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Шановні читачі!

Ви три ма є те в ру ках другий 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
педаго 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 березня 2018 року
по листопад 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 на роз роб ка «Упро вад жен -
ня освіт ньо го сер ві су WEB 2.0 у не пе -

рер в но му роз вит ку ком пе тен т нос ті пе да -
го гіч но го пра ців ни ка»
Бу ря Світ ла на Пет рів на, за ступ ник ди рек то -
ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Си нель ни -
ків ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка, ак ту аль ність якої зу -
мов ле на со ці аль ною по тре бою в під ви -
щен ні якос ті осві ти і не об хід ніс тю ви ко ри -
стан ня комп’ютер них тех но ло гій у на -
вчаль них за кла дах Укра ї ни

Ме то дич на роз роб ка «Ква лі мет рич -
на мо дель оцін ки ро бо ти вчи те ля»

Віт рук Пет ро Іва но вич, за ступ ник ди рек -
то ра з НВР, Виш го ро доць ка шко ла Ла но -
вець ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: У ро бо ті об ґ рун то ва но ква лі мет -
рич ну мо дель оцін ки рів ня про фе сій ної
май с тер нос ті вчи те ля як ін стру мен та рій
діа гнос ти ко-тех но ло гіч но го під хо ду
в управ лін ні роз вит ком про фе сій ної май с -
тер нос ті вчи те ля

Стат тя «Ви ко ри стан ня ІКТ в управ -
лін ській ді яль нос ті на вчаль но го за -

кла ду»
Де мен тє є ва Люд ми ла Ана то лі їв на, ди рек -
тор, Кар да шин ська шко ла Го ло при стан -
сько го р-ну Хер сон ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то основ ні
напря ми ефек тив но го ви ко ри стан ня ін -
фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех но ло гій
в управ лін ській ді яль нос ті за галь но ос віт -
ньо го на вчаль но го за кла ду

Стат тя «Гей мі фі ка ція як ру шій на си -
ла в освіт ньо му про це сі»

Ка би шо ва На та лія Олек сан д рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Си нель ни ків ська
шко ла № 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: 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 іг ро ві
фор ми роб лять про цес на вчан ня за хоп ли -
вим і ці ка вим, а зма ган ня й ви на го ро да
за до сяг нен ня до зво ля ють учас ни кам не
тіль ки під ви щи ти свій ста тус і от ри ма ти
ще од ну фор му са мо ви ра жен ня, а й ма ти
сти мул до про яву на по лег ли вос ті, роз вит -
ку твор чих здіб нос тей ди ти ни.

Cтат тя «Про фі лак ти ка ви ник нен ня
та по до лан ня про явів бу лін гу»

Лі па но ва Оле на Ана то лі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви роб ни чої ро бо -
ти, 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: 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
за по бі ган ня та про фі лак ти ка ви пад ків на -
силь ст ва в на вчаль них за кла дах є най важ -
ли ві шим за вдан ням пе да го гів і пси хо ло гів,
оскіль ки жор с то ке став лен ня до уч ня або
сту ден та не ми ну че при зво дить до низ ки
руй нів них на слід ків

Стат тя «Мо дель ви пус к ни ка: Я — со ці -
аль но успіш на осо бис тість»
Чор но пи ська Іри на Ва си лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Тер но піль ський НВК «За галь -
но ос віт ня шко ла І–ІІІ сту пе нів — пра во -
вий лі цей № 2».

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 пус к -
ник, як мо дель со ці аль но успіш ної лю ди -
ни, — сфор мо ва на осо бис тість із ста біль -
ною со ці аль ною по зи цією, чіт ким ро зу -
мін ням со ці у му та орі єн тов ним пла ном
роз вит ку осо бис тос ті

Англій ська мо ва

Ме то дич на роз роб ка «Ро бо та з лек -
сич ним ма те рі а лом на уро ках ан г лій -

ської мо ви»
Іль чук Люд ми ла Андрі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Хо мич Окса на Во ло ди ми рів на,
учи тель ан г лій ської мо ви, Ба ра нів ська гім -
на зія Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Авто ри по сіб ни ка став лять
за ме ту до по мог ти вчи те лю іно зем ної мо ви
ор га ні зу ва ти ро бо ту з лек сич ним ма те рі а -
лом, ство рю ю чи умо ви для ово ло дін ня
лек си кою кож ним уч нем, ви ко рис то ву ю -
чи мне мо тех ніч ні прий о ми

Роз роб ка уро ку «National bard of
Ukraine» з ан г лій ської мо ви в 11-му кла сі
Аксан На та лія Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська шко ла № 277.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to stimulate pupil’s thinking; to encou -
rage pupil’s to make a personal response to
the material studied; to integral the language
skills to help pupils to improve their abilities
to produce grammatically correct language;
to enlarge pupils knowledge of Т.Shev -
chenko; to develop pupils speech habits; to
cultivate love to the Ukrainian literature

Усі представлені роботи 
опубліковані на веб-сайті видавництва:

http://osvita.ua/school/lessons_summary/
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Роз роб ка цик лу уро ків «The world of
painting» з ан г лій ської мо ви в 10-му

кла сі
Ба ду лі на Те тя на Вік то рів на, ви кла дач,
Шос т кин ський центр про фе сій но-тех ніч -
ної осві ти Сум ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка уро ків від по ві дає про -
гра мі «Іно зем на мо ва», роз роб ле на до під -
руч ни ка ан г лій ської мо ви для 10 кла су
О. Д. Карп’юк

Роз роб ка уро ку «Family» з ан г лій ської
мо ви в 10-му кла сі
Бис т ро ва Оле на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Ма рі у поль ський ко ледж До нець ко го на ці -
о наль но го уні вер си те ту еко но мі ки і тор -
гів лі ім. Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го,
До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ван ня вмінь
сприй ма ти на слух та ви ко рис то ву ва ти
в ус но му мов лен ні лек си ку з те ми, прак ти -
ку ва ти в чи тан ні тек с тів з ви лу чен ням пов -
ної ін фор ма ції; удос ко на лю ва ти на вич ки
чи тан ня, ауді ю ван ня та діа ло гіч но го мов -
лен ня

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

Гри го рен ко Вік то рія Сер гі їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Ки їв ський НВК № 183
«Фор ту на» з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою. Practical Objectives:
to activate the use of thematic vocabulary
(means of transport); to train and improve
students’ listening, speaking, reading and
writing skills; to teach students to present the
information.

