
особ ли вос ті; сти му лю ва ти ба жан ня до са -
мо піз нан ня та са мо роз к рит тя, роз ви ва ти
здат ність до адек ват но го сприй нят тя се бе
та ін ших; на вча ти ся сприй ма ти се бе по зи -
тив но; роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив ність;
ви хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до пси хо -
ло гіч ної куль ту ри

Стат тя «Скіль ки кві тів — стіль ки й ха -
рак те рів»
До ло ман Те тя на Ми ко ла їв на, прак тич ний
пси хо лог, Зе ле но доль ський про фе сій ний
лі цей Апос то лів сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Стат тя з пси хо ло гії сприй нят тя
лю ди ною різ них кві тів

Роз роб ка тре нін го во го за нят тя «Я —
твор ча осо бис тість» для 5-х — 9-х

класів
Му ляр Ін на Ми ко ла їв на, прак тич ний пси -
хо лог, Ша тав ський НВК Ду на є вець ко го р-
ну Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — роз ви ну ти в уч нів
твор чі та пі зна валь ні здіб нос ті, по гли би ти
про це си са мо роз к рит тя, са мо ана лі зу

Роз роб ка за нят тя «Пси хо ло гіч на ком -
пе тен т ність учи те лів у прий о мах ро -

бо ти з діть ми де ві ан т ної по ве дін ки» для
пе да го гів
Пі гов ська Світ ла на Ана то лі їв на, прак тич -
ний пси хо лог, со ці аль ний пе да гог, По ча -
пин ська шко ла Тер но піль сько го р-ну Тер -
но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — під ви щен ня ком пе тен т нос ті в спіл -
ку ван ні, роз ви ток не вер баль них спо со бів
спіл ку ван ня, осмис лен ня вза є мо дії з по зи -
ції пар т не ра, роз ви ток здат нос ті до іг ро вої
по ве дін ки, ак ту а лі за ція кон ст рук тив них
спо со бів вза є мо дії, роз ви ток рис, які спри -
яють мо де лю ван ню си ту а цій спіл ку ван ня
з діть ми де ві ан т ної по ве дін ки

Роз роб ка за нят тя «Про фе сій не та емо -
цій не ви го рян ня пе да го га»

Руб лен ко Вік то рія Олек сан д рів на, прак тич -
ний пси хо лог, Бі ло цер ків ський ба га то про -
філь ний на вчаль но-ре абі лі та цій ний центр
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — під ви щен ня рів ня по ін фор мо ва -
нос ті та обі зна нос ті з по нят тям «син д ром
про фе сій но го ви го ран ня», йо го при чи на ми
та на слід ка ми; ви зна чен ня шля хів про фі -
лак ти ки та по до лан ня про фе сій но го ви го -
ран ня, опа ну ван ня су час них ан тис т ре со -
вих тех нік, роз ви ток на ви чок пси хо емо цій -
ної ре гу ля ції учас ни ків тре нін гу

Стат тя «Про ти річ чя в орі єн та ції та
уста нов ках стар шо клас ни ків на са мо -

роз ви ток»
Сто ляр Яна Олек сі їв на, прак тич ний пси хо -
лог, Хар ків ська гім на зія # 172.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка пе ре ко нує, що най важ ли ві шою особ -
ли віс тю роз вит ку лю ди ни в XXI сто літ ті
ста не не об хід ність по стій но го са мо стій но -
го роз ши рен ня об ся гу тих знань, які ви ко -
рис то вує лю ди на в по бу то вій, ви роб ни чій
та до звіль ної ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «Від кре а тив нос ті
до твор чос ті» для пе да го гів

Су кач Оль га Іва нів на, вчи тель по чат ко вих
кла сів, По кров ський НВК «ЗОШ І—ІІ сту -
пе нів № 1 — По кров ська гім на зія» Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ді ло вої гри з еле -
мен та ми тре нін гу, ме та якої — роз кри ти те -
о ре тич ні осно ви кре а тив нос ті і твор чос ті;
учи ти ді яти та спіл ку ва ти ся в ко лек ти ві,
стиму лю ва ти ба жан ня під ви щу ва ти свій
профе сій ний рі вень; ви роб ля ти прак тич ні
на вич ки твор чої ак тив нос ті, до по мог ти кож -
но му учас ни ку ді ло вої гри усві до ми ти кре а -
тив ність у со бі і не об хід ність її роз вит ку

Роз роб ка за нят тя «Між осо бис тіс ні
вза є ми ни: від спіл ку ван ня до вза є мо -

дії» для 10-х — 11-х кла сів
Ті мо фе є ва Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії, Кам’ян ська шко ла шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект тре нін гу, ме та
яко го — ін тег ра ція гру пи за ра ху нок усві -
дом лен ня ко лек тив ної від по ві даль нос ті і за -
лу чен ня в спіль ну ко ман д ну ді яль ність

Ме то дич на роз роб ка «Комп’ютер ні
тех но ло гії на вчан ня як за сіб фор му -

ван ня у сту ден тів ви со ких про фе сій них
ком пе тен цій та їх вплив на пси хіч ні ста ни
сту ден та»
Ци буль ко Іри на Ми ко ла їв на, стар ший ви -
кла дач, Ро мен ський ко ледж Ки їв сько го на -
ці о наль но го еко но міч но го уні вер си те ту
іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пе ре ко нує, що
з кож ним днем ЗМІ, со ці аль ні ме ре жі, рек -
ла ма, комп’ютер ні іг ри все біль ше по гли на -
ють люд ст во. Тре ба за мис ли ти ся над цією
проб ле мою, ад же все біль ше під літ ків на да -
ють пе ре ва гу жит тю у вір ту аль но му сві ті
над ре аль ним

Ро бо та з бать ка ми

Роз роб ка за хо ду «Каз ка ве ли кої ро ди -
ни» для 1-х — 4-х кла сів
Бі ла Оле на Ми ко ла їв на, ви хо ва тель, Ба ра -
шів ська шко ла Жи то мир сько го р-ну Жи то -
мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти
ди тя чо-бать ківські вза є ми ни і сто сун ки
в сім’ї, у шко лі, у клас но му ко лек ти ві за га -
лом

Стат тя «Ро бо та з діть ми, які ма ють про -
яви ан ти со ці аль ної по ве дін ки: спів пра ця
бать ків і вчи те лів»
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.
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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 ді ти на бу ва -
ють «не при ваб ли вий» со ці аль ний об раз
не то му, що во ни та ки ми на род жу ють ся,
а під впли вом різ них, го лов ним чи ном, не
за леж них від них фак то рів ри зи ку

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток впев -
не нос ті у під літ ків»

За хар чен ко Оле на Олек сан д рів на, учи тель
ки тай ської мо ви, клас ний ке рів ник, Ки їв -
ська гім на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект бать ківських збо -
рів з ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка за хо ду «Ро ди на, ро ди на, від
бать ка до си на»для 5-х кла сів

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: Сце на рій за хо ду з муль ти ме дій -
ною під трим кою, ме та яко го — роз кри ти
ба гат ст во на шо го ро ду; про буд жу ва ти в уч -
нів ба жан ня дос ко на ло зна ти свій рід; ви хо -
ву ва ти лю бов і по ва гу до най рід ні ших лю -
дей, ба жан ня до по ма га ти їм; учи ти бу ти
чем ни ми, уваж ни ми, зав ж ди пам’ята ти міс -
це, де на ро ди ли ся, рід ну осе лю; фор му ва ти
по чут тя обов’яз ку пе ред бать ка ми, до вес ти
всім при сут нім на свя ті, що бать ки і ді ти —
це од не ці ле

Роз роб ка за хо ду «Стрі тен ня» для стар -
шої гру пи
Пуп ко На та лія Ана то лі їв на, му зич ний ке -
рів ник, Сар нен ський ДНЗ № 1 «Дзві но чок»
Рів нен ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня те ма тич ної
роз ва ги з бать ка ми

Роз роб ка за нят тя «Зи мо ва про гу лян -
ка» для стар шої гру пи

Ро ма нен ко Те тя на Олек сан д рів на, учи тель-
ло го пед, Ко рю ків ський ДНЗ № 4 «Ве сел ка»
еко ло го-на ту ра ліс тич но го на прям ку Чер ні -
гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тер ак тив но го
те ма тич но-іг ро во го за нят тя за учас тю до -
шкіль ни ків, бать ків ів чи те ля-ло го пе да

Роз роб ка за нят тя «Ро зу мін ня ін к лю -
зії — рів ність прав»

Тру бі ци на Юлія Пет рів на, прак тич ний пси -
хо лог, кон суль тант пси хо ло го-ме ди ко-пе -
да го гіч ної кон суль та ції, Пси хо ло го-ме ди ко-
пе да го гіч на кон суль та ція від ді лу осві ти Чу -
гу їв ської міськ ра ди Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти бать ків
з особ ли вос тя ми ін к лю зив но го на вчан ня
в сис те мі осві ти; сфор му ва ти то ле ран т не
став лен ня до впро вад жен ня ін к лю зив но го
на вчан ня у за кла ді осві ти; роз ви ва ти по чуття
со ці аль ної під трим ки пер со наль них по треб
ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні ми по тре ба ми

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Бе ре жи ме не, мій та -
ліс ма не» з ро сій ської мо ви в 9-му кла сі
Ведь кал Те тя на Дмит рів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, Олек -
сі їв ська шко ла Ве ли ко но во сіл ків сько го
р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-май с тер ні
твор чо го пись ма з ви ко ри стан ням за со бів

ІКТ, на вчаль на ме та яко го — на вча ти ося га -
ти та єм ни ці сло ва при опи сі пред ме та, на -
вча ти вмін ня твор чо мис ли ти, ак ти ві зу ва ти
вжи ван ня лек си ки, ха рак тер ної для ху дож -
ньо го, на уко во го та пуб лі цис тич но го сти лів

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го про ді єс ло во» з ро сій ської мо ви в 7-му
кла сі
Га дун На та лія Ста ніс ла вів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Кам’ян ська шко ла Ва си лів сько го р-ну
Запо 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
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
по вто ри ти ви вче ний ма те рі ал про ді єс ло во;
удос ко на лю ва ти ор фо гра фіч ні вмін ня і на -
вич ки; за крі пи ти те о ре тич ний ма те рі ал
на прак ти ці під час ви ко нан ня різ них
завдань; ви хо ву ва ти дбай ли ве і сві до ме
став лен ня до мо ви

Роз роб ка уро ку «Осо бо ві, при свій ні
та вка зів ні зай мен ни ки» з ро сій ської мо ви
в 5-му кла сі
Гна тен ко На дія Сер гі їв на, учи тель ро сій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, На та -
лин ський НВК Крас но град сько го р-ну Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши -
рити знан ня з те ми «Зай мен ник», по зна -
йоми ти уч нів з осо бо ви ми, при свій ни ми,
вка зів ни ми зай мен ни ка ми

Ме то дич ний по сіб ник «Ри то ри ка» для
10-х кла сів
Ка ра ка шьян Люд ми ла Іва нів на, учи тель ро -
сій ської мо ви, за ру біж ної лі те ра ту ри, Ма рі -
у поль ський НВК «Гім на зія-шко ла» № 27
До нець кої обл.
Ано та ція: У збір ни ку-по сіб ни ку для уч нів
по да но основ ні те о ре тич ні по нят тя й за -
вдан ня для прак тич ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «По кра ї ні зай мен ни -
ків» з ро сій ської мо ви у 6-му кла сі

Са ло На та лія Олек сі їв на, учи тель, Ли ман -
ська шко ла № 4 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й сис те -
ма ти зу ва ти ма те рі ал, ви вче ний з те ми
«Зай мен ник»; спри я ти роз вит ку зв’яз но го
мов лен ня, фор му ван ню ко му ні ка тив них
умінь; роз ви ва ти дов го три ва лу пам’ять,
стій ку ува гу

Тру до ве на вчан ня

Роз роб ка уро ку «При го ту ван ня бу тер б -
ро дів» із со ці аль но-по бу то во го орі єн ту -
ван ня в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Баб ляк Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи тель
со ці аль но-по бу то во го орі єн ту ван ня, Зо ло -
то ні ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з ви да ми бу тер б ро дів,
тех но ло гією їх при го ту ван ня; на вчи ти го ту -
ва ти від кри ті і за кри ті бу тер б ро ди, до три -
му ва ти ся тех но ло гії їх при го ту ван ня, са ні -
тар но-гі гі є ніч них ви мог і пра вил без пе ки
пра ці; роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, ес те тич -
ний смак, ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до про дук тів хар чу ван ня, аку рат ність під
час ви ко нан ня прак тич ної ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Онов ле ні ка -
лен дар но-те ма тич ні пла ни з тру до -

вого на вчан ня» для 5-х — 9-х кла сів
Вла со ва Та ма ра Іва нів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Ні жин ська шко ла № 15 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: Ка лен дар но-те ма тич ні пла ни для
5-х — 9-х кла сів роз роб ле ні від по від но
до ме то дич них ре ко мен да цій ро бо чої гру -
пи, яка здій с ни ла онов лен ня про гра ми

Роз роб ка уро ку «Тех но ло гія пе ре сад -
жу ван ня рос лин» з тру до во го на вчан ня
в 6-му кла сі
Вла со ва Та ма ра Іва нів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Ні жин ська шко ла № 15 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, упро довж яко го учень (уче ни ця)
усві дом лює зна чу щість і ви зна чає по тре бу
рос ли ни в пе ре сад жу ван ні; до три му єть ся
тех но ло гії пе ре сад жу ван ня кві тів, са ні тар -
но-гі гі є ніч них ви мог і тех ні ки без пе ки під
час прак тич ної ро бо ти

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня ве ли ко -
дньо го су ве ні ру «Пи сан ка» за ком бі но ва -
ни ми тех но ло гі я ми ва лян ня» з тру до во го
на вчан ня в 10-х 11-х кла сах
Ге ля Нео ні ла Дмит рів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Бро вар ське ви ще учи ли ще фі -
зич ної куль ту ри 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 — за без -
печи ти здо бут тя знань про тех но ло гію ва -
лян ня з вов ни, фор му ва ти вмін ня та на вич -
ки ви го то ви ти пи сан ку за ком бі но ва ни ми
тех но ло гі я ми фел тін гу; роз ви ва ти здат ність
ви яв ля ти ес те тич не став лен ня до сві ту,
спро мож ність ана лі зу ва ти й оці ню ва ти до -
сяг нен ня на ці о наль ної куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Ви ди де ко ра тив но-
при клад но го мис тец т ва та тех ні ки їх

ви ко нан ня» з тру до во го на вчан ня у 6-му
кла сі
Зра жев ська Люд ми ла Вік то рів на, учи тель
пра ці, Кри во різь ка шко ла № 90 Дніп ро пет -
ров 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
про ви ди де ко ра тив но-при клад но го мис тец -
т ва, тех ні ки їх ви ко нан ня; ак ти ві зу ва ти пі -
зна валь ну ді яль ність, під ви щи ти ін те рес
до ви вчен ня на вчаль но го ма те рі а лу, зба га ти -
ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість, уваж ність, вмін ня уза галь ни ти,
ін те рес до тра ди цій рід но го краю, зміц ню ва -
ти по чут тя на ці о наль ної гор дос ті й гід нос ті

Роз роб ка уро ку «Тра ди цій ні спо со би
ви го тов лен ня на род ної ляль ки. Одяг

ляль ки» з тру до во го на вчан ня в 6-му кла сі
Ма ка рен ко Лю бов Ста ніс ла вів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Дра бів ський НВК
«Загаль но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів
імені С. В. Ва силь чен ка — гім на зія» Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — по гли би ти знан ня
про тра ди цій ні спо со би ви го тов лен ня ля -
льок-обе ре гів; на вчи ти ви го тов ля ти вуз ло -
ву ляль ку «ан ге ло чок-обе ріг»; роз ви ва ти
ху дож нє, твор че мис лен ня, фан та зію,
увагу, пам’ять, мо то ри ку рук; ви хо ву ва ти
лю бов до рід но го краю, пат рі о тизм, то ле -
ран т ність, щи рість, доб ро ту
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Ме то дич на роз роб ка «М’яка плас ка іг -
раш ка з фет ру» з тру до во го на вчан ня
в 5-му кла сі
Мі няй ло На та лія Іва нів на, учи тель тру до во -
го на вчан ня, Ка нів ська шко ла № 1 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: Май с тер-клас із муль ти ме дій ною
під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся)

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан ня
за роз ді ла ми про гра ми 5 кла су» з тру до во -
го на вчан ня
Пен зай Сер гій Ми хай ло вич, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Уман ська шко ла № 11 Чер -
ка ської обл.
Ано та ція: Тес то ві за вдан ня з тру до во го на -
вчан ня (тех ніч ні ви ди пра ці) для пе ре вір ки
сфор мо ва нос ті пред мет них ком пе тен т нос -
тей за роз ді ла ми про гра ми 5 кла су

Роз роб ка про ек ту «Ма кет ди тя чо го
май дан чи ка» з тех но ло гій в 10-му класі

Пряд ка-Іщен ко Ан на Во ло ди ми рів на, за -
ступ ник ди рек то ра з на вчаль ної ро бо ти,
Слав го род ська шко ла Си нель ни ків сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку — за хис ту
про ек ту, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня й
на вич ки пре зен та ції ре зуль та тів про ек т ної
ді яль нос ті; роз ви ва ти ко му ні ка тив ність, на -
вич ки спіл ку ван ня; ви хо ву ва ти по ва гу
до ду мок ін ших лю дей

Роз роб ка уро ку «Мар ке тин го ві до -
слід жен ня. Рек ла ма про ек ту» з тру до -

во го на вчан ня в 9-му кла сі
Пу ка ляк Ін на Пет рів на, учи тель тру до во го
на вчан ня, Бе рес тів ська шко ла Бах мут сько -
го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — знай о ми ти з мар ке тин го ви ми кри те рі -
я ми оцін ки про ек ту, сут ніс тю основ них
мар ке тин го вих по нять; учи ти ви ко ну ва ти
мі ні-мар ке тин го ве об ґ рун ту ван ня про ек ту,
ство рю ва ти рек ла му; роз ви ва ти вмін ня ло -
гіч но мис ли ти, пра цю ва ти в ко ман ді, су час -
не мар ке тин го ве мис лен ня, ана лі тич ні здіб -
нос ті; при щеп лю ва ти на вич ки до три ман ня
пра вил внут ріш ньо го тру до во го роз по -
рядку, без пе ки пра ці

Ме то дич на роз роб ка «Про ек т на ді яль -
ність на уро ках тру до во го на вчан ня»
Се ме нен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Го ло при стан ська спе -
ці а лі зо ва на шко ла з по глиб ле ним ви вчен -
ням пред ме тів фі ло ло гіч но го та при род ни -
чо-ма те ма тич но го цик лів Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект на вчаль но го про -
ек ту, що дає мож ли вість сфор му ва ти в уч ня
ро зу мін ня та зна чен ня осво є них умінь
та на ви чок, ре алі зу ва ти за са ди, за зна че ні
в по ло жен нях но вої ук ра їн ської шко ли
з фор му ван ню основ них ком пе тен т нос тей

Ме то дич на роз роб ка «Ви го тов лен ня
су ве ні ру» з тру до во го на вчан ня в 5-му
кла сі
Шев чен ко Ва лен ти на Андрі їв на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Ка нів ська шко ла № 1
Чер ка ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка з тру до во го
на вчан ня 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 го тов лен ня на род -
ної ляль ки-мо тан ки» з тру до во го на вчан -
ня в 6-му кла сі

Щер бак Яна Ва си лів на, учи тель об слу го ву -
ю чої пра ці, Кри во різь ка шко ла № 121 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти прак тич ні вмін ня і на вички
з ви го тов лен ня ляль ки-мо тан ки; роз ви ва ти
сен сор ну сфе ру, ру хо ву сприт ність уч нів;
спри я ти ро зу мін ню за леж нос ті між усі ма
еле мен та ми ви ро бу; роз ви ва ти са мо стій -
ність, ес те тич ні, тру до ві якос ті і твор чі здіб -
нос ті; спри я ти за кріп лен ню знань, умінь
і на ви чок, от ри ма них ра ні ше; здій с ню ва ти
на ці о наль но-пат рі о тич не ви хо ван ня

Укра їн ська лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «По ет по лі ської зем лі»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Аврам чук На дія Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Ба зар ський НВК
На ро диць ко го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — спри я ти осмис лен ню уч ня ми осо бис -
тос ті В. Лі сов сько го як лю ди ни і по ета, по -
знай о ми ти зі збір ка ми по езій «Сон-тра ва»,
«Щед рує осінь», «За ме тіль ко хан ня»; роз -
ви ва ти влас ні по чут тя, ви кли ка ні ху дож нім
сло вом, твор чі здіб нос ті, умін ня гра мот но
роз ви ва ти влас ні дум ки; ви хо ву ва ти лю бов
і по ша ну до Бать ків щи ни, по чут тя пре крас -
но го, спо ну ка ти до оп ти міс тич но го жит тєс -
т вер д но го по гля ду на світ

Роз роб ка уро ку «Особ ли вос ті по етич -
ної мо ви Світ ла ни Ба ра баш» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Андру щен ко Ві ра Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Олек сан д рів ська
шко ла № 1 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
знай о ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом
Світ ла ни Ба ра баш; до слі ди ти по етич ну мо -
ву збір ки «Зо ло ті при ча ли», вка за ти на роль
піс ні в жит ті і твор чос ті Світ ла ни Ба ра баш;
роз ви ва ти вмін ня і на вич ки ана лі зу лі -
рично го тво ру, ви слов лю ва ти влас ні дум ки;
ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної са мо сві -
до мос ті, пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «М. Стель мах «Гу си-
ле бе ді ле тять» з ук ра їн ської лі те ра ту -

ри в 7-му кла сі
Ба ра но ва Клав дія Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Опри шків ська
шко ла Гло бин сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми -
ти зі зміс том по віс ті; звер ну ти особ ли ву
ува гу на зви чаї та тра ди ції на шо го на ро ду,
на сим вол об ра зу гу сей-ле бе дів; роз ви ва ти
вмін ня шко ля рів уза галь ню ва ти, ро би ти
ви снов ки, гра мот но ви слов лю ва ти влас ні
дум ки, суд жен ня, спо сте ре жен ня

Роз роб ка уро ку «Лю ди на по вин на зав -
ж ди пам’ята ти, звід ки во на пі шла в жит -
тя» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Без ма тір них На дія Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри і за ру біж ної
лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла № 19 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 фак том іс ну ван ня най дав ні шої
пам’ят ки на шої іс то рії та лі те ра ту ри, з’ясу -
ва ти, чо му лі то пис є не тіль ки іс то рич ною,

а й лі те ра тур ною пам’ят кою; по знай о ми ти
з ле ген дар ною по стат тю Не сто ра Лі то пис -
ця, із про це сом дер жа во тво рен ня у схід -
нос лов’ян ських пле ме нах

Роз роб ка уро ку «М. Труб ла ї ні. «Шху -
на «Ко лумб» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

в 7-му кла сі
Бе ре жок Світ ла на Ва ле рі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви й лі те ра ту ри, Не ми рів ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе -
нів № 2 — лі цей» Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з жит тям і твор чіс тю М. Труб ла ї ні; на при -
кла ді тво ру ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до лю дей, силь них ду хом, муж ніх і не злам -
них; утвер д жу ва ти по чут тя пат рі о тиз му,
лю бо ві до жит тя; роз ви ва ти вмін ня ана лі зу -
ва ти про чи та не

Роз роб ка уро ку «М. Хви льо вий. «Я
(Ро ман ти ка)» — спро ба ро зі бра ти ся

у пси хо ло гії че кіс та» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 11-му кла сі
Бер кут Ла ри са Пет рів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер ди чів ський ко -
ледж про мис ло вос ті, еко но мі ки та пра ва
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ін фор ма цій ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — опра цю ва ти текст
но ве ли, ви зна чи ти го лов ну дум ку тво ру,
дати ха рак те рис ти ку ге ро ям; роз ви ва ти
вмін ня ро зу мі ти під текст, кри тич но мис ли -
ти, ство рю ва ти ха рак те рис ти ку об ра зів,
вислов лю ва ти влас ні дум ки; ви хо ву ва ти
впев не ність у со бі, умін ня від сто ю ва ти пе -
ре ко нан ня, пам’ята ти, що за галь но люд ські
цін нос ті за ли ша ють ся цін нос тя ми в будь-
яку іс то рич ну епо ху

Роз роб ка уро ку «Куль ту ра ХХ ст. Те -
ат раль на куль ту ра» з ук ра їн ської лі -

те ра ту ри в 11-му кла сі
Бє лєв цо ва На та ля Ана то лі їв на, ви кла дач,
Сло бо жан ський ре гі о наль ний центр про -
фе сій ної осві ти, м. Хар ків.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на яко му уч ні ма ють на вчи ти ся:
уза галь ню ва ти ви вче ний ма те рі ал; ви зна -
ча ти важ ли вість знан ня те ми «Куль ту ра
ХХ сто літ тя. Те ат раль на куль ту ра» у по -
всяк ден но му жит ті; ро би ти влас ні ви снов -
ки та об ґ рун то ву ва ти їх; усві дом лю ва ти
важ ли вість куль ту ри вза є мо від но син та по -
ва ги до кож ної лю ди ни, до ми ну ло го, тра ди -
цій, зви ча їв на шо го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Гри гір Тю тюн ник. За -
галь ний огляд твор чос ті. Но ве ла «Три зо -
зу лі з по кло ном» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 11-му кла сі
Бо ро дій чук Га ли на Пет рів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви і 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 — ознай о ми ти зі склад ним і су пе реч -
ливим жит тє вим шля хом Гри го ра Тю тюн -
ника; до по мог ти роз кри ти «сек ре ти»
майстер нос ті пись мен ни ка; роз ви ва ти на -
вич ки ви зна чен ня те ми, жан ру, про від ної
дум ки тво ру, умін ня чи та ти «між ряд ка ми»;
по глиби ти знан ня про ху дож ню де таль;
вихову ва ти кра су по чут тів, усві дом лен ня
не об хід нос ті бе рег ти й ці ну ва ти ко хан ня,
по ва жа ти по чут тя ін ших лю дей
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Роз роб ка уро ку «По чут тя воз ве ли чу -
ють лю ди ну (за дра мою І. Кот ля рев сько го
«На тал ка Пол тав ка»)
Будз Лю бов Дмит рів на, вчи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Кут ська шко ла Ко -
сів сько го р-ну Іва но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про твор чість І. Кот -
ля рев сько го, глиб ше ви вчи ти і де таль ні ше
про ана лі зу ва ти дра му, роз ви ва ти об раз не
та ло гіч не мис лен ня, твор чі здіб нос ті шко -
ля рів, умін ня ви слов лю ва ти свої дум ки; ви -
хо ву ва ти ви со кі мо раль ні якос ті шля хом
гли бо ко го ана лі зу об ра зів п’єси та по став -
ле них проб лем

Роз роб ка уро ку «Бо же, Укра ї ну збе ре -
жи» за по езією Іва на Мал ко ви ча «Сві чеч -
ка бук ви «ї» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
у 8-му кла сі
Ва ку лен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ська
гім на зія № 172.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — роз -
кри ти го лов ну дум ку по езії, роз ви ва ти її,
до нес ти гли бо кі роз ду ми су час но го по ета
про те, як убе рег ти свою рід ну мо ву, про
при зна чен ня лю ди ни в жит ті; роз ви ва ти
на вич ки ана лі зу по етич них тво рів, тлу ма -
чен ня сим во лів, удос ко на лю ва ти на вич ки
ви слов лю ван ня роз ду мів; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної мо ви, доб ро ту, ві ру в пе ре мо гу
доб ра і май бут нє Укра ї ни, пат рі о тич ні по -
чут тя

Роз роб ка уро ку «М. Ку ліш. «Ми на
Ма зай ло» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

в 11-му кла сі
Го ріс ла вець Люд ми ла Ле о ні дів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кре мен -
чуць кий ре гі о наль ний центр про фе сій но-
тех ніч ної осві ти № 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), на вчаль на ме та
яко го — про дов жи ти знай ом ст во з твор чіс -
тю М. Ку лі ша; роз кри ти ідей ний зміст ко -
ме дії; за ці ка ви ти по ру ше ни ми проб ле ма ми
та їх ху дож нім уті лен ням; з’ясу ва ти особ ли -
вос ті по ка зу про це су ук ра ї ні за ції 20-х рр.
у тво рі; до по мог ти усві до ми ти ідей но-ху -
дож ні особ ли вос ті тво ру

Роз роб ка уро ку «В. По су хов. «Сім
трав бі ля се ми кри ниць» з ук ра їн ської

лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Дем чен ко Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пол тав ська
шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми -
ти з твор чіс тю пол тав сько го пись мен ни ка
Ва лен ти на По су хо ва, йо го ди во виж ни ми
опо від ка ми про ми нув ши ну своєї ма лої
бать ків щи ни

Роз роб ка уро ку «В. Ко ро лів-Ста рий.
«Ху ха-Мо хо вин ка» з ук ра їн ської лі те -

ра ту ри в 5-му кла сі
Ди ко нен ко На та лія Пав лів на, учи тель
україн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ба гат ська
шко ла Со ло нян сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — учи ти роз різ ня ти доб ро і зло
як у каз ках, так і в су час но му жит ті, оці ню -

ва ти вчин ки каз ко вих ге ро їв з по зи цій гу -
ма ніз му, зна хо ди ти опи си зов ніш нос ті
фан тас тич них іс тот, ана лі зу ва ти їх, ви раз -
но чи та ти фраг мен ти каз ки, до по мог ти зро -
зу мі ти по вчаль ність ка зок

Роз роб ка уро ку « Каз ка жи ти ме, по ки є
ді ти» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ка лі ні чен ко Ва лен ти на Олек сан д рів на,
учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Олек сан д рів ська шко ла № 1 Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
озна йо ми ти з жит тє вим і твор чим шля хом
В. Су хо млин сько го; фор му ва ти вмін ня пра -
цю ва ти з жан ром лі те ра тур ної каз ки, ви -
слов лю ва ти влас ну дум ку про про чи та не;
роз ви ва ти уяву, фан та зію, пам’ять, зв’яз не
мов лен ня, твор че мис лен ня; ви хо ву ва ти
інте рес до ка зок В. Су хо млин сько го, лю бов
до при ро ди, Бать ків щи ни, ес те тич ні по -
чуття

Роз роб ка уро ку «По ема «Мой сей» —
од на з вер шин твор чос ті І. Фран ка» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Кач мар На дія Мар’янів на, ви кла дач ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Дро го биць ке
ви ще про фе сій не учи ли ще № 19 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 — роз гля -
нути по ему «Мой сей», з’ясу ва ти іс то рію її
на пи сан ня, про сте жи ти пе ре ос мис лен ня
Іва ном Фран ком біб лій них по дій, про ана лі -
зу ва ти об раз Мой сея

Роз роб ка уро ку «Ду хов ний урок з на -
уко вим під тек с том» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 9-му кла сі
Ка шу ба Те тя на Сте па нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Джу рин ська шко -
ла Шар го род сько го р-ну Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з ле ген да ми про ство рен ня сві ту, про пер -
ших лю дей на зем лі, про по топ на зем лі, про
Мой сея, 10 за по ві дей; роз ви ва ти об раз не
мис лен ня та твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
ви со ко мо раль них осо бис тос тей, ду хов но
ба га тих

Роз роб ка уро ку «К. Ма лиць ка. «Чом,
чом, чом, зем ле моя…» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 5-му кла сі
Кі шень чук Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Рів -
нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти ко ло чи таць ких ін те ре сів,
ознай о ми ти з жит тям К. Ма лиць кої, її вір -
шем; учи ти ро зу мі ти лі рич ність тво ру; роз -
ви ва ти на вич ки ви раз но го чи тан ня, умін ня
ви зна ча ти ху дож ні за со би, ви ко ри ста ні
в по езії; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка. «Ви
щас ли ві, пре чис тії зо рі» з ук ра їн ської

лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Ко бе ляць ка Оле на Ми ко ла їв на, ди рек тор
шко ли, учи тель укла їн ської мо ви та лі те ра -
ту ри, Ста ро сіль ська шко ла Ве ли ко олек сан -
д рів сько го р-ну 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), на вчаль на ме та
яко го — роз ши ри ти ко ло знань уч нів про