Роз роб ка уро ку «Час ти ни ті ла. Тва -
ри ни» з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі

Гудь Оле на Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Но во град-Во лин ський ко ле гі -
ум Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ак ти ві зу ва ти лек си ку до те ми; роз ви -
ва ти на вич ки діа ло гіч но го та мо но ло гіч но -
го мов лен ня; сти му лю ва ти ко му ні ка тив ну
мо ти ва цію; ак ти ві зу ва ти мис лен ня, на вич -
ки та вмін ня вес ти бе сі ду за те мою уро ку;
роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти в па рах і гру -
пах; до сяг ти си ту а цію успі ху кож но го
учас ни ка твор чо го про це су, йо го мак си -
маль ної са мо ре а лі за ції; ви хо ву ва ти по чут -
тя лю бо ві до тва рин

Роз роб ка уро ку «Про мій Хар ків —
моїм уч ням» з ан г лій ської мо ви в 11-му
класі
Гу лій Те тя на Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Хар ків ська шко ла № 153.
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 лек сич ний ма те рі ал за те мою уро ку,
ак ти ві зу ва ти вжи ван ня струк тур з умов -
ни ми ре чен ня ми ІІ ти пу, на вча ти ро би ти
уза галь нен ня на осно ві от ри ма ної ін фор -
ма ції

Роз роб ка уро ку «The World of Science
Around Us» з ан г лій ської мо ви в 11-му

кла сі
Ду зен ко Іри на Сте па нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Пол тав ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to practice grammar; to enrich students’

vocabulary; to promote students’ group work;
to facilitate reading, writing and com mu -
nicative activities; to expand students’ world -
view, develop their thinking and discussion
skills

Роз роб ка уро ку «За хист до вкіл ля»
з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі

За поль на Ка те ри на Во ло ди ми рів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, Хар ків ське ви ще
про фе сій не учи ли ще бу дів ниц т ва.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти з лек -
сич ним ма те рі а лом з те ми «За хист на вко -
лиш ньо го се ре до ви ща», особ ли вос тя ми
по шу ко во го чи тан ня, ве ден ня діа ло гу-об -
мі ну дум ка ми з те ми

Роз роб ка уро ку «Ві зит до лі ка ря»
з ан г лій ської мо ви в 7-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 ти -
ме дій ною під трим кою. Objectives: to revise
the vocabulary on topic «Illnesses»; to involve
pupils into reading, writing and listening
activities; to build up communication skills
by practicing dialogues with partners; to
develop pupils’ imagination and creativeness

Ме то дич на роз роб ка «Shopping» з ан г -
лій ської мо ви для 8-х кла сів
Ка ли на Олек сан д ра Вік то рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, За по різь ка спе ці а лі зо ва -
на шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно -
зем них мов № 7.
Ано та ція: Ди дак тич ний ма те рі ал для уро -
ків ан г лій ської мо ви

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

Кар ма ли га Вік то рія Іва нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Охтир ська шко ла № 5 ім. Р.
К. Ра пія Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми, ме та яко го — по вто ри ти лек сич ні
оди ни ці те ми, ак ти ві зу ва ти їх ужи ван ня;
фор му ва ти на вич ки мо но ло гіч но го та діа -
ло гіч но го мов лен ня, чи тан ня, ауді ю ван ня,
мов ну здо гад ку, ло гіч не мис лен ня, пам’ять
та ува гу; ви хо ву ва ти за ці кав ле ність у ви -
вчен ні ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Пра цев лаш ту ван ня.
Про ход жен ня спів бе сі ди» з ан г лій -

ської мо ви в 10-му кла сі
Куз не цо ва O.B., учи тель ан г лій ської мо ви,
Ки їв ська ро ма но-гер ман ська гім на зія
№ 123.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — удос -
ко на лю ва ти на вич ки си ту а тив но го го во -
рін ня, ауді ю ван ня; ак ти ві зу ва ти вжи ван ня
лек си ки опи сан ня осо бис тих про фе сій них
рис та прак тич но го до сві ду, а та кож гра ма -
тич них струк тур, які є ак ту аль ни ми при
скла дан ні діа ло гів за те мою; роз ши рю ва ти
знан ня з те ми; го ту ва ти до ЗНО за до по мо -
гою тес то вих за вдань

Кон с пект уро ку «За кон і по ря док»
з ан г лій ської мо ви у 8-му кла сі

Куз нє цо ва Га ли на Іва нів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to practice using Key Words «Crime» in

listening and speaking; to develop Listening
skills; to develop Speaking skills; to teach
students to work in pairs, in groups, to
develop understanding and logical thinking;
to develop skills to prove their own opinion

Роз роб ка уро ку «Advertising in our life»
з ан г лій ської мо ви в 9-му кла сі
Ле бє дє ва Лю бов Во ло ди ми рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Objec -
tives: to practice using vocabulary related to
the topic; to develop communicative skills; to
motivate to free speaking, exchanging
opinions; to develop pupils’ logical thinking,
creative abilities, imagination