жит тя і твор чість Ле сі Укра їн ки, до по мог ти
усві до ми ти ве лич її жит тє во го по дви гу;
повто ри ти ви вче не про за со би ви раз но го
чи тан ня лі рич но го тво ру

Роз роб ка уро ку» Жі но ча до ля — од на
з про від них тем Шев чен ко вої твор чос ті»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Крав чен ко Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ка лан чаць ка
шко ли № 1 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 — до слі -
ди ти особ ли вос ті те ма ти ки жі но чої до лі
у твор чос ті Коб за ря, зо се ре ди ти ува гу
на осмис лен ні вчин ків ге ро їв, лі риз мі по ем,
умін ні пе ре да ти по чут тя; зі ста ви ти кон ф -
лік ти, що бу ли ак ту аль ни ми у різ них на ро -
дів; роз ви ва ти спо сте реж ли вість, умін ня
по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти, на во ди ти
пере кон ли ві ар гу мен ти, до во ди ти дум ки,
ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве
став лен ня до жін ки

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка. «Як
ди ти ною, бу ва ло...» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 6-му кла сі
Ле бе дин ська На та лія Ва лен ти нів на, учи -
тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ве се -
лів ська шко ла № 1 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про ди тин ст во Ле сі Укра їн ки, роль ро ди ни
у фор му ван ні її сві то гля ду; ознай о ми ти
з по езією»Як ди ти ною, бу ва ло…»; на вча ти
ха рак те ри зу ва ти об раз лі рич но го ге роя, ви -
раз но чи та ти по езію, ста ви ти за пи тан ня
за її зміс том; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві
до бать ків, ро ди ни, фор му ва ти силь ні ри си
ха рак те ру

Роз роб ка уро ку «Л. Глі бов. «Щу ка»
Мош ня ко ва Люд ми ла Во ло ди ми рів на,

учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри,
Кри во різь ка шко ла № 67 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
по нят тя про гу мор та са ти ру, їх ню роль
у жит ті ук ра їн ців; по гли би ти знан ня уч нів
про бай ку, її бу до ву та особ ли вос ті; учи ти
ана лі зу ва ти, ви зна ча ти ідей но-те ма тич не
спря му ван ня, по яс ню ва ти але го рич ні об ра -
зи; роз ви ва ти пам’ять, об раз не мис лен ня;
ви хо ву ва ти кра щі люд ські якос ті

Ме то дич на роз роб ка «Тес то ві за вдан -
ня: М. Ку ліш. І. Ко чер га» з ук ра їн ської лі -
те ра ту ри в 11-му кла сі
Му кан Ві ра Пав лів на, за ступ ник ди рек то ра
шко ли з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чер -
каський НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ
сту пе нів — лі цей спор тив но го про фі лю
№ 34».
Ано та ція: До бір ка тес то вих за вдань для пе -
ре вір ки рів ня на вчаль них до сяг нень з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «М. Во ро ний. «Євшан-
зі лля» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 6-му
класі
Му раш ко Оле на Сте па нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ла буш нен ський
НВК Ко дим сько го р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти зі зміс том по еми; до -
могти ся за сво єн ня уч ня ми ідеї тво ру;
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удоско на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти ху дож -
ній твір із за сто су ван ням еле мен тів ком па -
ра тив но го ана лі зу, ви зна ча ти ху дож ні
особ ли вос ті по еми; роз ви ва ти мов лен ня,
ува гу, пам’ять, уяву; ви хо ву ва ти лю бов до
рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Ево лю ція жі но чих
обра зів у твор чос ті Та ра са Шев чен ка»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Неб рат На та лія Ва ле рі 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, ме та яко -
го — роз гля ну ти твор чість Т. Шев чен ка в іс -
то ри ко-куль тур но му кон тек с ті; ви зна чи ти
своє рід ність по ем «Ка те ри на», «Най мич -
ка», «Ма рія», здій с ни ти спро бу ком па ра -
тив но го роз гля ду по ем, роз кри ти тра ге дію
жит тя жін ки-ма те рі; роз ви ва ти мов лен нє ву
куль ту ру; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен -
ня до жін ки, ма те рі, по чут тя доб ро ти, ми ло -
сер дя, со віс ті.

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко. «Сой чи не
кри ло» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

в 10-му кла сі
Ні ко ла є ва Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер дян ська
№ 3 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — опра цю ва ти зміст но ве ли І. Фран ка;
роз кри ти світ по чут тів і при страс тей, ство -
ре ний ве ли ким май ст ром; твор чо осмис -
лити основ ний мо раль но-етич ний па фос
тво ру, не од но знач ність об ра зу Ма рії; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти над зміс том
тво ру, умін ня уч нів до слід жу ва ти особ ли -
вос ті но ве ли

Роз роб ка уро ку «В. Сте фа ник. «Ка мін -
ний хрест» — пси хо ло гіч не роз крит тя

те ми еміг ра ції» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 10-му кла сі
Пав ло ва На та лія Гри го рів на, ви кла дач, Біл -
го род-Дніс т ров ський мор ський ри бо про -
мис ло вий тех ні кум Оде ської обл.
Ано та ція: Ме тою про ве ден ня уро ку є фор -
му ван ня со ці аль ної ком пе тен т нос ті (роз ви -
ток ко му ні ка тив них якос тей, здат нос ті роз -
в’язу ва ти проб ле ми, фор му ва ти сві то гляд ні
цін ніс ні орі єн ти ри), мо ти ва цій ної ком пе -
тен т нос ті (роз ви ток здат нос ті до на вчан ня,
са мо стій нос ті мис лен ня), фун к ці о наль ної
ком пе тен т нос ті (умін ня опе ру ва ти на бу ти -
ми знан ня ми, сфор мо ва ни ми на вич ка ми,
ви ко рис то ву ва ти їх у прак тич но му жит ті)

Роз роб ка уро ку «Во єн не ди тин ст во
в по віс ті Г. Тю тюн ни ка «Клим ко» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Пост на Оль га Ро ма нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер во но верш ська
шко ла Ком па ні їв 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, на вчаль на ме та яко го — учи ти че -
рез ху дож нє сло во осмис лю ва ти та сприй -
ма ти мо раль но-етич ні уро ки доб ро ти, чуй -
нос ті, тур бо ти про рід них на при кла ді
сто сун ків ге ро їв по віс ті

Роз роб ка уро ку «Р. Іва ни чук. «Маль ви»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Про ско чи ло На та лія Ро ма нів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Сум ська
шко ла № 19 ім. М. С. Не сте ров сько го.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти із жит тям і твор чіс тю Р.
Іва ни чу ка, роз кри ти май с тер ність ав то ра
у зма лю ван ні ко заць кої до би, по дій, люд -
ських ха рак те рів; за охо ти ти чи та ти тво ри
на іс то рич ну те ма ти ку як дже ре ло на ці о -
наль но го ду ху й іс то рич ної пам’яті ук ра їн -
ців; роз ви ва ти вмін ня й на вич ки ана лі зу ва -
ти текст; пле ка ти по чут тя пат рі о тиз му, на ці -
о наль ної гід нос ті, фор му ва ти гро ма дян ську
сві до мість

Ме то дич на роз роб ка «Мо дуль не ви -
вчен ня твор чос ті Ва си ля Сту са» з ук -

ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Ре ві на Оле на Дмит рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер дян ська шко ла
№ 3 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект чо ти рьох уро ків
мо ду лю на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною
під трим кою та ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка уро ку «Дра ма тур гія І.Фран -
ка. «Укра де не щас тя» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 10-му кла сі
Ро зум на Ва лен ти на Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ська
шко ла № 12 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — під вес ти до ро зу мін ня ав тор -
ської дум ки про мо раль ну від по ві даль ність
лю ди ни за пра во на щас тя; про ана лі зу ва ти
сло ва і вчин ки го лов них ге ро їв дра ми; здій -
с ни ти по рів няль ну ха рак те рис ти ку пер со -
на жів; уза галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти
знан ня про особ ли вос ті со ці аль но-пси хо ло -
гіч ної дра ми; по гли би ти ви вче не про сце -
ніч не жит тя п’єси

Роз роб ка уро ку «Очи ма сер ця. Пись -
мен ни ки «Роз стрі ля но го Від род жен -

ня» 20-х — 40-х ро ків» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
Руд нев ська Ал ла Пет рів на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Куп’ян ський ре -
гі о наль ний центр про фе сій ної осві ти Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з пись мен ни ка ми цьо го
пе рі о ду, по ка за ти їх ній твор чий шлях і вне -
сок у роз ви ток лі те ра ту ри та мис тец т ва,
роз ви ва ти вмін ня уч нів по рів ню ва ти, зна -
хо ди ти спіль не, ро би ти ви снов ки; роз ши -
рю ва ти кру го зір, ви хо ву ва ти пат рі о тич не
по чут тя до Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «У гос ті до каз ки» з ук -
ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Са га люк На та ля Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бла го дат -
нен ський НВК Іва нів сько го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти, уза -
гальни ти, сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми
«На род ні каз ки»; роз ви ва ти ува гу, пам’ять,
ло гіч не мис лен ня, умін ня ар гу мен ту ва ти й
до во ди ти свою дум ку; ви хо ву ва ти по зи тив -
ні ри си вда чі, ба жан ня тво ри ти доб ро,
любов і по ша ну до на ро ду як твор ця фоль к -
ло ру

Ме то дич на роз роб ка «Упро вад жен ня
ін но ва цій них тех но ло гій при ви вчен -

ні твор чос ті Л. Глі бо ва» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 6-му кла сі
Са до ва Іри на Сер гі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, То рець кий НВК

«Інфор ма ти ко-ма те ма тич ний лі цей — за -
галь но ос віт ня шко ла І—ІІ сту пе нів» До -
нець кої обл.
Ано та ція: Ма те рі ал уро ку (ме ді ап ре зен та -
ція до да єть ся) за освіт ньою тех но ло гією
«пе ре вер не не на вчан ня»

Роз роб ка уро ку «На пи сан ня асо ці а -
тив но го етю ду, ви кли ка но го об ра за -

ми кі но по віс ті «За ча ро ва на Дес на» О. Дов -
жен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
Са до ва Іри на Сер гі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, То рець кий НВК
«Ін фор ма ти ко-ма те ма тич ний лі цей — за -
галь но ос віт ня шко ла І–ІІ ст.» До нець -
кої обл.
Ано та ція: Ме тою уро ку є по глиб лен ня
знан ня зміс ту кі но по віс ті О. Дов жен ка;
удос ко на лен ня вмін ня сприй ма ти лі те ра -
тур ний твір як мис тець ке яви ще, ро зу мін ня
йо го ху дож ньої своє рід нос ті, особ ли вос тей
ін ди ві ду аль но го сти лю пись мен ни ка; ак ти -
ві за ція чут тє вих мож ли вос тей, емо цій но го
по тен ці а лу; фор му ван ня вмін ня ство рю ва -
ти асо ці а тив ний етюд; роз ви ток об раз но го
мис лен ня; ви хо ван ня оп ти міс тич но го сві -
то сприй ман ня й сві то ба чен ня

Роз роб ка уро ку «І. Фран ко — ми тець
і гро мад ський ді яч. Істо рич на осно ва по -
віс ті «За хар Бер кут» з ук ра їн ської лі те ра -
ут ри в 7-му кла сі
Се ре да На та ля Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва лер’янів 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, на вчаль на ме та яко го — ознай о ми ти
уч нів із жит тє вим і твор чим шля хом пись -
мен ни ка; роз по ча ти ро бо ту над зміс том
твору «За хар Бер кут»; роз кри ти іс то рич ну
осно ву по віс ті та дже ре ла її на пи сан ня

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
Се ре да Оль га Ро ма нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, При лбиць ка шко ла
іме ні Мит ро по ли та Андрея Шеп тиць ко го
Яво рів сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ознай о ми ти
зі зміс том каз ки; до по мог ти роз кри ти при -
хо ва ний зміст тво ру, усві до ми ти її по вчаль -
ний ха рак тер; роз ви ва ти вмін ня гра мот но
ви слов лю ва ти свої дум ки; ви хо ву ва ти доб -
ро ту, дру же люб ність, уваж не став лен ня
до ближ ньо го, чуй ність

Роз роб ка уро ку «В. Со сю ра. «Лю біть
Укра ї ну» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Со кол Зі на ї да Гри го рів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Во дян ська шко -
ла Ши ро ків сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв лену
те му, ме та яко го — зна ти ко рот кі ві домос ті
про В. Со сю ру; про ана лі зу ва ти ідей но-ху -
дож ній зміст тво ру «Лю біть Укра ї ну»; роз -
ви ва ти вмін ня ло гіч но ви слов лю вати влас ні
дум ки, ро би ти ви снов ки; фор му ва ти кру го -
зір і сві то гляд шко ля рів; ви хо ву ва ти пат рі о -
тич ні по чут тя лю бо ві до рід ної Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «І. Кар пен ко-Ка рий.
«Сто ти сяч» з ук ра їн ської лі те ра ту ри

у 8-му кла сі
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Сок рут Ал ла Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Чу гу їв 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 —
роз по ча ти ідей но-ху дож ній ана ліз тво ру
«Сто ти сяч»; роз ви ва ти куль ту ру зв’яз но го
мов лен ня, ува гу, пам’ять, спо сте реж ли -
вість, умін ня ро би ти ви снов ки, уза галь -
нення, фор му ва ти кру го зір; ви хо ву ва ти
по чут тя по ша ни до пись мен ниць кої
та теат раль ної ді яль нос ті мит ця; за суд жен -
ня без ду хов нос ті як про яву зла в жит ті
люди ни

Роз роб ка уро ку «В. Вин ни чен ко.
«Федь ко-ха ла мид ник» з ук ра їн ської

лі те ра ту ри в 6-му кла сі
Сту дент Ла ри са Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во пок ров -
ська шко ла Со ло нян сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — про -
дов жи ти та сис те ма ти зу ва ти ро бо ту над
зміс том опо ві дан ня для роз крит тя внут ріш -
ньо го сві ту го лов но го ге роя че рез ви ко нан -
ня твор чих за вдань; ви сло ви ти влас ні мір -
ку ван ня про вда чу та по ве дін ку хлоп ця, яс -
к ра ві на оч ні об раз ні уяв лен ня, ви різ ни ти
Федь ка з — по між ін ших ге ро їв опо ві дан ня

Роз роб ка уро ку «Л. Кос тен ко. «Ма ру -
ся Чу рай» — пер ли на ук ра їн ської лі -

те ра ту ри ХХ сто літ тя» з ук ра їн ської лі те -
ра ту ри в 11-му кла сі
Суп рун На та лія Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Клі щин ський
НВК «До шкіль ний на вчаль ний за клад — за -
галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ сту пе нів» іме ні
М. П. Ста риць ко го Чор но ба їв сько го р-ну
Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — до слі ди ти май с тер ність пись мен -
ни ці в зма лю ван ні об ра зів ро ма ну, роз кри -
ти їх не по втор ну ін ди ві ду аль ність, ду хов ну
си лу і кра су Ма ру сі Чу рай, що ор га ніч но
зли ва єть ся з об ра зом Укра ї ни

Роз роб ка уро ку «Твор ча спад щи на Ві ри
Ко валь» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Сюр ма ко ва Рим ма Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Лу ка шів ський
НВК За по різь ко го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, ме та яко го — по да ти ві до -
мос ті про пись мен ни цю рід но го краю, її
твор чість, з’ясу ва ти ідей но-те ма тич ну
спря мо ва ність по езій май ст ра ху дож ньо го
сло ва; роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва ти
влас ну дум ку, ес те тич ні сма ки; ви хо ву ва ти
по ва гу до пись мен ни ків рід но го краю, ша -
ноб ли ве став лен ня до їхньої твор чос ті

Роз роб ка уро ку «Роль ук ра їн ської на -
род ної піс ні у жит ті на ро ду» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Сюр ма ко ва Рим ма Іва нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Лу ка шів ський
НВК За по різь ко го р-у 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 — пе ре ві ри ти знан ня
про ук ра їн ські на род ні піс ні; на вча ти
вислов лю ва ти дум ки що до ро лі на род них

пі сень у жит ті ук ра їн ців; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, зв’яз не мов лен ня, пам’ять, ло гіч -
не мис лен ня; ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн -
ської піс ні, Віт чиз ни, при щеп лю ва ти ін те -
рес до ми ну ло го на шо го на ро ду, куль ту ри
рід но го краю