Роз роб ка уро ку «Past Simple» з ан г -
лій ської мо ви в 5-му кла сі

Мель ник Ле ся Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою. Aims: to practice
using Key Words «Community Problems»
(vandalism, graffiti, litter, traffic, bulling,
volunteer…) in Past Simple; to practice Past
Simple affirmative sentences and to teach
Past Simple negative sentences and ques -
tions; to revise time-expressions of Past
Simple and Irregular Verbs

Роз роб ка уро ку «Умов ний спо сіб»
з ан г лій ської мо ви в 9-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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся). Aims: to systematize theoretical
material to practise Conditional Mood to
practise reading to practise speaking

Ме то дич на роз роб ка «До дат ко ві ма те -
рі а ли до те ми «Роз ва ги» з ан г лій ської мо -
ви в 7-му кла сі
Олек са Вік то рія Ві та лі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: Ма те рі а ли до уро ків ан г лій ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «Sports in my life» з ан -
г лій ської мо ви в 6-му кла сі
Опря Ри та Іва нів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Утко но сів ська шко ла Ізма їль сько го
р-ну Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: to activate some key
vocabulary; to focus on phrasal verbs; to
practise students’ reading and listening skills;
to develop communicative skills using the
active vocabulary on the topic

Роз роб ка уро ку «Shops and Shopping»
з ан г лій ської мо ви в 5-му кла сі

Оси по ва Світ ла на Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 156.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми до -
дат ка ми. Practical Aims: to revise lexis on the
topic; to improve listening skills; to practise
watching and discussing the cartoon; to
motivate the pupils in expressing their own
opinion and views on the topic

Роз роб ка уро ку «Music has a great
power» з ан г лій ської мо ви в 9-му

класі
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Пол то раць ка Оле на Ана то лі їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Дніп ров ська шко ла
№ 20.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — удос ко на лю ва ти вмін ня
та на вич ки прак тич но го во ло дін ня ан г лій -
ською мо вою з те ми з різ них ви дів мов ле -
не вої ді яль нос ті з ви ко ри стан ням тех но ло -
гіі кри тич но го мис лен ня

Роз роб ка уро ку «Шкіль не жит тя»з ан -
г лій ської мо ви у 8-му кла сі
Са ха ро ва Те тя на Іва нів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ський НВК
Оде ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — удос ко -
на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня
та пись ма; фор му ва ти усві дом лен ня ро лі
і фун к цій іно зем ної мо ви в на вчаль но му
про це сі та сус піль ст ві, вмін ня по рів ню ва -
ти особ ли вос ті шкіль но го жит тя, за лу чи ти
уч нів до діа ло гу, фор му ва ти мов ний ком -
по нент

Роз роб ка уро ку «TV programmes. Past
Simple. Listening and speaking

activities» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Се ра фин Іри на Сер гі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Тер но піль ська спе ці а лі зо ва на
шко ла з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов.
Ано та ція: Кон с пект уро ку спря мо ва ний
на роз ви ток мов лен нє вих ком пе тен цій уч -
нів з те ми «Ти пи те ле про грам». Пі сля про -
ве ден ня уро ку уч ні змо жуть ак ти ві зу ва ти
свої знан ня з лек си ки та гра ма ти ки, зба га -
ти ти слов ни ко вий за пас. У кон с пек ті вмі -
ще но ці ка ві за вдан ня, які мо ти ву ють уч нів
до ви вчен ня ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Різ д вя ні тра ди ції Ве -
ли кої Бри та нії» з ан г лій ської мо ви в 6-му
кла сі
Сер гун На та ля Ми хай лів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Доб ро піль ський НВК «ЗОШ
I—III сту пе нів № 7 — до шкіль ний на вчаль -
ний за клад» До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про кон т ро лю ва ти
за сво єн ня кра ї но знав чо го ма те рі а лу за те -
мою уро ку; роз ви ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня вір шів; роз ви ва ти на вич ки ар тис -
тиз му; під ви щу ва ти ін те рес до ви вчен ня
ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «По до ро жу ю чи Лон -
до ном» з ан г лій ської мо ви в 7-му кла сі
Та кід зе Євге нія Олек сан д рів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Хар ків ський лі цей
№ 141.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти зі сто ли цею Ве ли кої
Бри та нії; на вчи ти ана лі зу ва ти та зна -
ходити не об хід ну ін фор ма цію в про слу -
ха но му ма те рі а лі; роз ви ва ти на вич ки
ауді ю вання, фо не ма тич ний слух та слу хо -
ву пам’ять, на вич ки ін то на цій но го мов -
лен ня, на вич ки мо но ло гіч но го мов лен ня,
на вич ки чи тан ня, пи сем ні на вич ки, мис -
лен ня та ло гі ку

Роз роб ка уро ку «На ука і тех ніч ний
про грес» з ан г лій ської мо ви в 11-му

кла сі
То ка ре ва Ні на Пав лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, То рець ка шко ла № 6 До нець -
кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме -
та яко го — удос ко на лю ва ти на вич ки ус но -
го мов лен ня, чи тан ня та ауді ю ван ня за те -
мою «На ука і тех ніч ний про грес»; ак ти ві -
зу ва ти вжи ван ня Passive Voice, Conditional
Mood

Роз роб ка уро ку «Communication Tech -
nologies» з ан г лій ської мо ви в 10-му кла сі
Уте мо ва Га ли на Ана то лі їв на, ви кла дач,
Ма рі у поль ський ко ледж До нець ко го на ці -
о наль но го уні вер си те ту еко но мі ки та тор -
гів лі ім. Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го,
До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — фор му ван ня
вмінь сприй ма ти спе ці аль ну тер мі но ло гію
на слух; ви ко рис то ву ва ти лек си ку в ус но -
му мов лен ні; прак ти ку ва ти в чи тан ні тек с -
тів з ви лу чен ням пов ної ін фор ма ції; удос -
ко на лю ва ти на вич ки чи тан ня, ауді ю ван ня
та мо но ло гіч но го мов лен ня; ак ти ві зу ва ти
лек си ку по те мі, роз ши рю ва ти слов ни ко -
вий за пас

Роз роб ка уро ку «Ukrainian and British
cuisine» з ан г лій ської мо ви в 10-му

кла сі
Ша по вал Ла ри са Во ло ди мирiвна, учи тель
англiйської мо ви, Хар ків ська шко ла № 153.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку. Aims: to
practise vocabulary; to practise telling
favourite recipes; to foster interdisciplinary
connections between Ukrainian and English
languages; to make students aware of cuisine
traditions; to implement the concept of
national-patriotic education

Роз роб ка уро ку «Я хо чу ви вча ти ан г -
лій ську мо ву, то му що...» з ан г лій ської
мо ви в 5-му кла сі
Шат рук Яна Вя чес ла вів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ли си чан ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 8 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на -
вчаль на ме та яко го — ство ри ти умо ви для
роз вит ку спо сте реж ли вос ті, умін ня пра -
виль но уза галь ню ва ти да ні і ро би ти ви -
снов ки; спри я ти вдос ко на лен ню мов них
на ви чок

Біо ло гія

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
еле мен тів на ро до знав ст ва в про це сі

ви вчен ня біо ло гії. Цар ст во тва рин»
Андру ща ке вич Ори ся Анто нів на, учи тель
біо ло гії і хі мії, Во дян ська шко ла Ши ро ків -
сько го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У по сіб ни ку вмі ще но ле ген ди,
за гад ки, при кме ти, при слів’я і при каз ки,
вір ші про пред с тав ни ків фа у ни. Цей ма -
тері ал до по мо же вчи те ле ві у під го тов ці
до уро ку, у про ве ден ні не стан дар т них
уро ків, спри я ти ме роз ши рен ню кру го -
зору уч нів, роз вит ку пі зна валь ної ак тив -
нос ті.

Стат тя «Ви ко ри стан ня еле мен тів на -
род них знань у про це сі ви вчен ня

шкіль но го кур су біо ло гії»
Бо га ти рен ко Ми ко ла Ва си льо вич, учи тель
біо ло гії, Бис т рі їв ська шко ла Ру жин сько го
р-ну Жи то мир ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор на го ло шує, що ви ко ри стан ня еле -
мен тів на род них знань у про це сі ви кла дан -
ня біо ло гії за без пе чує ово ло дін ня уч ня ми
по ня тій но-тер мі но ло гіч ним апа ра том, за -
сво єн ня пред мет них знань і фор му ван ня
цін ніс них орі єн та цій на збе ре жен ня при -
ро ди, гар мо ній ну вза є мо дію з до вкіл лям

Роз роб ка уро ку «Кло ну ван ня» з біо ло -
гії в 11-му кла сі
Ва ку лен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
біо ло гії, Про гре сів ська шко ла Ко зе лець ко -
го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь -
ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня про най -
новіт ні ші до сяг нен ня біо ло гіч ної на уки
та їх прак тич не за сто су ван ня, по гли би ти
уяв лен ня про ідеї кло ну ван ня ор га ніз мів

Роз роб ка уро ку «Хар чо ві зв’яз ки, по -
то ки енер гії та ко ло о біг ре чо вин

в еко сис те мах»
Ва ра кі на Оле на Ми хай лів на, учи тель
біоло гії, Бе ре зан ська шко ла № 4 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 — учи ти вста нов лю ва ти вза ємо -
зв’яз ки між ор га ніз ма ми еко сис тем, ви -
корис то ву ва ти пра ви ла еко ло гіч ної пі ра -
міди для по бу до ви пі ра мід різ них ти пів;
зорі єн ту ва ти уч нів на ро зу мін ня зна чен ня
ко ло о бі гу ре чо вин у збе ре жен ні еко сис -
тем, рів но ва ги в біо сфе рі

Ме то дич на роз роб ка «Суц віт тя»
з біо ло гії для 6-х кла сів

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.
Ано та ція: Ма те рі а ли до елек т рон но го
посіб ни ка з біо ло гії для ди стан цій но го на -
вчан ня уч нів 6-го кла су

Роз роб ка уро ку «Імун на сис те ма»
з біо ло гії у 8-му кла сі

Га пот чен ко Вік то рія Іва нів на, учи тель
біо ло гії, еко ло гії, основ здо ров’я, Ні ко -
поль ська шко ла № 10 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим -
кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та
яко го — ознай о ми ти з по нят тя ми «імун -
на сис те ма», «іму ні тет», «спе ци фіч ний»
і «не спе ци фіч ний», «клі тин ний» і «гу -
мораль ний» іму ні тет; сфор му ва ти
уявлен ня про імун ну ре гу ля цію фун к цій
ор га ніз му, ор га ни, що бе руть участь
у забез пе чен ні іму ні те ту, імун ні ре ак ції
ор га ніз му

Роз роб ка уро ку «Вплив ге но ти пу
та фак то рів на вко лиш ньо го се ре до ви ща
на роз ви ток ор га ніз му» з пред ме та
в 11-му кла сі
Ге лі вей Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель біо ло -
гії, Ко ноп лян ська шко ла Іва нів сько го р-ну
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 — по ка за ти
вплив ра ді а цій но го за бруд нен ня на роз ви -
ток за род ка лю ди ни, жит тя і здо ров’я лю -
ди ни; сха рак те ри зу ва ти шкід ли вий вплив
ал ко го лю, нар ко ти ків на по ве дін ку та здо -
ров’я мо ло ді
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Роз роб ка уро ку «Спо со би орі єн ту -
ван ня тва рин. Хо мінг. Міг ра ція тва -