Роз роб ка уро ку «О. Дов жен ко. «За ча -
ро ва на Дес на» з ук ра їн ської лі те ра ту -

ри в 11-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Фе дор чен ко Дмит ро Ана то лій о вич, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська
ве чір ня (змін на) спе ці аль на шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на вчи -
ти ко мен ту ва ти текст тво ру, ви зна ча ти
основ ні те ми й мо ти ви, ха рак те ри зу ва ти
об ра зи; по яс ни ти роль пей за жу й за со бів
ін ди ві ду а лі за ції ге ро їв; роз ви ва ти вмін ня
сприй ма ти жит тє ві яви ща в кон тек с ті
загаль но люд ських цін нос тей, ро зу мі ти
взаємо зв’язок кон к рет но го і за галь но го;
фор му ва ти гар мо ній но роз ви не ну осо -
бистість; ви хо ву ва ти сво бо ду ви бо ру, не за -
леж ність дум ки

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма вла ди гро -
шей — на скріз на і «віч на» у сві то во му

мис тец т ві» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Фе сен ко Га ли на Ми хай лів на, учи тель,
Хміль ницький НВК «ЗШ I—III ст. — гім на -
зія № 1» Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на при кла ді тво ру І. Кар пен ка-Ка ро го
«Сто ти сяч» та ін ших тво рів до слі ди ти,
як ви рі шу єть ся проб ле ма вла ди гро шей, її
впли ву на сві до мість лю ди ни; спри я ти фор -
му ван ню мо раль ної по зи ції у ви рі шен ні
гро шо вих пи тань, умін ню ви слов лю ва ти
суд жен ня що до по ру ше них проб лем; ви -
хову ва ти зне важ ли ве став лен ня до під -
ступнос ті, жа діб нос ті, праг нен ня до ду хов -
но ба га то го жит тя, ро зу мін ня мо раль них
цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Твор чість В. Під па -
ло го» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 8-му

кла сі
Фур ман ська Оль га Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма лин ський
НВК «Шко ла-лі цей № 1 ім. Ні ни Сос ні ної»
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — ознай о ми ти з жит тє -
вим шля хом і твор чіс тю В. Під па ло го, ін тер -
пре та цію йо го по езій, фор му ва ти вмін ня
вчи ти ся, під при єм ли вість, ко му ні ка тив ну,
ін фор ма цій но-циф ро ву, со ці аль ну ком пе -
тен т нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Су час ні під хо -
ди до ви вчен ня біо гра фії та твор чос ті

І. Кот ля рев сько го на уро ках ук ра їн ської
лі те ра ту ри»
Хлис тун Та ма ра Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ко бе ляць ка
шко ла № 2 іме ні Оле ся Гон ча ра Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку пред с тав ле но су час -
ні під хо ди до ви вчен ня біо гра фії та твор чос -
ті І. Кот ля рев сько го на уро ках ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 9 кла сі, ак цен то ва но ува гу
на ін тер ак тив них фор мах на вчан ня як за -
со бах під ви щен ня ефек тив нос ті са мо стій -
ної ро бо ти уч нів і роз вит ку їхньо го ро зу мо -
во го та твор чо го по тен ці а лу

Укра їн ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Роль фра зе о ло гіз мів
у мов лен ні» з ук ра їн ської мо ви в 10-му
кла сі
Андру сеч ко Га ли на Ге ор гі їв на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дро го биць -
ке ви ще про фе сій не учи ли ще № 19 Львів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на ме та
яко го — по гли би ти, удос ко на ли ти знан ня
уч нів із фра зе о ло гії, ви зна чи ти міс це й роль
фра зе о ло гіз мів у мов лен ні; з’ясу ва ти
класи фі ка цію фра зе о ло гіз мів; спри я ти
вдос ко на лен ню умінь і на ви чок ви зна ча ти
син так сич ну роль фра зе о ло гіз мів у ре чен -
ні, тлу ма чи ти їх зміст

Роз роб ка уро ку «Імен ник як час ти на
мо ви: за галь не зна чен ня, мор фо ло гіч ні
озна ки, син так сич на роль» з ук ра їн ської
мо ви в 6-му кла сі
Бай ло Ві та Ва си лів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви й лі те ра ту ри, Бор з нян ська гім на зія
іме ні Пан те лей мо на Ку лі ша Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по вто ри ти й сис те ма -
ти зу ва ти знан ня про імен ник; фор му ва ти
вмін ня зна хо ди ти імен ни ки в тек с тах,
визна ча ти їх мор фо ло гіч ні озна ки та син -
так сич ну роль; роз ви ва ти вмін ня до ціль но
ви ко рис то ву ва ти імен ни ки у ви слов лю ван -
нях; 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 за ці кав ле ність ді тей до сим во лів Укра ї ни
та лю бов до рід но го краю, на ро ду

Роз роб ка уро ку «Ре да гу ван ня ре чень,
що міс тять спіль но ко ре не ві сло ва й

фор ми од но го сло ва» з ук ра їн ської мо ви
в 5-му кла сі
Бевз Окса на Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Та ра сів ська шко -
ла Олеш ків сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — на -
води ти при кла ди різ них форм сло ва та
спіль но ко ре не вих слів; роз різ ня ти фор ми
сло ва та спіль но ко ре не ві сло ва; скла да ти
ре чен ня й мік ро тек с ти; зна хо ди ти і ви -
прав ля ти лек сич ні по мил ки; ви ко рис то -
вува ти спіль но ко ре не ві сло ва; ро би ти ви -
снов ки що до важ ли вос ті удос ко на лен ня
влас но го мов лен ня, зба га чен ня слов ни ко -
во го за па су

Роз роб ка про ек ту ?Ме ре же вий син -
так сис, або Ко му під ко ря ють ся вер -

ши ни? з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Бес паль ко На та ля Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Но во ми ко ла їв -
ська шко ла № 1 Вер х ньо д ніп ров сько го р-ну
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій дов го стро ко во го до -
слід ниць ко-твор чо го вір ту аль но го про ек ту
пе ред ба чає ві зу а лі за цію мов ної ін фор ма ції,
ство рен ня ди дак тич но го кон тен ту з ура -
хуван ням е-за со бів на вчан ня но во го по ко -
лін ня, що до по мо же уч ням ефек тив ні ше
під го ту ва ти ся до ЗНО, по пу ля ри за цію та
під трим ку ук ра їн сько го кон тен ту

Роз роб ка уро ку «Сло вот вір ний лан -
цю жок. Сло вот вір ний роз бір» з ук ра -

їн ської мо ви в 6-му кла сі
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Бі рюк Те тя на Са вів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви, Жов ки нів ська шко ла Во ло ди ми рець -
ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ви ко ри -
стан ням тех но ло гії пе ре вер ну то го на вчан -
ня 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 й роз ви ва ти по нят тя та вмін ня що до
сло вот вір но го лан цюж ка; ознай о ми ти уч -
нів зі сло вот вір ним роз бо ром сло ва; по вто -
ри ти основ ні спо со би сло вот во рен ня та за -
крі пи ти вмін ня їх ви зна ча ти

Роз роб ка уро ку «Інтерв’ю в пуб лі цис -
тич но му сти лі»
Бон да рен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на,
учи тель ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хо -
тім лян ська шко ла Вов 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, ме та яко го — ознай о ми ти уч нів
з жан ром ін терв’ю, особ ли вос тя ми ін тер -
в’ю ван ня; на вчи ти кон ст ру ю ва ти та пра -
виль но ін то ну ва ти пи таль ні ре чен ня; фор -
му ва ти вмін ня бра ти ін терв’ю; роз ви ва ти
ко му ні ка тив но-мов лен нє ві вмін ня, мис лен -
ня; ви хо ву ва ти за галь но люд ські цін нос ті,
по тре бу вчи ти ся про тя гом жит тя

Ме то дич на роз роб ка «Впра ви з клю -
чем» з ук ра їн ської мо ви для 6-х — 9-х кла -
сів спе ці аль ної шко ли
Вов нен ко Ма рія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці -
аль на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал для уро ків
ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Зву ки і бук ви ук ра їн -
ської мо ви. Алфа віт» з ук ра їн ської мо ви
в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Вов нен ко Ма рія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці -
аль на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му в спе ці аль ній шко лі

Роз роб ка уро ку «Одно склад ні прос ті
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Вов нен ко Ма рія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці -
аль на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му для спе ці аль ної шко ли

Роз роб ка уро ку «Лек си ка. По вто рен -
ня» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі спе ці -
аль ної шко ли
Вов нен ко Ма рія Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці -
аль на шко ла-ін тер нат № 7.
Ано та ція: Ма те рі а ли уро ку-квес ту з ук ра -
їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Бу до ва сло ва» з ук ра -
їн ської мо ви в 5-му кла сі
Во ро но ва Юлія Ва лен ти нів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ров ська
шко ла № 84.
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
знан ня уч нів про бу до ву сло ва, учи ти зна -
хо ди ти ви вче ні ор фо гра ми, по яс ню ва ти їх
за до по мо гою пра вил, удос ко на лю ва ти на -
вич ки пра виль ної ви мо ви та на пи сан ня слів

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла вжи ван ня
апос т ро фа» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі

Ге та Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Крас но град ська
гім на зія «Гранд» Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня уч нів про пра ви ла вжи ван ня апос т -
ро фа; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, мис лен ня,
умін ня по яс ню ва ти ви бір на пи сан ня; ви хо -
ву ва ти ес те тич ні по чут тя

Роз роб ка уро ку «Кві ти, кві ти, я за ча ро ва -
ний ва ми» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Гор ба люк Лю бов Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Андрі їв ська шко -
ла Чер ня хів сько го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — на вча ти ви зна ча ти
го лов не і за леж не сло во в сло вос по лу чен ні,
скла да ти сло вос по лу чен ня, ви зна ча ти ви ди
ре чень за ме тою ви слов лю ван ня, пра виль -
но вжи ва ти в мов лен ні ре чен ня, пра виль но
ста ви ти роз ді ло ві зна ки; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти й ро би ти ви снов ки

Роз роб ка уро ку «Ді єп рис лів ник. Мор -
фо ло гіч ний роз бір ді єп рис лів ни ків» з ук -
ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Гоц ко На та лія Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Львів ська шко ла
№ 13..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти й сис те ма ти -
зу ва ти знан ня про ді єп рис лів ник, фор му ва -
ти умін ня й на вич ки ви зна ча ти ді єп рис лів -
ник і ді єп рис лів ни ко вий зво рот у ре чен ні,
пра виль но пи са ти й ужи ва ти ді єп рис лів ни -
ки; на осно ві ін тег ро ва но го уро ку про ук ра -
їн ських ли ца рів-кру тян ців ви хо ву ва ти пат -
рі о тизм, на ці о наль ну сві до мість, по ва гу
до іс то рії рід но го на ро ду

Роз роб ка уро ку «Діа лог. Ти ре при діа -
ло зі» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Гри гор’єва Та мі ла 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 № 19 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
за пи су ва ти текст, що міс тить діа лог, пра -
виль но вжи ва ю чи роз ді ло ві зна ки; по ка за -
ти кра су і ба гат ст во рід ної мо ви, ви кли ка ти
ба жан ня ви вча ти її, зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, роз ви ва ти ус не й пись мо ве мов -
лен ня; до нес ти ба гат ст во куль ту ри ук ра їн -
ської на ції; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен -
ня до при ро ди.

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня й сис те -
ма ти за ція ви вче но го про го лов ні та дру го -
ряд ні чле ни ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви
в 9-му кла сі
Іва нюк Те тя на Олек сан д рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків -
ський ба га то про філь ний на вчаль но-ре абі -
лі та цій ний центр Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти й уза галь ни ти знан -
ня уч нів про го лов ні та дру го ряд ні чле ни ре -
чен ня; учи ти роз піз на ва ти ви вче ні син так -
сич ні оди ни ці в ре чен нях, ви ко рис то ву ва ти
для по бу до ви ре чень; за кріп лю ва ти вмін ня
ви зна ча ти ви ди об ста вин; роз ви ва ти зв’яз -
ну мо ву, пам’ять, ува гу; ко ри гу ва ти ви мо ву;
ви хо ву ва ти вмін ня ро би ти са мо оцін ку

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд ні ре -
чен ня з під ряд ни ми об ста вин ни ми міс ця
і ча су» з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі

Ка лі ні чен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пав лів ське
НВО Світ ло вод сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про основ -
ні ти пи під ряд них об ста вин них час тин, їх
міс це в склад но під ряд них ре чен нях від по -
від но до го лов ної час ти ни; фор му ва ти вмін -
ня зна хо ди ти в тек с ті СПР з під ряд ни ми
міс ця і ча су, ана лі зу ва ти їх, пра виль но ін то -
ну ва ти ці син так сич ні кон ст рук ції

Роз роб ка уро ку «Гру пи слів за зна чен -
ням. Па ро ні ми. Анто ні ми. Сти ліс тич на
роль ан то ні мів і па ро ні мів» з ук ра їн ської
мо ви в 10-му кла сі
Ка лі ні чен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пав лів ське
НВО Світ ло вод сько го р-ну Кі ро во град -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня з те ми «Гру пи слів
за зна чен ням»; фор му ва ти вмін ня пра виль -
но за сто со ву ва ти па ро ні ми й ан то ні ми
в різ них сти лях мов лен ня; роз ви ва ти твор чі
мов лен нє ві здіб нос ті, умін ня об ґ рун то ву ва -
ти свої мір ку ван ня, уни ка ти лек сич них,
гра ма тич них і сти ліс тич них по ми лок; ви -
хову ва ти кра щі люд ські якос ті, лю бов
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Змі ни при го лос них
при тво рен ні імен ни ків і при кмет ни ків»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Ко роль На та лія Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Глу хів ська шко ла
Ста ро ви жів сько го р-ну Во лин 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), на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів зі змі на ми
приго лос них при тво рен ні при кмет ни ків
із су фік са ми -ськ-, -цьк-, -зьк- та імен ни ків
із су фік са ми -ств (о), -зтв (о), -цтв (о)

Роз роб ка уро ку «Склад но су ряд не
речен ня» з ук ра їн ської мо ви в 9-му

кла сі
Ко ро льо ва Світ ла на Се ме нів на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во пок -
ров ська шко ла Со ло нян сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ку у фор мі ка лей -
дос ко па з муль ти ме дій ною під трим кою,
мета яко го— по гли би ти, уза галь ни ти і сис -
те ма ти зу ва ти знан ня про склад но су ряд не
ре чен ня, йо го бу до ву, за со би зв’яз ку, зміс -
то ві від но шен ня в ньо му; роз ви ва ти вмін ня
мо де лю ва ти ре чен ня та ви ко рис то ву ва ти їх
у влас них ви слов лю ван нях; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід но го на ро ду, ви со кі мо раль ні цін -
нос ті, ша ноб ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня з од но рід ни -
ми чле на ми» з ук ра їн ської мо ви в 5-му
кла сі
Ко рот ко ва Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Оде ська шко -
ла № 92.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го —по гли би ти по нят тя про од но -
рід ні чле ни ре чен ня; фор му ва ти вмін ня й
на вич ки роз піз на ва ти в ре чен нях од но рід ні
чле ни, пра виль но ін то ну ва ти ре чен ня з од -
но рід ни ми чле на ми, скла да ти ре чен ня, до -
ціль но ви ко рис то ву ю чи од но рід ні чле ни,
роз став ля ти пра виль но роз ді ло ві зна ки
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у ре чен нях з од но рід ни ми чле на ми, зна хо -
ди ти і ви прав ля ти пун к ту а цій ні по мил ки

Роз роб ка уро ку «Ро бо та над по мил ка -
ми в кон т роль них пись мо вих ро бо тах»
з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Ко цю ру бен ко Оле на Сер гі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва луй ська
шко ла № 1 Ста нич но-Лу ган сько го р-ну 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 ана лі -
зу ва ти до пу ще ні уч ня ми ти по ві по мил ки
та не до лі ки пись мо вих кон т роль них ро біт;
удос ко на лю ва ти вмін ня за сто со ву ва ти здо -
бу ті те о ре тич ні знан ня на прак ти ці, ви роб -
ля ти вмін ня й на вич ки са мо стій ної ро бо ти
з до дат ко вою лі те ра ту рою та дже ре ла ми
Інтер не ту

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис -
те ма ти за ція ви вче но го з те ми «Імен ник»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Крю чек Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Би рин ський
НВК Нов го род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня уч -
нів про імен ник як час ти ну мо ви, йо го зна -
чен ня, мор фо ло гіч ні озна ки та син так сич -
ну роль; спри я ти роз вит ку ко му ні ка тив них
умінь уч нів, зба га чен ню їх лек сич но го за -
па су; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву -
ва ти лю бов до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Сту пе ні по рів нян ня
при кмет ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 6-му
кла сі
Ла пін ська Та мі ла Ві та лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Хре ще нів ська
шко ла Но во во рон цов сько го р-ну Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по яс ни ти
при чи ни ви ник нен ня сту пе нів по рів нян ня
при кмет ни ків; на вчи ти роз піз на ва ти сту пе -
ні по рів нян ня в мов лен ні

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія. Си но ні -
ми. Анто ні ми. Омо ні ми» з ук ра їн ської мо -
ви в 10-му кла сі
Май нер Іри на Юрі їв на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Зе ле но доль ський
про фе сій ний лі цей 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, на вчаль на ме та яко го — по вто ри ти
ма те рі ал з те ми «Лек си ко ло гія», по гли би ти
знан ня про гру пи слів за зна чен ням, за крі -
пи ти на вич ки роз піз на ван ня, ви зна чен ня
і ви ко ри стан ня в мов лен ні омо ні мів, си но -
ні мів, ан то ні мів, удос ко на лю ва ти вмін ня
уч нів від різ ня ти омо ні ми від ба га то знач них
слів, пра виль но вжи ва ти їх у мов лен ні

Роз роб ка уро ку «Ви мо ва на го ло ше них
і не на го ло ше них го лос них. Не на го ло ше ні
[е], [и], [о] в ко ре нях слів» з ук ра їн ської
мо ви в 5-му кла сі
Ме ре фа Світ ла на Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Пол тав ська шко ла
№ 20 іме ні Бо ри са Сер ги.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по гли би ти знан ня про ор фо -
гра му, ор фо гра фіч ну по мил ку; ознай о ми ти
з ор фо гра мою «Не на го ло ше ні го лос ні [е],
[и] в ко ре нях слів, що пе ре ві ря ють ся на го -

ло сом»; фор му ва ти вмін ня пра виль но пи са -
ти сло ва з не на го ло ше ни ми [е], [и] в ко ре -
нях слів, пе ре ві ря ти на пи са не за до по мо -
гою пра вил

Роз роб ка уро ку «Склад не ре чен ня.
Спо луч ни ко ві й без спо луч ни ко ві склад ні
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 11-му кла сі
Ме хе док Ін на Олек сан д рів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Шос т кин -
ський центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти
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 — по вто ри ти
ві до мос ті про склад не ре чен ня, уза галь ни ти
та сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів про ти пи
склад них ре чень за спо со бом зв’яз ку їх ніх
час тин

Роз роб ка уро ку «Склад не ре чен ня.
Склад ні ре чен ня без спо луч ни ків,

із су ряд ним і під ряд ним зв’яз ком» з ук ра -
їн ської мо ви в 9-му кла сі
Мо ва Вік то рія Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ста ро біль ська
шко ла № 4 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про склад не ре чен ня; сфор му ва ти по нят тя
про склад ні ре чен ня без спо луч ни ків,
із суряд ним і під ряд ним зв’яз ком, на вчи ти
зна хо ди ти їх у тек с тах; роз ви ва ти пам’ять,
ува гу, твор чі вмін ня; ви хо ву ва ти пра во ву
сві до мість, по ва гу до прав ди ти ни, гро ма -
дян ську по зи цію

Ме то дич на роз роб ка «Звер тан ня.
Встав ні сло ва» з ук ра їн ської мо ви у 8-му
кла сі
Му кан Ві ра Пав лів на, за ступ ник ди рек то ра
шко ли з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чер ка -
ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла І–ІІІ
сту пе нів — лі цей спор тив но го про фі лю
№ 34».
Ано та ція: До бір ка за вдань для кон т роль ної
ро бо ти з ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче но -
го про прий мен ник» з ук ра їн ської мо ви
у 7-му кла сі
Му кан Ві ра Пав лів на, за ступ ник ди рек то ра
шко ли з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, учи -
тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Чер ка -
ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла І—ІІІ
сту пе нів — лі цей спор тив но го про фі лю
№ 34».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про служ бо ві час ти ни мо ви, по вто ри ти
і кла си фі ку ва ти основ ні ор фо гра ми під час
ро бо ти зі служ бо ви ми час ти на ми мо ви; на -
вча ти пра виль но вжи ва ти прий мен ни ки
в мов лен ні; ви хо ву ва ти по ва гу до рід ної мо -
ви, на ро ду

Роз роб ка уро ку «Дру го ряд ні чле ни ре -
чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
На умен ко Іри на Гри го рів на, учи тель, Тер -
пін нів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат За -
по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти вмін ня роз різ ня ти го лов ні та дру го ряд ні
чле ни ре чен ня; да ти по нят тя про до да ток
як дру го ряд ний член ре чен ня, фор му ва ти
вмін ня роз піз на ва ти йо го в ре чен ні, скла да -

ти ре чен ня з по да ни ми сло ва ми у ро лі
додат ків

Роз роб ка уро ку «Дру го ряд ні чле ни
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви в 8-му

кла сі
Оку нє ва Ган на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Со ло ни ців -
ський ко ле гі ум Дер га чів сько го р-ну Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про дру го ряд ні чле ни ре чен ня;
удос ко на лю ва ти вмін ня зна хо ди ти їх у ре -
чен ні, ви зна ча ти сти ліс тич ну роль у мов -
лен ні; роз ви ва ти вмін ня по ши рю ва ти
речен ня дру го ряд ни ми чле на ми ре чен ня
від по від но до ко му ні ка тив но го за вдан ня;
ви хо ву ва ти по зи тив не став лен ня до ус ної
на род ної твор чос ті, до твор чос ті Оста па
Виш ні

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ві до мос -
тей про сти лі мов лен ня. Ді ло ві па пе ри»
з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Пи су ляк На та лія Пав лів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Тер но піль ська
об лас на екс пе ри мен таль на ком п лек с на
шко ла мис тецтв ім. І. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти й сис те ма ти зу ва ти знан ня
про ді ло ве спіл ку ван ня й особ ли вос ті офі -
цій но-ді ло во го сти лю; по гли би ти ві до мос ті
про ді ло ві па пе ри; на вчи ти скла да ти план
ро бо ти та ого ло шен ня; роз ви ва ти мис лен ня
та мов лен ня, фор му ва ти кре а тив ну ком пе -
тен т ність, якос ті ді ло вої лю ди ни, по чут тя
від по ві даль нос ті; ви хо ву ва ти пра цьо ви -
тість, уваж ність, ста ран ність в офор м лен ні
ді ло вих па пе рів

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня при -
кмет ни ків у мов лен ні під час опи су

тва рин. Бі лоч ка» з роз вит ку зв’яз но го мов -
лен ня в 5-му кла сі спе ці аль ної шко ли
По стой На та лія Ле о ні дів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бі ло цер ків ський
ба га то про філь ний на вчаль но-ре абі лі та цій -
ний центр Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — учи ти ви ко рис то ву ва ти при -
кметни ки в мов лен ні під час опи су; удос ко -
на лю ва ти вмін ня скла да ти тек с ти-опи си;
по вто ри ти ти пи тек с тів, струк ту ру тек с ту

Роз роб ка уро ку «Тво рен ня ді єс лів на -
ка зо во го спо со бу» з ук ра їн ської мо ви

в 7-му кла сі
При ту ла Світ ла на Сер гі ів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі те -
ра ту ри, за ступ ник з НВР, Охма тів ська шко -
ла Жаш ків сько го р-ну Чер ка 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 — по гли би ти
знан ня про спо со би тво рен ня ді єс лів на ка -
зо во го спо со бу та сфе ру їх ужи ван ня, фор -
му ва ти вмін ня пра виль но ви зна ча ти спо сіб
ді єс ло ва, роз різ ня ти й до реч но ви ко рис -
тову ва ти в мов лен ні ді єс ло ва на ка зо во го
спо со бу; удос ко на лю ва ти куль ту ру ус но го
й пи сем но го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Но во ут во ре ні та за -
ста рі лі фра зе о ло гіз ми. Фра зе о ло гіч ні іс то -
риз ми» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/Каталог «Відкритий урок» #01’ 201874



Рад чен ко Оль га Юрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ско та рів ський
НВК Шпо лян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя про не -
по діль ні та скла де ні уста ле ні зво ро ти

Роз роб ка уро ку «Одно склад ні ре чен -
ня» з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ро сін ська Та ма ра Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Пі щан ська
шко ла Балт 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, ме та яко го — по гли -
би ти знан ня про бу до ву прос тих ре чень;
осмис ли ти по нят тя про од но склад ні ре чен -
ня, з’ясу ва ти ви ди од но склад них ре чень;
ви ро би ти прак тич ні умін ня і на вич ки роз -
піз на ва ти од но склад ні ре чен ня в го то во му
тек с ті, са мо стій но їх скла да ти, пе ре бу до ву -
ва ти дво склад ні ре чен ня на од но склад ні

Роз роб ка уро ку «Си но ні ми» з ко рек ції
мов лен ня у 8-му кла сі спе ці аль ної

шко ли
Са до ва Ал ла Пет рів на, ди рек тор, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська
ве чір ня (змін на) спе ці аль на шко ла № 27.
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, роз ши ри ти та по гли би ти знан ня
і вмін ня уч нів про си но ні ми; учи ти зна хо ди -
ти си но ні ми в тек с тах; до би ра ти си но ні ми
до по да них слів; ко рис ту ва ти ся слов ни ком
си но ні мів; ко ре гу ва ти лек си ко-гра ма тич ну
скла до ву мов лен ня; роз ви ва ти на вич ки
куль ту ри мов лен ня; ви хо ву ва ти мов не чут -
тя, ес те тич ні сма ки уч нів

Роз роб ка уро ку «Тої сла ви ко заць кої
до вік не за бу дем!» з ук ра їн ської мо ви
у 8-му кла сі
Саш ко На та ля Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Бер дян ська шко ла
№ 3 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 — по вто -
ри ти, уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти знан -
ня з те ми «Го лов ні та дру го ряд ні чле ни ре -
чен ня»; на вча ти ана лі зу ва ти мов ні яви ща;
роз ви ва ти ро зу мо ві та мов лен нє ві здіб нос -
ті; ви роб ля ти ор фо гра фіч ну й пун к ту а цій -
ну пиль ність; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став -
лен ня до іс то рії сво го на ро ду; фор му ва ти
на вич ки спів пра ці

Роз роб ка уро ку «Імен ни ки спіль но го
ро ду» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Сі ра Та ї сія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Алти нів ська шко ла
Кро ле вець ко 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 —
повто ри ти і по гли би ти знан ня про імен ник,
спри я ти зміц нен ню на ви чок ви зна чен ня
ро ду імен ни ків, да ти по нят тя про імен ни ки
спіль но го ро ду; роз ви ва ти вмін ня зна хо -
дити імен ни ки спіль но го ро ду у ви слов лю -
ван ні, узгод жу ва ти їх з ін ши ми час ти на ми
мо ви, пра виль но вжи ва ти 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 «Склад но під ряд не ре -
чен ня з од нією під ряд ною час ти ною» з ук -
ра їн ської мо ви в 9-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,

Чугу їв ська шко ла № 1 ім. І. Ю. Рє пі на Ха ро -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ознай о ми ти з по нят тям «склад но -
під ряд не ре чен ня», бу до вою й за со ба ми
зв’яз ку в ньо му; удос ко на лю ва ти вмін ня
оці ню ва ти роль склад но під ряд них ре чень
у тек с тах; роз ви ва ти вмін ня мо де лю ва ти
склад но під ряд ні ре чен ня від по від но до ме -
ти та об ста вин спіл ку ван ня, ви ко рис то ву -
ва ти їх у тек с тах; при щеп лю ва ти лю бов
і по ва гу до ук ра їн сько го сло ва, спри я ти
усві дом лен ню за галь но люд ських цін нос тей

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

Смє ло ва Оле на Андрі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви і лі те ра ту ри, Кри во різь ка шко ла
№ 82 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — по вто ри ти й по гли би ти
знання про імен ник, спри я ти зміц нен ню
на вичок ви зна чен ня мор фо ло гіч них ознак
імен ни ків; фор му ва ти за галь но піз на валь ні
вмін ня зна хо ди ти імен ни ки в тек с тах, ви -
зна ча ти їх роль у ре чен нях

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня й сис те -
ма ти за ція знань з те ми «Імен ник як са мо -
стій на час ти на мо ви» з ук ра їн ської мо ви
в 6-му кла сі
Сріб на Оле на Гри го рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Бор з нян ська гім -
на зія іме ні Пан те лей мо на Ку лі ша Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень
знань, умінь і на ви чок, здо бу тих при
вивчен ні те ми, на вчи ти за сто со ву ва ти те о -
ре тич ні знан ня на прак ти ці; пра виль но
вжива ти імен ни ки в мов лен ні; зна хо ди ти
ви вче ні ор фо гра ми, по яс ню ва ти їх; роз ви -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до іс то рії сво го
на ро ду, тра ди цій; ви хо ву ва ти по чут тя по ва -
ги до рід но го краю, на ро ду

Роз роб ка уро ку «Прий мен ник як служ -
бо ва час ти на мо ви» з ук ра їн ської мо ви
в 7-му кла сі
Сте па нен ко Оль га Пав лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ський
НВК № 36 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 служ бо ві час ти ни мо ви; фор му -
ва ти вмін ня ви зна ча ти са мо стій ні й служ -
бо ві час ти ни мо ви, ознай о ми ти з гра ма тич -
ни ми озна ка ми прий мен ни ка

Ме то дич на роз роб ка «Удос ко на лен ня
мов лен нє вої ком пе тен т нос ті» для

10-х — 11-х кла сів
Сте цен ко Окса на Гри го рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Центр про фе -
сій ної осві ти ін фор ма цій них тех но ло гій,
по лі гра фії та ди зай ну м. Ки є ва.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но до бір -
ку за вдань ком пе тен т ніс но го ха рак те ру для
ви ко ри стан ня на уро ках ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня та сис -
те ма ти за ція з те ми «При кмет ник»

з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Су ли ма Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Дніп ров ська
спе ці а лі зо ва на шко ла № 13.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
пе ре ві ри ти рі вень знань, умінь і на ви чок,
здо бу тих при ви вчен ні те ми «При кмет -
ник»; учи ти за сто со ву ва ти те о ре тич ні
знан ня на прак ти ці при роз піз на ван ні при -
кмет ни ка, ви зна чен ні йо го гра ма тич них
ознак; пра виль но вжи ва ти при кмет ни ки
в мов лен ні, зна хо ди ти ви вче ні ор фо гра ми
та по яс ню ва ти їх

Роз роб ка уро ку «Фра зе о ло гіз ми — до -
ро го цін ні ді аман ти в суц віт ті ук ра їн ської
лек си ки» з ук ра їн ської мо ви в 10-му кла сі
То фа ни ло Окса на Ми хай лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Віль шанська
шко ла Кри жо піль сько го р-ну Він ниць -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по гли би ти знан ня з ук ра їн ської
фра зе о ло гії; роз кри ти мож ли вос ті лек сич -
них і фра зе о ло гіч них оди ниць; фор му ва ти
вмін ня ви ко рис то ву ва ти фра зе о ло гіз ми;
зба га чу ва ти слов ни ко вий і фра зе о ло гіч ний
за пас уч нів; роз ви ва ти твор че мис лен ня,
ко му ні ка тив ну ак тив ність; удос ко на лю ва -
ти вмін ня пра цю ва ти са мо стій но, у гру пах
і ко лек тив но; ви хо ву ва ти по ша ну до скар б -
ни ці на род ної муд рос ті, ін те рес до ви вчен -
ня рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Осо бо ві зай мен ни ки
і зво рот ний зай мен ник се бе, їх від мі ню -
ван ня» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Фі ло нен ко Ма рія Іва нів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, Ду ма нець ка
шко ла Чер ка сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — ознай о ми ти з осо бо ви ми
та зво рот ним зай мен ни ка ми; на вчи ти пра -
виль но їх від мі ню ва ти, ужи ва ти в мов лен ні;
спри я ти зміц нен ню на ви чок ви зна чен ня
мор фо ло гіч них ознак зай мен ни ків; фор му -
ва ти вмін ня зна хо ди ти осо бо ві і зво рот ний
зай мен ни ки в тек с тах