рин» з біо ло гії в 7-му кла сі
Ка ря ка Люд ми ла Олек сі їв на, учи тель біо -
ло гії та еко ло гії, 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 ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
ознай о ми ти зі спо со ба ми орі єн ту ван ня
тва рин, міг ра ці я ми, хо мін гом, біо орі єн та -
ції; на вчи ти на во ди ти при кла ди різ них
спо со бів орі єн ту ван ня; роз ви ва ти пам’ять,
уяву, мис лен ня, вмін ня ви слов лю ва ти
влас ну дум ку, пра цю ва ти з до дат ко ви ми
дже ре ла ми, зна хо ди ти ін фор ма цію; ви хо -
ву ва ти бе реж не став лен ня до тва рин

Роз роб ка уро ку «Одно клі тин ні ор га -
ніз ми. Пе ре хід до ба га то клі тин них ор га -
ніз мів» з біо ло гії в 6-му кла сі
Ко зуб Те тя на Пав лів на, учи тель біо ло гії,
Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — уза галь ни ти знан ня уч нів
про од но клі тин ні тва ри но по діб ні та рос -
лино по діб ні ор га ніз ми; ознай о ми ти із їх
се ре до ви щем іс ну ван ня, бу до вою, про це -
са ми жит тє ді яль нос ті та зна чен ням у при -
ро ді

Роз роб ка уро ку «Роль бак те рій у при -
ро ді та зна чен ня в жит ті лю ди ни» з біо ло -
гії в 6-му кла сі
Крам ська Ан на Ми ко ла їв на, учи тель біо -
ло гії, Охтир ська шко ла № 6 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — за крі пи ти і вдос ко на ли ти
знан ня про бу до ву бак те рі аль ної клі ти ни,
про яви її жит тє ді яль нос ті; сфор му ва ти
знан ня про зна чен ня бак те рій і ці а но -
бакте рій у при ро ді, їх ви ко ри стан ня в сіль-
 сько му гос по дар ст ві, про мис ло вос ті, ме -
дици ні, про бак те рій-збуд ни ків хво роб,
засо би за по бі ган ня за хво рю ван ням, не об -
хід ність гі гі є ніч них пра вил у по бу ті

Роз роб ка уро ку «Рів ні струк тур ної
ор га ні за ції біл ко вої мо ле ку ли. Фі зи -

ко-хі міч ні влас ти вос ті біл ків»
Пав ли шин Те тя на Гри го рів на, учи тель біо -
ло гії, Ка лу ський НВК № 10 — лі цей Іва но-
Фран ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
сфор му ва ти по нят тя про рів ні струк тур ної
ор га ні за ції біл ко вої мо ле ку ли, фак то ри
під три ман ня та змі ни кон фор ма ції, фі зи -
ко-хі міч ні влас ти вос ті, по ши рен ня у при -
ро ді та за сто су ван ня біл ків

Ме то дич на роз роб ка «Еко ло гіч ний
стан міс та Ки є ва» для 11-х кла сів

Са фон ні ко ва Ві ра Ана то лі їв на, учи тель
біо ло гії, Ки їв ська шко ла № 215.
Ано та ція: У ма те рі а лі ви світ ле но вплив
урба ні за ції на еко ло гіч ні проб ле ми міс та
Ки є ва, роз гля ну то мі ську со ці о тех но е ко -
сис те му та їi особ ли вос ті, про ана лі зо ва но
основ ні на пря ми по ліп шен ня охо ро ни на -
вко лиш ньо го се ре до ви ща в міс ті

Роз роб ка уро ку «Ге не ти ка ста ті.
Успад ку ван ня, зчеп ле не зі стат тю»

з біо ло гії в 11-му кла сі
Ша ро ва Люд ми ла Ле о ні дів на, учи тель біо -
ло гії, Ду бов’язів ський НВК Ко но топ сько го
р-ну Сум ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — сфор му ва ти в уч нів уяв лен ня про
успад ку ван ня, зчеп ле не зі стат тю, йо го
особ ли вос ті; роз ви ва ти вмін ня розв’язу ва -
ти ге не тич ні за да чі; ви хо ву ва ти ма те рі а ліс -
тич ний сві то гляд

Ви хо ван ня

Роз роб ка за хо ду «Лю би ти при ро ду —
зна чить лю би ти свою Бать ків щи ну» для
10-х — 11-х кла сів
Бон да рен ко Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви кла -
дач; Ка ні вець Оль га Андрі їв на, ви кла дач,
Кри во різь кий на ці о наль ний уні вер си тет,
Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — до по мог ти
усві до ми ти гло баль не зна чен ня еко ло гіч -
них проб лем і не об хід ність упро вад жен ня
еко ло гіч них знань у жит тя, зай ня ти ак тив -
ну гро мад ську по зи цію, не за ли ша ти ся
бай ду жи ми до зло чи нів про ти при ро ди

Стат тя «Со няч но про то ле ран т ність»
Шуль гі на Іри на Олек сан д рів на, учи -

тель по чат ко вих кла сів; Ша пош ні ко ва
Анас та сія Ва ле рі їв на, на уко вий спів ро -
бітник, Чу гу їв ський НВК № 6 іме ні три чі
Ге роя Ра дян сько го Со ю зу І. М.Ко же ду ба
Хар ків ської обл.; Чу гу їв ський ху дож ньо-
ме мо рі аль ний му зей І. Ю. Рє пі на Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: Стат тя при свя че на вза є мо дії
шкіль них і му зей них пе да го гів у фор му -
ван ні то ле ран т ної сві до мос ті уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Акту аль ні по ра -
ди В. Су хо млин сько го в кон тек с ті Но вої
ук ра їн ської шко ли
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: До бір ка ма те рі а лів за тво ра ми
Ва си ля Су хо млин сько го

Стат тя «Ви хо ван ня на ці о наль ної сві -
до мос ті, за галь но люд ських цін нос тей
сту дент ської мо ло ді на за нят тях сло вес -
нос ті»
Бо ри сюк Оль га Ярос ла вів на, ви кла дач
укра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, 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 з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пе ре ко нує, що сло вес ни ки ма ють
в ар се на лі пред мет, що йо го мож на по рів -
ня ти з єв шан-зі ллям — жмень кою су хої
по ли но вої тра ви, що має чу до дій ну си лу —
по вер тає іс то рич ну пам’ять, бу дить най до -
рож че, най свя ті ше по чут тя — лю бов
до рід но го краю

Роз роб ка за хо ду «Не жал куй те теп лих
слів» для 10-х — 11-х кла сів
Ве лич ко На та лія Ми ко ла їв на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Не мі ша їв ський
аг ро тех ніч ний ко ледж На ці о наль но го
універ 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: Сце на рій про ве ден ня ви хов но -
го за хо ду з муль ти ме дій ною під трим кою,
ме та яко го — ви хо ву ва ти теп ле і ша ноб -

ли ве став лен ня до рід них і близь ких
людей, по ва гу до ро ди ни і сі мей них цін -
нос тей

Роз роб ка за хо ду «Доб ро та — це час ти -
на нас» для 4-х кла сів
Де ні со ва Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ба лак лій ська шко ла № 6 Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по знай о -
ми ти уч нів з ко рис ни ми ре ко мен да ці я ми
з пи тань спіл ку ван ня з людь ми; спри я ти
фор му ван ню доб ро ти, чуй нос ті, де лі -
катнос ті; вчи ти бу ти ввіч ли ви ми, до три -
мува тись пра вил хо ро шо го то ну; ви хо ву -
ва ти по чут тя лю бо ві й по ша ни до бать ків,
стар ших

Роз роб ка за хо ду «З ро ди ни йде жит тя
лю ди ни» для 6-х кла сів
Ду да Га ли на Ада мів на, учи тель за ру біж ної
лі те ра ту ри, Крим нен ська шко ла Ста ро ви -
жів сько го р-ну Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду на за яв ле ну те му

Роз роб ка за хо ду «По свя та в стар шо -
клас ни ки» для 9-х — 11-х кла сів

Кот Те тя на Пет рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Єміль чинська гім на зія Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ве чо ра від по чин ку для
стар шо клас ни ків з муль ти ме дій ною під -
трим кою

Роз роб ка за хо ду «Ми всі з од нієї пла -
не ти. Ми — ко ман да од но го ко раб ля!»
для 10-х — 11-х кла сів
Мєль ні ко ва На та лія Олек сан д рів на, ви -
кла дач ін фор ма ти ки, об чис лю валь ної
техні ки, прак тич них за нять на ПК, Сло -
в’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — спри я ти фор му ван ню від по -
ві даль но го став лен ня до жит тя, ви роб -
ленню жит тє вих цін нос тей; ви хо ван ню й
са мо ви хо ван ню; фор му ва ти від по ві даль -
ність пе ред бать ка ми, ко лек ти вом, су спіль -
ст вом, влас ною со віс тю; спри я ти усві дом -
лен ню ба га то гран нос ті й різ но ма ніт нос ті;
роз ви ва ти вмін ня ді яти са мо стій но, ви су -
ва ти гі по те зи, роз ви ва ти вмін ня від сто ю -
ва ти свою по зи цію, ана лі зу ва ти

Роз роб ка за хо ду «Ко ли сер ця теп лом
зі грі ті» для 10-х — 11-х кла сів
Они щук Люд ми ла Олек сан д рів на, со ці аль -
ний пе да гог, Тех ніч ний ко ледж Луць ко го
на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту,
Во лин ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз кри ти іс то рію за про вад -
жен ня Між на род но го дня лю дей по хи ло го
ві ку; ви хо ву ва ти лю дя ність, ми ло сер дя,
спів чут тя і ша ноб ли ве став лен ня до лю дей
по хи ло го ві ку; при щеп лю ва ти на вич ки
пра виль но го став лен ня до стар ших, бать -
ків, ви яв ля ти пік лу ван ня про мо лод ших,
слаб ших

Роз роб ка за хо ду «Па рад про фе сій»
для 5-х — 9-х кла сів
Па щен ко Окса на Ге ор гі їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, 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.
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Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня вік то ри ни
на за яв ле ну те му, ме та якої — ак ту а лі зу -
вати знан ня уч нів про про фе сії; роз ви ва ти
ко му ні ка тив ні здіб нос ті шко ля рів, спри я -
ти ви хо ван ню по ва ги до лю дей різ них
профе сій

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
про фе сій ної куль ту ри май бут ніх

учи те лів на осно ві пат рі о тич но го ви хо -
ван ня»
По го рі ла Вік то рія Іва нів на, ви кла дач
культу 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: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пе ре ко нує, що зміст осві ти, фор -
ми, ме то ди на вчан ня та ви хо ван ня в за -
кладах осві ти ма ють бу ду ва ти ся на осно ві
на ці о наль но-куль тур них особ ли вос тей
і тра ди цій, зба га че них іде а ла ми та нор ма -
ми за галь но люд ських цін нос тей

Роз роб ка за хо ду «Без рід ної мо ви, без
піс ні, без ма ми збід ніє зем ля на ша» для
1-х — 11-х кла сів
Про ко пець Те тя на Ва ле рі їв на, учи тель
фізи ки та ін фор ма ти ки, Во дян ська шко -
ла Ши ро ків 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 — фор му ван -
ня лю бо ві та по ша ни до три є ди но го об ра зу
Ма те рі Бо жої, рід ної ма те рі та Ма те рі
Укра ї ни; по чут тя пат рі о тиз му та на ці о -
наль ної сві до мос ті, по ша ни до спів віт чиз -
ни ків, які від сто ю ва ли та від сто юють не за -
леж ність Укра ї ни; лю бо ві до Бать ків щи ни,
її тра ди цій, сим во лів, піс ні, мо ви