Роз роб ка уро ку «Пра во пис при слів ни -
ків» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Цеш ков ська Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но во мос -
ков ський ди тя чий центр со ці аль ної ре абі лі -
та ції «Пер ли на При дніп ров’я» Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ознай о ми ти з пра ви -
ла ми на пи сан ня при слів ни ків; фор му ва ти
на вич ки прак тич но го за сто су ван ня тео -
ретич них знань, пра виль но го ви ко ри стан -
ня в ус но му й пи сем но му мов лен ні; при -
щеп лю ва ти ста лий ін те рес до на вчан ня; ви -
хо ву ва ти лю бов до рід ної мо ви, гор дість за її
ми лоз вуч ність та ба гат ст во

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня та уза -
галь нен ня ви вче но го про прос те ре чен ня»
з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Ци га нюк Га ли на Ми хай лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Крич ків 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 вто ри ти, уза галь ни ти і сис те ма ти зу -
ва ти ви вче ний ма те рі ал про прос те ре чен -
ня; за кріп лю ва ти вмін ня пра виль но ха рак -
те ри зу ва ти ре чен ня, роз піз на ва ти ви вче ні
син так сич ні оди ни ці; удос ко на ли ти вмін ня
зв’яз но ви слов лю ва ти влас ні дум ки, ар гу -
мен ту ва ти, зі став ля ти, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти по ва гу до ма те рів
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Роз роб ка уро ку «Гру пи при кмет ни ків
за зна чен ням» з ук ра їн ської мо ви

в 6-му кла сі
Ша по ва ло ва Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ва сю ків -
ська шко ла Бах мут сько го р-ну 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 —
вчи ти уч нів роз різ ня ти гру пи при кмет ни -
ків за зна чен ням, пра виль но вжи ва ти їх
у мов лен ні; роз ви ва ти мов не чут тя, пам’ять,
ува гу, ло гіч не мис лен ня, кре а тив ність; ви -
хо ву ва ти за галь но люд ські цін нос ті, ес те -
тич ні сма ки, по ва гу до різ них про фе сій

Роз роб ка уро ку «Спо со би тво рен ня
при слів ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 7-му
кла сі
Шма ток Зі на ї да Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, На умів ська шко ла
Ко рю ків сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознайо ми -
ти се ми клас ни ків з основ ни ми спо со ба ми
тво рен ня при слів ни ків; фор му ва ти вмін ня
утво рю ва ти при слів ни ки різ ни ми спо со ба -
ми та ви зна ча ти спо со би тво рен ня, пра -
виль но на го ло шу ва ти при слів ни ки

Ме то дич на роз роб ка «Удос ко на лен ня
куль ту ри мов лен ня уч нів на уро ках ук ра -
їн ської мо ви» для 10-х — 11-х кла сів
Штог рин Світ ла на Іва нів на, ви кла дач ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дро го биць ке
ви ще про фе сій не учи ли ще № 19 Львів -
ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці по да но до дат ко ві
впра ви для усу нен ня по ми лок з куль ту ри
мов лен ня

Фі зи ка

Роз роб ка уро ку «Теп ло ві яви ща. Роз -
в’я зу ван ня за дач» з фі зи ки у 8-му кла сі

Бан ду ра Те тя на Ми хай лів на, учи тель фі зи -
ки, Дніп ров ська шко ла № 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти вмін ня розв’язу ва ти за да чі; здій с ни ти
по точ ний кон т роль знань з ме тою ко рек ції;
по гли би ти ро зу мін ня про це сів плав лен ня
та крис та лі за ції ре чо вин; за крі пи ти знан ня
з тем «Ки пін ня. Пи то ма теп ло та па ро ут во -
рен ня», «Теп ло та зго рян ня па ли ва. Ко е фі -
ці єнт ко рис ної дії на грів ни ка»

Роз роб ка уро ку «Бу до ва та прин цип
дії транс фор ма то ра» з фі зи ки в 10-му

кла сі
Бод нар Оле на Ана то лі їв на, ви кла дач фі зи -
ки, Ки їв ське між ре гі о наль не ви ще про фе -
сій не учи ли ще ав то мо біль но го транс пор ту
та бу ді вель ної ме ха ні за ції.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко го —
ознай о ми ти уч нів з бу до вою, прин ци пом дії
та при зна чен ням транс фор ма то ра; роз ви -
ва ти мис лен ня, спо сте реж ли вість, умін ня
ана лі зу ва ти спо сте ре жу ва не та ро би ти ви -
снов ки; ви хо ву ва ти пра це люб ність, ін те рес
до своєї про фе сії, пі зна валь ну ак тив ність

Роз роб ка уро ку «Ядер на енер гія» з фі -
зи ки в 9-му кла сі

Бо ло бан На та лія Ва ле рі їв на, учи тель фі зи -
ки, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 80.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му 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 — з’ясу ва ти, до яких на слід ків при -
вело най біль ше до сяг нен ня лю ди ни —
підко рен ня ато ма — і яку роль ві ді гра ло для
су час но го та май бут ньо го по ко лінь

Роз роб ка уро ку «Основ ні по ло жен ня
мо ле ку ляр но-кі не тич ної те о рії бу до -

ви ре чо ви ни та її до слід ні об ґ рун ту ван ня»
з фі зи ки в 10-му кла сі
Гай тан Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач фі зи -
ки, Пол тав ський про фе сій ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — сфор му лю ва ти основ ні по ло жен ня
мо ле ку ляр но-кі не тич ної те о рії, по нят тя
бро у нів сько го ру ху, ди фу зії; по ка за ти сут -
ність фі зич них явищ, ке ру ю чись основ ни -
ми по ло жен ня ми мо ле ку ляр но-кі не тич ної
те о рії; до вес ти за до по мо гою до слі дів ре -
аль не іс ну ван ня час ти нок ре чо ви ни; на вес -
ти при кла ди прак тич но го ви ко ри стан ня ди -
фу зії та бро у нів сько го ру ху

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня, сис те -
ма ти за ція знань і вмінь з те ми «Влас -

ти вос ті га зів» з фі зи ки в 10-му кла сі
Гай тан Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач фі зи -
ки, Пол тав ський про фе сій ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за без пе чи ти по -
вто рен ня та уза галь нен ня знань з те ми
«Влас ти вос ті га зів»; роз ви ва ти вмін ня ви ді -
ля ти го лов не, ло гіч но ви слов лю ва ти дум ки;
ви хо ву ва ти вмін ня пра цю ва ти в гру пі і са -
мо стій но

Роз роб ка уро ку «Ма те ма тич ний ма ят -
ник. Пе рі од ко ли вань ма те ма тич но го

ма ят ни ка» з фі зи ки в 11-му кла сі
Гай тан Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач фі зи -
ки, Пол тав ський про фе сій ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — сфор -
му ва ти по нят тя «ма те ма тич ний ма ят ник»,
до слі ди ти, від чо го за ле жить пе рі од ко ли -
вань ма те ма тич но го ма ят ни ка, фор му ва ти
вмін ня спо сте рі га ти фі зич ні яви ща, ко рис -
ту ва ти ся при ла да ми, са мо стій но про во ди ти
ви мі рю ван ня пе рі о ду ко ли вань ма те ма тич -
но го ма ят ни ка

Роз роб ка уро ку «Си ла стру му. Оди ни -
ця си ли стру му. Ампер метр» з фі зи ки

в 8-му кла сі
Го ло ва чук Оле на Андрі їв на, учи тель фі зи -
ки, Но во град-Во лин ська шко ла № 9 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 — сфор -
му ва ти уяв лен ня про кіль кіс ну ха рак те рис -
ти ку елек т рич но го стру му — си лу стру му;
ознай о ми ти з особ ли вос тя ми та пра ви ла ми
ви мі рю ван ня си ли стру му за до по мо гою
ам пер мет ра; фор му ва ти на вич ки розв’язу -
ван ня за дач; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня
та пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву ва ти праг -
нен ня по глиб лю ва ти свої знан ня.

Роз роб ка уро ку «Фун да мен таль ний ха -
рак тер за ко нів збе ре жен ня» з фі зи ки
в 9-му кла сі

Го ро дин ський Олег Ві та лій о вич, учи тель
фі зи ки та ін фор ма ти ки, Ви год ська шко ла
Бор щів сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня про фун да мен таль ний
ха рак тер; ознай о ми ти уч нів із за ко на ми
збе ре жен ня в при ро ді

Роз роб ка уро ку «Ви штов ху валь на си -
ла. За кон Архі ме да. Умо ви пла ван ня

тіл» з фі зи ки в 7-му кла сі
Гу се вик На дія Гри го рів на, учи тель фі зи ки,
Дніп ров ська шко ла № 21.
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 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; фор му ва ти ін те рес до
фізич но го екс пе ри мен ту роз кри ти при -
чинно-на слід ко ві зв’яз ки в до слід жу ва но му
ма те рі а лі

Роз роб ка уро ку «Ви ко ри стан ня уні -
каль них фі зич них влас ти вос тей во -

ди» з фі зи ки у 8-му кла сі
Ілаш ко Ві ра Вік то рів на, учи тель фі зи ки,
Ма ло ле пе ти ська шко ла ім.Т. Г. Шев чен ка
Ве ли ко ле пе ти сько го р-ну 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 та
ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та
яко го — уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти
знан ня уч нів про уні каль ні фі зич ні і хі міч ні
влас ти вос ті во ди, по ка за ти прак тич не за -
сто су ван ня цих знань і на вчи ти про во ди ти
ана ліз сво їх до слід жень

Роз роб ка уро ку «Зву ко ві хви лі.Інф ра -
звук і уль тра звук» з фі зи ки в 9-му

кла сі
Ко ва лен ко Оле на Ва ле рі їв на, учи тель фі зи -
ки, Ки їв ська шко ла № 169.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
сфор му ва ти знан ня про звук як ме ха ніч ну
хви лю та про йо го основ ні ха рак те рис -
тики, ознай о ми ти з му зич ни ми ін стру -
мента ми, ви го то ви ти ду хо вий му зич ний
інстру мент

Роз роб ка уро ку «Архі ме до ва си ла» з фі -
зи ки у 8-му кла сі
Ко лєс нік Ла ри са Гри го рів на, учи тель фі зи -
ки, Бер дян ська шко ла № 20 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — про дов жи ти
форму ван ня знань про ви штов ху валь ну си -
лу; з’ясу ва ти, від яких ве ли чин за ле жить
(не за ле жить) зна чен ня Архі ме до вої си ли;
ознай о ми ти з жит тям і ді яль ніс тю Архі ме -
да; роз гля ну ти ви пад ки ви штов ху валь ної
си ли в жит ті та при ро ді

Ме то дич на роз роб ка «Есте тич не ви -
хо ван ня під час ви вчен ня фі зи ки»

Ко мір Ма ри на Вік то рів на, ви кла дач фі зи -
ки, Дніп ров ський по лі тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: За про по но ва на ме то ди ка до зво -
ляє по гли би ти знан ня про фі зич ні яви ща
і по яс ни ти, яким чи ном ви ко рис то ву ють ся
до сяг нен ня фі зи ки у ство рен ні та збе ре -
жен ні тво рів мис тец т ва; ви хо ву ва ти гар мо -
ній но роз ви не ну осо бис тість, роз ви ва ти
по чут тя пре крас но го і вмін ня на со лод жу ва -
ти ся кра сою мис тец т ва
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Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті га зів,
рідин, твер дих тіл» з фі зи ки в 10-му

кла сі
Лу кер чен ко Те тя на Пет рів на, ви кла дач
фізи ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний
коледж 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,
Боро дян ський р-н 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 — у ці ка вій
фор мі по вто ри ти й уза галь ни ти на бу ті
знан ня з те ми «Влас ти вос ті га зів, рі дин,
твер дих тіл», на вчи ти за сто со ву ва ти знан -
ня в не стан дар т них си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Лін зи. Фо кус на від -
стань та оп тич на си ла лін зи» з фі зи ки

в 9-му кла сі
Мат ві єн ко Андрій Во ло ди ми ро вич, учи тель
фі зи ки, 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 уяв лен ня
про лін зи, оп тич ну си лу і фо кус ну від стань
лінз; роз ви ва ти на вич ки по бу до ви зоб ра -
жень у тон кій лін зі; ви хо ву ва ти прос то ро ву
уяву, аку рат ність у ро бо ті

Роз роб ка уро ку «Лін зи та їх ха рак те -
рис ти ки. Ви ко ри стан ня лінз» з фі зи ки

в 10-му кла сі
По лі щук Люд ми ла Іва нів на, ви кла дач фі зи -
ки, Він ниць кий тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про різ ні ви ди лінз,
оп тич ні влас ти вос ті зби раль ної та роз сі ю -
валь ної лін зи та їх ха рак те рис ти ки, на вчи -
ти ся екс пе ри мен таль но одер жу ва ти зоб ра -
жен ня, які дає збір на лін за, ро би ти їх ана -
ліз, ви зна чи ти фо кус ну від стань та оп тич ну
си лу лін зи

Роз роб ка уро ку «Теп ло та зго рян ня
па ли ва» з фі зи ки у 8-му кла сі

По но ма рен ко Ра ї са Ана то лі їїв на, учи тель
фі зи ки, Се ре ди но-Буд ська шко ла № 1 Сум -
ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти ме -
дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
єть ся), на вчаль на ме та яко го — сфор му ва ти
уяв лен ня про енер гію па ли ва; роз гля ну ти
фі зич ні осно ви го рін ня ре чо вин; за без пе чи -
ти ро зу мін ня фі зич ної су ті пи то мої теп ло ти
зго рян ня па ли ва, еко ло гіч них проб лем, по -
в’я за них зі зго рян ням па ли ва; по ка за ти не -
роз рив ний зв’язок еко ло гії та еко но мі ки

Роз роб ка про ек ту «Теп ло ві дви гу ни:
ми ну ле, су час не і май бут нє» з фі зи ки

у 8-му кла сі
Ряб чук Люд ми ла Олек сі їв на, учи тель фі зи -
ки, 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 та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти й
уза галь ни ти знан ня про прин ци пи ро бо ти
теп ло вих дви гу нів, під крес ли ти, що всі теп -
ло ві про це си про хо дять згід но із за ко ном
збе ре жен ня енер гії; ознай о ми ти з ак ту аль -
ни ми пи тан ня ми охо ро ни на вко лиш ньо го
се ре до ви ща у зв’яз ку з ви ко ри стан ням теп -
ло вих дви гу нів, зо се ре ди ти ува гу на гло -
баль них проб ле мах люд ст ва

Роз роб ка уро ку «Ме ха ніч ний рух. Уза -
галь нен ня і сис те ма ти за ція ви вче но го ма -
те рі а лу» з фі зи ки в 7-му кла сі

Со ро ка Ган на Пет рів на, учи тель ма те ма ти -
ки і фі зи ки, Ви хвос тів ська шко ла Го род -
нян сько го р-ну 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 — по вто ри ти. уза -
галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня про
ме ха ніч ний рух

«Роз роб ка за нят тя «Влас ти вос ті па ри.
Во ло гість по віт ря. При ла ди для ви -

мірю ван ня во ло гос ті по віт ря.» з фі зи ки
для сту ден тів І кур су ВНЗ І-ІІ рів нів акре -
ди тації»
Тре тяк Те тя на Ва си лів на, ви кла дач фі зи ко-
ма те ма тич них дис ціп лін, Сум ський бу ді -
вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — сфор му ва ти знан ня
про па ро ут во рен ня і кон ден са цію, во ло -
гість по віт ря, точ ку ро си; до слі ди ти чин ни -
ки, що впли ва ють на швид кість ви па ро ву -
ван ня; по знай о ми ти ся з прин ци па ми дії
при ла дів для ви мі рю ван ня во ло гос ті по віт -
ря; фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти ти по ві
за да чі та роз гля ну ти ме жі за сто су ван ня на -
бу тих те о ре тич них знань в різ них га лу зях

Роз роб ка уро ку «За кон Ома для од но -
рід ної ді лян ки елек т рич но го ко ла» з фі зи -
ки у 8-му кла сі
Ту пи ця На та лія Сер гі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки та фі зи ки, Би рин ський НВК Нов го -
род-Сі вер сько го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уста но ви ти зв’язок між основ ни ми
ха рак те рис ти ка ми елек т рич но го ко ла;
сфор му ва ти знан ня про за кон Ома; фор му -
ва ти й роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва ти за да -
чі на за сто су ван ня за ко ну Ома; роз ви ва ти
уяву, ло гіч не мис лен ня, пі зна валь ний ін те -
рес до ви вчен ня пред ме та, ви хо ву ва ти пра -
цьо ви тість, на по лег ли вість

Роз роб ка уро ку «Рів но мір ний рух ма те -
рі аль ної точ ки по ко лу» з фі зи ки в 7-му
кла сі
Ту ре вич Окса на Олек сан д рів на, учи тель
фі зи ки, Ду бен ська гім на зія № 2 Рів нен -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му -
ва ти знан ня про кри во лі ній ний та обер -
таль ний ру хи, основ ні ха рак те рис ти ки
руху, опи са ти рух Мі ся ця на вко ло Зем лі;
на вчи ти ви зна ча ти пе рі од обер тан ня ті ла;
фор му ва ти в уч нів вмін ня спо сте рі га ти фі -
зич ні яви ща

Стат тя «Упро вад жен ня тех но ло гії
проб лем но го на вчан ня на уро ках фі -

зи ки»
Фір сен ко Єль ві ра Бу ди ми рів на, учи тель фі -
зи ки, Кри во різь ка шко ла № 85 Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті на го ло ше но, що проб ле -
мою на зи ва єть ся за вдан ня, спо сіб ви ко нан -
ня і ре зуль тат яко го уч ню на пе ред не ві до -
мий, але він во ло діє ви хід ни ми знан ня ми й
умін ня ми для то го, щоб здій с ни ти по шук
цьо го ре зуль та ту або спо со бу ви ко нан ня.
Інак ше ка жу чи, це пи тан ня, від по відь
на яке не ві до ма, але до йо го по шу ку учень
мо же при сту пи ти

Роз роб ка уро ку «Фі зи ка та еко ло гія
в жит ті лю ди ни» з фі зи ки в 10-му

класі

Ця па На та лія Іва нів на, учи тель фі зи ки, За -
по різь ка гім на зія № 8.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — спри я ти
фор му ван ню в уч нів знань про еко ло гіч ні
проб ле ми, проб ле ми збе ре жен ня здо ров`я
та без пе ки ді тей; при вер ну ти ува гу до
одно го з фак то рів еко ло гіч ної кри зи —
забруд нен ня по віт ря, сфор му ва ти в уч нів
уяв лен ня про вплив кис ню на жи ві ор га -
нізми та спо со би очис т ки по віт ря в на шо му
ре гі о ні

Роз роб ка уро ку «За лом лен ня світ ла»
з фі зи ки в 11-му кла сі
Ша ши на Ма ри на Ана то лі їв на, учи тель фі -
зи ки, Лу ган ський об лас ний лі цей-ін тер нат
з по си ле ною вій сько во-фі зич ною під го тов -
кою «Ка дет ський кор пус іме ні ге ро їв «Мо -
ло дої гвар дії», м. Кре мін на.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за -
явле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
понят тя «аб со лют ний по каз ник за лом -
лен ня», «від нос ний по каз ник за лом лен -
ня»; фор му ва ти вмін ня по яс ню ва ти фі -
зич ні яви ща, зна ю чи за кон за лом лен ня
світ ла; спри я ти на вчан ню шко ля рів умін -
ню вста нов лю ва ти вза ємо зв’яз ки в до -
слід жу ва них яви щах

Роз роб ка уро ку «Маг ніт ні влас ти вос ті
ре чо ви ни. Вплив маг ніт но го по ля

на жи ві ор га ніз ми» з фі зи ки в 11-му кла сі
Шук ши на Іри на Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зи ки, Орі хів ська шко ла В. М. Ле он то ви ча
Лу бен сько го р-ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, пі сля яко го уч ні змо жуть: по -
ясню ва ти маг ніт ні влас ти вос ті ре чо ви ни,
оці ню ва ти вплив маг ніт но го по ля на жи ві
ор га ніз ми, ви слов лю ва ти влас не суд жен ня
що до впли ву маг ніт но го по ля на люд ський
ор га нізм

Роз роб ка уро ку «До слід жен ня ко ли -
вань ни тя но го ма ят ни ка» з фі зи ки в 7-му
кла сі
Янков ська Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель фі -
зи ки, Ки їв ська гім на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
знан ня про ни тя ний ма ят ник і ко ли валь ний
рух; на прак ти ці пе ре ві ри ти та за крі пи ти
знан ня про влас ти вос ті ха рак те рис тик
коли валь но го ру ху; уста но ви ти за леж ність
між пе рі о дом і час то тою ко ли вань та
довжи ною нит ки ма ят ни ка; ро зу мі ти, від
чо го не за ле жать пе рі од та час то та ко ли -
вань; ро зу мі ти влас ти вос ті ха рак те рис тик
ко ли валь них про це сів

Роз роб ка уро ку «Па ро ут во рен ня та ви -
па ро ву ван ня. Кон ден са ція. Ки пін ня»
з фізи ки у 8-му кла сі
Янков ська Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель фі -
зи ки, Ки їв ська гім на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — зна ти, що та ке па ро ут во рен ня, ви па -
ро ву ван ня, ки пін ня та кон ден са ція та вмі ти
їх по яс ни ти; зна ти їх ви зна чен ня, влас ти -
вос ті, спіль ні та від мін ні ри си; зна ти, що
таке суб лі ма ція, та вмі ти по яс ни ти цей про -
цес; по яс ни ти на зва ні теп ло ві про це си
з точ ки зо ру атом но-мо ле ку ляр ної бу до ви;
зна ти та ро зу мі ти за леж ність швид кос ті ви -
па ро ву ван ня від гус ти ни, по чат ко вої тем пе -
ра ту ри ре чо ви ни, ве ли чи ни віль ної пло щі
ви па ро ву ван ня та на яв нос ті віт ру
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Роз роб ка уро ку «Звук. Дже ре ла та
прий ма чі зву ку. Ха рак те рис ти ки зву ку»
з фі зи ки в 9-му кла сі
Янков ська Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель фі -
зи ки, Ки їв ська гім на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, пі сля яко го уч ні змо жуть: зна ти,
що та ке звук, йо го дже ре ло та прий мач;
зна ти ха рак те рис ти ки зву ку, особ ли вос ті
по ши рен ня йо го в різ них се ре до ви щах; ма -
ти уяв лен ня про не чут ні зву ки; зна ти, що
та ке акус тич ний ре зо нанс

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня якіс -
них за дач» з фі зи ки в 9-му кла сі

Янков ська Ма рія Ми ко ла їв на, учи тель фі -
зи ки, Ки їв ська гім на зія схід них мов № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, пі сля
якого уч ні зна ти муть, як розв’язу ва ти якіс -
ні за да чі з те ми; за кріп лять знан ня з пи тань
«маг ніт не по ле», «пра ви ло свер д ли ка»,
«соле но їд», «ППР», «ПЛР», «си ла Ампе ра,
си ла Ло рен ца»; ма ти муть уяв лен ня про
взає мо дію со ле но ї да та про від ни ків зі стру -
мом; зна ти муть, ко ли та як ви ко рис то ву -
вати ПЛР та ППР; роз ви нуть влас ну ком пе -
тен т ність що до розв’язу ван ня за дач з озна -
че ної те ми

Фі зич на куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Во лей бол» з фі зич -
ної куль ту ри в 7-му кла сі

Бур хаць кий Андрій Гри го ро вич, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Ка нів ська шко ла № 1
ім. Т. Г. Шев чен ка Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
тех ні ку ви ко нан ня пе ре дач дво ма ру ка ми
звер ху та зни зу; ви ко рис то ву ва ти на бу ті
тех ніч ні і так тич ні вмін ня під час гри в во -
лей бол; спри я ти роз вит ку си ли, гнуч кос ті,
ко ор ди на ції ру хів, сприт нос ті

Роз роб ка уро ку «Фіт нес. Тех ні ка ак ро -
ба тич них вправ. Впра ви у рів но ва зі. Тан -
цю валь ні кро ки» з фі зич ної куль ту ри
в 10-х — 11-х кла сах
Ва силь чен ко І. А., ви кла дач фі зич но го ви хо -
ван ня, Кре мен чуць кий ме дич ний ко ледж
іме ні В. І. Лит ви нен ка Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — ви вчи ти ком п лекс
фіт нес вправ і вправ у рів но ва зі на гім нас -
тич ній ла ві; по вто ри ти ак ро ба тич ні впра ви
на гім нас тич них ма тах; опра цю ва ти тан цю -
валь ні кро ки (поль ка, вальс); спри я ти роз -
вит ку м’язо во го кор се ту ту лу бу

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла гри в бас -
кет бол» з фі зич ної куль ту ри в 10-му

кла сі
Гу ба Олек сандр Пет ро вич, ви кла дач фі -
зично го ви хо ван ня, 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, Сум -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — по вто ри ти пра ви ла гри в бас -
кет бол, на вча ти тех ні ки ве ден ня м’яча,
узагаль ни ти на бу ті прак тич ні на вич ки при
пе ре да чі м’яча на міс ці, в ру сі, роз ви ва ти
на вич ки гри в бас кет бол, мо ти ву ва ти не об -
хід ність знань з те ми

Роз роб ка за хо ду «Ко заць ко му ро ду —
не ма пе ре во ду» для 10-х — 11-х кла сів

Гу няк Ми ко ла Во ло ди ми ро вич, ви кла дач
фіз куль ту ри, Дро го биць ке ви ще про фе сій -
не учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но го свя та

Ме то дич ний по сіб ник «Під го тов ка
збір ної ко ман ди ко лед жу з бас кет бо лу
до спор тив них зма гань»
Ка бан чук Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач 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 іме ні Ми хай ла Ту -
ган-Ба ра нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить те о ре тич ні да ні
про тех ніч ну та так тич ну під го тов ку ко ман -
ди, її вза ємо зв’язок з роз вит ком ро зу мін ня
гри у сту дент сько му бас кет бо лі і прак тич ні
вка зів ки що до ви ко ри стан ня так тич ної під -
го тов ки і за со бів су час них ін фор ма цій них
тех но ло гії для роз вит ку ло гіч но го мис лен ня
та прос то ро вої уяви бас кет бо ліс тів

Роз роб ка уро ку «Ту ризм» із фі зич ної
куль ту ри в 5-му кла сі
Кар пен ко Ні на Пет рів на, учи тель фі зич но -
го ви хо ван ня, Під го род нен ська шко ла № 2
Дніп ро пет ров сько го р-ну Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, освіт ня ме та яко го — за крі пи ти
тех ні ку ви ко нан ня по до лан ня різ но ма ніт -
них пе ре шкод; за крі пи ти тех ні ку ви ко нан -
ня пе ре не сен ня по страж да ло го

Роз роб ка уро ку «Бас кет бол. Тех ні ка
по двій но го кро ку та кид ка в кіль це» з фі -
зич ної куль ту ри в 11-му кла сі
Ко валь ська Лі лія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
фі зич ної куль ту ри, Бро дів ський пе да го гіч -
ний ко ледж іме ні Мар кі я на Шаш ке ви ча
Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го —  удос ко на лю ва ти тех -
ні ку пе ре дач та ло він ня м’яча; за крі пи ти
тех ні ку ви ко нан ня ве ден ня м’яча; по вто ри -
ти тех ні ку ви ко нан ня по двій но го кро ку,
кид ку в кіль це пі сля пе ре да чі пар т не ра;
вихо ву ва ти фі зич ні, мо раль ні та во льо ві
якос ті; фор му ва ти стій кий ін те рес до за -
нять фі зич ною куль ту рою та спор том

Ме то дич на роз роб ка «Здо ров’я — за -
пору ка твор чої спів пра ці ви кла да ча
і студен та»
Ку лик Сер гій Іва но вич, ви кла дач фі зич но го
ви хо ван ня, Но во ка хов ський при ла до бу дів -
ний тех ні кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка (до да єть ся
ме ді ап ре зен та ція) вмі щує ма те рі ал про спо -
со би збе ре жен ня та зміц нен ня здо ров’я ви -
кла да чів і ви хо ван ців

Ме то дич на роз роб ка «Тес ту ван ня з фі -
зич ної куль ту ри» для 7-х кла сів
Ла по ног Люд ми ла Ва си лів на, учи тель
фізич ної куль ту ри, Охтир ська шко ла № 3
Сум ської обл.
Ано та ція: За про по но ва но тес то ві за вдан ня
з мо ду лів «Лег ка ат ле ти ка», «Во лей бол»,
«Бас кет бол», «Фут бол»

Роз роб ка уро ку «Гім нас ти ка. Впра ви
для пле чо во го по яса, ту лу ба і ніг. Роз ви ток
си ло вих якос тей» з фі зич ної куль ту ри для
10-х — 11-х кла сів
Ла по чук На та ля Олек сі їв на, ви кла дач
фізич но го ви хо ван ня, Ма рі у поль ський
маши но бу дів ний ко ледж При азов сько го

дер жав но го тех ніч но го уні вер си те ту, 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 — удос ко на -
лю ва ти якість ви ко нан ня ком п лек су вправ
з ви ко ри стан ням спор тив но го ін вен та рю
і по слі дов ність йо го ви ко нан ня; за охо чу ва -
ти до по стій них за нять фі зич ним ви хо ван -
ням і сві до мо го став лен ня до зміц нен ня
влас но го здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Во лей бол. Пе ре да ча
м’яча дво ма ру ка ми зго ри, бло ку ван ня»
з фі зич ної куль ту ри в 10-му кла сі
Му ча ров Олек сандр Ми хай ло вич, учи тель
фі зич ної куль ту ри, Охтир ська шко ла № 3
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по даль ше роз учу -
ван ня основ них ін ди ві ду аль них тех ніч них
прий о мів гри у во лей бол

Роз роб ка уро ку «Бас кет бол» з фі зич ної
куль ту ри для 6-го кла су
Па щен ко Люд ми ла Пет рів на, учи тель
фізич ної куль ту ри, Кам’ян ський НВК «Гім -
на зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла з по -
глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов І сту -
пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської ьбл..
Ано та ція: Роз роб ка уро ку, ме та яко го — по -
вто ри ти тех ні ку ви ко нан ня лов лі та пе ре да -
чі м’яча дво ма ру ка ми; удос ко на ли ти тех -
ніку ве ден ня м’яча різ ни ми спо со ба ми;
спри я ти зміц нен ню здо ров’я за до по мо гою
фі зич них вправ та роз вит ку швид кіс но-
сило вих якос тей, сприт нос ті, швид кос ті ре -
ак ції; спри я ти ви хо ван ню за ці кав ле нос ті
до за нять фі зич ною куль ту рою, по ва ги до
су пер ни ка, умін ня до ла ти труд но щі.