Роз роб ка за хо ду «Бу лінг ло то» для
8-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: Роз роб ка ма те рі а лів для про фі -
лак тич но-про світ ниць кої гри, що сприяє
за сво єн ню спе ці аль ної тер мі но ло гії, яка
ви ко рис то ву єть ся під час про ве ден ня
тренін го вих за нять у рам ках про ек ту
«Учнів ська плат фор ма»

Роз роб ка за хо ду «Чо ти ри ла пий
друг» для 1-х — 11-х кла сів

Се ке лик Іри на Іго рів на, пе да гог-ор га ні -
затор, Тер но піль ська шко ла № 21.
Ано та ція: Роз роб ка во лон тер сько го про -
ек ту, ме та яко го — роз ви ток гу ма ніс -
тичних цін нос тей в уч нів че рез за лу чен ня
їх до во лон тер ської ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Ви хо ван ня
Лю ди ни-Пат рі о та як прі о ри тет на

скла до ва про це су со ці а лі за ції осо бис тос -
ті» для пе да го гів
Те ре щен ко Ва лен ти на Во ло ди ми рів на,
учи тель по чат ко вих кла сів, Ко ло мій -
цівська шко ла По кров сько го р-ну Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка від кри то го за сі дан ня
ме то дич ної ко мі сії клас них ке рів ни ків
у фор мі «зу стрі чі на пе ре хрес ті» з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся)

Стат тя «Cта нов лен ня ду хов них цін -
нос тей та їх роль у про це сі роз вит ку
молод ших шко ля рів»

Хо мин Оле на Пет рів на, учи тель по чат -
кових кла сів, Но во олек сан д рів ське НВК
До ма нів сько го р-ну Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка пи ше, що фор му ван ня ду хов них
цін нос тей у мо лод ших шко ля рів ба зу єть ся
на не об хід нос ті до по мог ти ди ти ні пов но -
цін но ввій ти в іс ну ю чий на вко ло неї світ,
не втра ча ю чи при цьо му своєї ін ди ві -
дуаль нос ті, сво го влас но го не по втор но го
сві ту

Стат тя «Слу жін ня Бо го ві й Укра ї ні —
основ ні по ло жен ня пе да го гіч ної кон цеп -
ції Гри го рія Ва щен ка»
Цев ко ва Те тя на Іва нів на, учи тель ук ра -
їнської мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка
шко ла № 12 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз кри то про від ні по -
ложен ня пе да го гіч ної сис те ми Гри го рія
Ва щен ка

Стат тя «Здо ров’яз бе рі галь ні тех но ло -
гії ко заць кої пе да го гі ки в кон тек с ті

Но вої Укра їн ської Шко ли»
Шиш ка На та лія Гри го рів на, вчи тель по -
чат ко вих кла сів, Круп ський НВК Зо ло то -
ні сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
опи са но ви ди здо ров’яз бе рі галь них тех но -
ло гій у ко заць кій пе да го гі ці, їх ді євий
вплив на здо ров’я лю ди ни. Сис те ма ти зо -
ва но ви ди ме то дів і за про по но ва но ак ту -
аль не ви ко ри стан ня в кон тек с ті Но вої ук -
ра їн ської шко ли. Особ ли ву ува гу при ді ле -
но за гар ту ван ню ди тя чо го ор га ніз му

Ви ща осві та

Роз роб ка за хо ду «Моя про фе сія —
еко но міст»

Бров ко Ла ри са Ва си лів на, ви кла дач еко но -
міч них дис цип лін; Сте цен ко Оле на Олек -
сі їв на, ви кла дач еко но міч них дис цип лін,
Хо роль ський аг ро про мис ло вий ко ледж
Пол тав ської дер жав ної аг рар ної ака де мії,
Пол тав ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ознай ом -
лен ня сту ден тів із про фе сією еко но міс та,
рол лю та зна чен ням про фе сій них знань
як у по всяк ден ній, так і у твор чій ді яль нос -
ті гро ма дя ни на Укра ї ни

Ме то дич на роз роб ка «Ді ло ва гра
як за сіб між пред мет ної ін тег ра ції

еко но міч них дис цип лін»
Дер кач Те тя на Ана то лі їв на, ви кла дач-
мето дист; Іль чук Ма ри на Ярос ла вів на, ви -
кла дач-ме то дист, Агро тех ніч ний ко ледж
Уман сько го на ці о наль но го уні вер си те ту
са дів ниц т ва, Чер ка ська обл.
Ано та ція: 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: гра,
що на вчає прин ци пів ра ці о наль ної ор га ні -
за ції пра ці у про фе сії і дає прос тір для са -
мо ви ра жен ня, сти му лює са мо стій ність
і ак тив ність, по тре бу у на бут ті про фе сій -
них знань і на ви чок, сприяє сис тем но му,
ці ліс но му усві дом лен ню про фе сії і в цьо му
ви яв ляє все біч ну на ступ ність у на вчан ні

Роз роб ка за нят тя «По вто рен ня та за -
кріп лен ня ма те рі а лу з кур су бух гал тер -
сько го об лі ку»
Ющук Ра ї са Во ло ди ми рів на, ви кла дач
бухгал тер сько го об лі ку, 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, на -
вчаль на ме та яко го — у фор мі ді ло вої гри
пе ре ві ри ти та за крі пи ти знан ня, умін ня
і на вич ки з об лі ку гро шо вих кош тів, роз -
рахун ко вих опе ра цій, на ра ху ван ню
оплати пра ці і про ве ден ня утри мань із неї;
на бли зи ти урок бух гал тер сько го об лі ку
до ре аль них умов пра ці пра ців ни ків об лі ку
на під при єм ст ві