Роз роб ка уро ку «Гім нас ти ка» з фі зич -
ної куль ту ри в 10-му кла сі

Пі вень Оль га Ана то лі їв на, ви кла дач фі зич -
но го ви хо ван ня, Ма рі у поль ський ма ши но -
бу дів ний ко ледж При азов сько го дер жав но -
го тех ніч но го уні вер си те ту, 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 — ви вчи ти
основ ні і ба зо ві кро ки степ-аеро бі ки, за сво -
ї ти пра ви ла без пе ки під час ви ко ри стан ня
спе ці аль но го об лад нан ня, на вчи ти ся са мо -
стій но скла да ти ком п лек си вправ степ-
аеро бі ки під му зи ку

Роз роб ка уро ку «Во лей бол» з фі зич -
ної куль ту ри в 11-му кла сі

Ра дик Та ма ра Ана то лі їв на, ви кла дач фі -
зичної куль ту ри, Хер сон ське учи ли ще
куль ту ри.
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 — удос ко на ли ти тех ні ку при -
йо му-пе ре да чі м’яча, по да чі м’яча, під ви щи -
ти вза є мо дію грав ців під час на вчаль ної гри,
зба га ти ти ру хо вий до свід

Роз роб ка уро ку «Фут бол і ту ризм»
з фізич ної куль ту ри в 5-му кла сі
Се ме нець Дмит ро Пав ло вич, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Дер га чів ський лі цей № 2
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — спри я ти роз вит ку
здо ров’я уч нів; за охо чу ва ти до са мо стій них
за нять спор том; фор му ва ти на вич ки не об -
хід ні для учас ті в пі шо хід но му по хо ді та гри
у фут бол
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Ме то дич на роз роб ка «Лі ку валь на
фізкуль ту ра при ший но му ос тео -

хондро зі»
Фо кі на Люд ми ла Дмит рів на, ви кла дач фі -
зич но го ви хо ван ня, Ні жин ський ме дич ний
ко ледж Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на да но ме то дич ні ре -
ко мен да ції зі збе ре жен ня здо ров’я, за сто -
су ван ня лі ку валь ної фі зич ної куль ту ри для
про фі лак ти ки та лі ку ван ня ос тео хон д ро зу

Роз роб ка уро ку «Лег ка ат ле ти ка» з фі -
зич ної куль ту ри в 10-х — 11-х кла сах
Фо кі на Люд ми ла Дмит рів на, ви кла дач фі -
зич но го ви хо ван ня, Ні жин ський ме дич ний
ко ледж Чер ні гів 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 тех -
ні ку без пе ки з лег кої ат ле ти ки, пра ви ла й
ор га ні за цію про ве ден ня зма гань; за крі пи ти
на вич ки швид ко і чіт ко ви ко ну ва ти строй о -
ві впра ви; удос ко на ли ти тех ні ку ви ко нан ня
спе ці аль но-бі го вих вправ, низь ко го стар ту
і стар то во го роз бі гу на ко рот кі ди стан ції

Фо рум пе да го гіч них ідей

Ме то дич на роз роб ка «На слід ки
впливу фі зич них явищ на жит тя» для

10-х — 11-х кла сів
Ши нен ко Ма рія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
фі зи ки, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко -
ледж На ці о наль но го уні вер си те ту біо тех -
но ло гій та при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни,
Бо ро дян ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: Ме тод роз роб ка мо же бу ти ви ко -
ри ста на ви кла да ча ми фі зи ки при під го тов -
ці до за нять та про ве ден ні ви хов ної го ди ни
з ме тою еко ло гіч ної осві ти

Хі мія

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня роз ра -
хун ко вих за дач. Ви ве ден ня ма ле ку ляр ної
фор му ли га зо по діб ної ре чо ви ни»з хі мії
в 11-му кла сі
Ал ла за ро ва Оле на Ми хай лів на, учи тель
хімії, Ржи щів ський ін дус т рі аль но-пе да го -
гіч ний тех ні кум Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти з но вим
ти пом роз ра хун ко вих за дач на ви ве ден ня
мо ле ку ляр ної фор му ли га зо по діб но го вуг -
ле вод ню; роз ши ри ти знан ня про ор га ніч ні
ре чо ви ни їх ній склад і бу до ву

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
Ал ла за ро ва Оле на Ми хай лів на, учи тель
хімії, Ржи щів ський ін дус т рі аль но-пе да го -
гіч ний тех ні кум Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про фі зич ні і хі міч ні яви ща; сфор му ва ти по -
нят тя про хі міч ні ре ак ції, ви вчи ти озна ки
хі міч них ре ак цій і умо ви їх про ті кан ня; роз -
ви ва ти на вич ки про ве ден ня екс пе ри мен ту,
спо сте ре жен ня за ним, са мо стій но ро би ти
ви снов ки, ло гіч но мис ли ти; роз ви ва ти ін те -
рес до пред ме та і по тре бу в на бу ван ні знань

Роз роб ка уро ку «Ва лен т ність хі міч -
них еле мен тів. Скла дан ня фор мул

бiнар них спо лук за ва лен т ніс тю еле мен -
тів» з хі мії в 7-му кла сі

Ба зі ле вич Люд ми ла Пав лів на, учи тель хі мії,
Ки їв ський лі цей № 208.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя
про ва лен т ність, оди ни цю ва лен т нос ті, на -
вчи ти уч нів скла да ти фор му ли спо лук за ва -
лен т ніс тю; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня
та твор чі здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «По нят тя про ок си ди,
окис нен ня (го рін ня, по віль не окис -

нен ня, ди хан ня)» з хі мії в 7-му кла сі
Бар да дим Олег Ва ле рій о вич, вчи тель хі мії,
Смі лян ська шко ла № 6 Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
по нят тя про окис нен ня й го рін ня; по рів ня -
ти про це си го рін ня, по віль но го окис нен ня,
ди хан ня; роз ши ри ти уяв лен ня про ок си ди;
по яс ни ти умо ви ви ник нен ня й при пи нен ня
го рін ня; по гли би ти знан ня про склад склад -
них ре чо вин на при кла ді ок си дів; роз ви -
вати ло гіч не мис лен ня, пам’ять, умін ня са -
мо стій но пра цю ва ти; ви хо ву ва ти куль ту ру
ро зу мо вої пра ці, ко му ні ка тив ні якос ті
особис тос ті

Роз роб ка уро ку «Кис ло ти: кла си фі ка -
ція, фі зич ні влас ти вос ті, по ши рен ня і за -
сто су ван ня» з хі мії у 8-му кла сі
Бі лан Лі лія Іва нів на, учи тель хі мії, Дніп ров -
ська шко ла № 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 знан ня про
но мен к ла ту ру кис лот, по вто ри ти фор му ли
кис лот; по знай о ми ти з іс то рією від крит тя
кис лот, фор му ва ти знан ня про кла си фі -
кацію ї фі зич ні влас ти вос ті кис лот, озна йо -
ми ти з по ши рен ням кис лот у при ро ді та їх
за сто су ван ням; роз ви ва ти хі міч ну мо ву

Роз роб ка уро ку «Окси ген. Ки сень.
Поши ре ність Окси ге ну і кис ню у при ро ді.
Фі зич ні влас ти вос ті кис ню» з хі мії в 7-му
кла сі
Бі лан Лі лія Іва нів на, учи тель хі мії, Дніп ров -
ське НВО № 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 по нят тя про
еле мен ти та прос ті ре чо ви ни на при кла ді
Окси ге ну, кис ню та озо ну; ознай о ми ти з ха -
рак те рис ти кою еле мен та Окси ге ну; да ти
ха рак те рис ти ку кис ню як про стої ре чо ви -
ни, об го во ри ти йо го фі зич ні влас ти вос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ути лі за ція від -
пра цьо ва них с вин це во-олов’яних аку -

му ля то рів з по вер нен ням в сфе ру ви роб -
ниц т ва їх ком по нен тів»
Біль ницька Оль га Гри го рів на, учи тель хі мії
та еко ло гії, Кам’ян ська шко ла № 5 ім. Г. Ро -
ма но вої Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: За про по но ва ний у ро бо ті спо сіб
до зво ляє по вер ну ти в сфе ру ви роб ниц т ва
ком по нен ти СОА у ви гля ді то вар них
продук тів: сви нець і оло во — для елек т ро -
тех ніч ної про мис ло вос ті, з’єд нан ня оло ва
і свин цю — для ви роб ниц т ва ХДС і ме та -
лур гій ної про мис ло вос ті, суль фат нат рію —
для скля ної про мис ло вос ті

Роз роб ка уро ку «До бу ван ня со лей» з хі -
мії у 8-му кла сі
Блаж ко На та лія Іва нів на, учи тель хі мії і біо -
ло гії, Чис то піль ська шко ла Ні ко поль сько го
р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти знан ня

про не ор га ніч ні ре чо ви ни та їх ні влас ти вос -
ті; роз ви ва ти вмін ня по рів ню ва ти склад
і влас ти вос ті ре чо вин; за сво ї ти най важ ли ві -
ші спо со би до бу ван ня со лей

Роз роб ка уро ку «Орто фос фат на кис ло -
та. Якіс на ре ак ція на ор то фос фат — іон»
з хі мії в 10-му кла сі
Ви со гур ська Те тя на Іва нів на, ви кла дач хі -
мії, Не мі ша їв ський аг ро тех ніч ний ко ледж
На ці о наль но го уні вер си те ту біо ре сур сів
і при ро до ко рис ту ван ня Укра ї ни, Бо ро дян -
ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль на
ме та яко го — сфор му ва ти та за крі пи ти
знан ня про фі зич ні та хі міч ні влас ти вос ті
ор то фос фат ної кис ло ти, роз ши ри ти уяв -
лен ня про кис лі і се ред ні со лі на при кла ді
со лей ор то фос фат ної кис ло ти, ознай о ми ти
із спо со ба ми до бу ван ня ор то фос фат ної
кис ло ти в ла бо ра тор них умо вах і в про мис -
ло вос ті

Роз роб ка уро ку «По нят тя про рН роз -
чи ну. Зна чен ня рН для ха рак те рис ти -

ки кис лот но го чи луж но го се ре до ви ща»
з хі мії в 9-му кла сі
Гав ри лі на Вік то рія Вік то рів на, учи тель хі мії
та основ здо ров’я, Кам’ян ський НВК
«Гімна зія № 11 — спе ці а лі зо ва на шко ла
з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем них мов
І сту пе ня — до шкіль ний на вчаль ний за клад
«Еври ка» Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ви ко -
ристан ням хмар них тех но ло гій (плат фор ми
Google та Office 365, learningapps.org,
YouTube, елек т рон ної пош ти Outlook,
Інтер нет), ІКТ (но ут бук, ін тер ак тив на дош -
ка, мо біль ні те ле фо ни уч нів) та ме то ду «Пе -
ре гор ну то го кла су»

Роз роб ка уро ку «Хі міч ні фор му ли ре -
чо вин» з хі мії в 7-му кла сі

Го нор Оле на Гри го рів на, учи тель хі мії
та основ здо ров’я, Сум ська шко ла № 19
ім. М. С. Не сте ров сько го.
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 —
за крі пи ти знан ня про прос ті та склад ні ре -
чо ви ни; на вчи ти за пи су ва ти хі міч ні фор му -
ли прос тих і склад них ре чо вин, ви ко рис то -
ву ю чи хі міч ні сим во ли та ін дек си; на вчи ти
чи та ти хі міч ні фор му ли ре чо вин, ви зна ча ти
їх якіс ний і кіль кіс ний склад; на вчи ти ви ко -
рис то ву ва ти по нят тя «хі міч на фор му ла»;
«ін декс»; «ко е фі ці єнт»

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня від нос ної
мо ле ку ляр ної ма си ре чо ви ни за хі міч ною
фор му лою» з хі мії в 7-му кла сі
Іва нен ко Світ ла на Сте па нів на, учи тель
хімії, Осит нязь ка шко ла Кі ро во град 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 — по гли би ти знан ня про від нос ну
моле ку ляр ну фор му лу, роз ви ва ти вмін ня й
на вич ки розв’язу ва ти різ но тип ні за вда чі,
удос ко на лю ва ти вмін ня ана лі зу ва ти, по рів -
ню ва ти, уста нов лю 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

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня і сис -
те ма ти за ція знань про роз чи ни»з хі мії

в 9-му кла сі

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Усі представлені роботи опубліковані на веб-сайті видавництва:
http://osvita.ua/school/lessons_summary/ Передплатний індекс 21853 79



Ко роп Ле ся Бо ри сів на, учи тель хі мії, Го ро -
ди щен ська шко ла № 3 Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме 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, сис те ма ти зу ва ти та ско ри гу ва ти
знан ня про роз чи ни, їх кла си фі ка цію,
розчин ність; з’ясу ва ти рі вень за сво єн ня
знань, умінь та на ви чок про про це си,
що від бу ва ють ся в роз чи нах, рі вень ро зу -
мін ня основ них по нять, умінь ви ко рис то ву -
ва ти їх на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «Ре ак ції об мі ну між
роз чи на ми елек т ро лі тів, умо ви їх пе ре бі -
гу» з хі мії в 9-му кла сі
Крук Іри на Йо си пів на, учи тель біо ло гії та
хі мії, Крич ків 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, освіт ня
ме та яко го — сфор му ва ти по нят тя про сут -
ність ре ак цій йон но го об мі ну; удос ко на лю -
ва ти вмін ня по яс ню ва ти про цес елек т ро лі -
тич ної ди со ці а ції, скла да ти йо го рів нян ня;
уста нов лю ва ти від мін ність між елек т ро лі -
та ми й не елек т ро лі та ми, силь ни ми і слаб -
кими елек т ро лі та ми; фор му ва ти вмін ня
запи су ва ти ре ак ції в мо ле ку ляр ній, пов ній
та ско ро че ній йон ній фор мах; удос ко на лю -
ва ти тех ні ку про ве ден ня хі міч но го екс пе -
ри мен ту

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня не ор га -
ніч них кис лот» з хі мії у 8-му кла сі
Куз нє цо ва Те тя на Пет рів на, учи тель хі мії,
Ки їв ський НВК № 209 «Су зір’я».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти та по гли -
би ти знан ня про хі міч ні влас ти вос ті кис лот;
роз гля ну ти га лу зі за сто су ван ня кис лот;
роз ви ва ти ін те рес до ви вчен ня пред ме та

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
Ли по ва Іри на Ми хай лів на, ви кла дач, Ле бе -
дин ське ви ще про фе сій не учи ли ще лі со во -
го гос по дар ст ва Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — 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; роз ви ва ти вмін ня кла си фі ку ва ти хі -
міч ні об’єк ти за різ ни ми озна ка ми, ви ді ля -
ти го лов не в ін фор ма ції, ро би ти ви снов ки;
фор му ва ти дбай ли ве став лен ня до енер ге -
тич них ре сур сів; ви хо ву ва ти по чут тя під -
трим ки та вза є мо по ва ги під час ро бо ти
в гру пах

Роз роб ка уро ку «Фе нол»
Мед ве дє ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель

хі мії, Дніп ро пет ров ський об лас ний ме дич -
ний лі цей-ін тер нат «Дніп ро».
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 — роз ши ри ти уяв лен -
ня про ок си ге нов міс ні ор га ніч ні спо лу ки;
ознай о ми ти з мо ле ку ляр ни ми, елек т рон -
ни ми й струк тур ни ми фор му ла ми фе но лу
та йо го го мо ло гів, фі зич ни ми влас ти вос тя -
ми; по ка за ти вза єм ний вплив ато мів у мо -
ле ку лі фе но лу, йо го вплив на фі зич ні й хі -
міч ні влас ти вос ті фе но лу; ознай о ми ти
з якіс ною ре ак цією на фе но ли

Ме то дич на роз роб ка «Роз чи ни. Те о рія
елек т ро лі тич ної ди со ці а ції» з хі мії для 9-х
кла сів
Се ке лик На та лія Да ни лів на, учи тель хі мії,
Тер но піль ська шко ла № 21.
Ано та ція: До бір ка за вдань для те ма тич но го
оці ню ван ня

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
Скаль ська Світ ла на Вік то рів на, учи тель
хімії, Ста ро ви жів ський НВК Во лин -
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 та по гли би ти знан ня про
фі зич ні та хі міч ні яви ща та з’ясу ва ти їх від -
мін нос ті; сфор му ва ти по нят тя про хі міч ні
ре ак ції, ознай о ми ти уч нів з озна ка ми
та умо ва ми їх пе ре бі гу.

Роз роб ка за хо ду «Хі мія — на ука
із наук» для 7-х — 8-х кла сів
Тю тюн ник Лі дія Ле о ні дів на, учи тель хі мії,
По пів ський НВК № 1 Кар лів сько го р-ну
Пол тав ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по за клас -
но го за хо ду з хі мії

Роз роб ка уро ку «Ва лен т ність і сту пінь
окис нен ня» з хі мії у 8-му кла сі
Тю тюн ник Лі дія Ле о ні дів на, учи тель хі мії,
По пів ський НВК № 1 Кар лів сько го р-ну
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти знан ня про ва лен т ність,
по яс ни ти при чи ни іс ну ван ня еле мен тів із
змін ною ва лен т ніс тю, сфор му ва ти уяв лен -
ня про сту пінь окис нен ня, ви зна чи ти
спіль ні та від мін ні ри си по нять «ва лен т -
ність» та «сту пінь окис нен ня», роз ви ва ти
вмін ня ро би ти ви снов ки та по рів няль ну
харак те рис ти ку; ви хо ву ва ти ба жан ня та
по тре бу вчи ти ся

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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