Роз роб ка за нят тя «Утво рен ня Ки їв -
ської Ру сі. Основ ні ета пи в роз вит ку

Ки їв ської дер жа ви» з іс то рії Укра ї ни
Алєк сє єн ко Олег Ге ор гій о вич, ви кла дач
со ці аль но-еко но міч них дис цип лін, Сло -
в’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ди -
дактич на ме та яко го — роз кри ти про цес
ство рен ня і ста нов лен ня дер жав нос ті
на ук ра їн ських зем лях; фор му ва ти знан ня
про по лі тич ний та со ці аль но-еко но міч ний
устрій Ки їв ської Ру сі; удос ко на лю ва ти
вмін ня пра цю ва ти з тек с том до ку мен тів,
ана лі зу ва ти їх; да ва ти ха рак те рис ти ку іс -
то рич ним ді ячам

Стат тя «Ме то дич на сис те ма ро бо ти
зі сту ден та ми»
Ара по ва Іри на Іва нів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Слов’ян ський
енер го бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: У стат ті ви кла де но ме то дич ну
сис те му ро бо ти з об да ро ва ни ми сту ден та -
ми. Роз кри то по нят тя «об да ро ва ність»,
основ ні ета пи в ро бо ті з під го тов ки ви кла -
да ча ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри до ро -
бо ти зі здіб ни ми сту ден та ми, ме то ди
та фор ми ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка на вчаль ної
прак ти ки з кур су «Тех но ло гія лі ків»

Арку шен ко Га ли на Ген на ді їв на, ви кла дач
фар ма цев тич них дис цип лін, Бе рис лав -
ський ме дич ний ко ледж Хер сон ської обл.
Ано та ція: Ме то дич на роз роб ка на вчаль ної
прак ти ки під ке рів ниц т вом ви кла да ча
з теми «При го ту ван ня прос тих, склад них,
не до зо ва них та до зо ва них по рош ків, що
від різ ня ють ся кіль кіс тю і влас ти вос тя ми
ін г ре ді єн тів (з бар в ни ми, лет ки ми лі кар -
ськи ми за со ба ми, з екс трак та ми)»

Ме то дич на роз роб ка «Тех но ло гія
кон ст рук цій них ма те рі а лів» для сту -

ден тів
Ба ри нов Ігор Вік то ро вич, 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: Роз роб ка міс тить про гра му, ме -
то дич ні вка зів ки та за вдан ня кон т роль них
ро біт для сту ден тів-за оч ни ків

Ме то дич на роз роб ка «Ви кла дан ня
спе ці аль них дис цип лін в Олек сан д рій -
сько му ко лед жі БНАУ»
Бах мач Вік тор Іва но вич, ви кла дач ве те -
ринар них дис цип лін, Олек сан д рій ський
коледж Бі ло цер ків сько го на ці о наль но го
аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во град -
ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що якість та
кон ку рен тос п ро мож ність сис те ми освіти
за ле жить від впро вад жен ня в на вчаль ний
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про цес уні каль них, ін но ва ційних ме то дик
на вчан ня, за лу чен ня під при ємств до під го -
тов ки фа хів ців; та ким чи ном мож на за без -
пе чи ти по тре би в ква лі фі ко ва них знан нях,
на вич ках, ком пе тен ці ях, а та кож ви рі шує
проб ле му пра цев лаш ту ван ня ви пус к ни ків

Ме то дич на роз роб ка «Лі ку валь на фі -
зич на куль ту ра при за хво рю ван нях

сер це во-су дин ної сис те ми»
Бє лєй Те тя на Ярос ла вів на, ви кла дач фі -
зич но го ви хо ван ня, Бе рис лав ський ме дич -
ний ко ледж Хер сон ської обл.
Ано та ція: Ме то дич ні ре ко мен да ції для сту -
ден тів фіз куль тур но-оздо ров чої гру пи

Ме то дич на роз роб ка «Фі нан си під -
при ємств»

Бі ло ва Юлія Ана то лі їв на, ви кла дач еко но -
міч 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: Ме то дич ні ма те рі а ли з дис цип -
лі ни міс тять за вдан ня для про ве ден ня се мі -
нар ських і прак тич них за нять з ме тою за -
кріп лен ня те о ре тич них знань і на бут тя
про фе сій них ком пе тен т нос тей

Роз роб ка за нят тя «За сто су ван ня ви -
зна че но го ін тег ра ла» з ви щої ма те ма ти ки
Бі ло конь Оле на Ва си лів 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, ме та яко го — на вчи ти са мо стій -
но опра цьо ву ва ти но вий ма те рі ал, ана лі зу -
ва ти ре зуль та ти і ро би ти ви снов ки; на вчи -
ти скла да ти кон с пект лек ції; на бли зи ти
на вчаль ну си ту а цію до про фе сій ної

Ме то дич на роз роб ка з дис цип лі ни
«Еко но мі ка під при єм ст ва»

Боб ро ва Те тя на Андрі їв на, ви кла дач еко -
но міч них дис цип лін, Ма ши но бу дів ний ко -
ледж Дон ба ської дер жав ної ма ши но бу дів -
ної ака де мії, Кра ма торськ До нець кої обл.
Ано та ція: Про гра ма, ме то дич ні вка зів ки
та кон т роль ні за вдан ня для сту ден тів за оч -
ної фор ми на вчан ня

Роз роб ка за нят тя «Ви тра ти ви роб -
ниц т ва та со бі вар тість» з кур су «Еко -

но мі ка під при єм ст ва»
Боб ро ва Те тя на Андрі їв на, ви кла дач
еконо міч них дис цип лін, 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: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
та уза галь ни ти знан ня що до особ ли вос тей
пла ну ван ня та об лі ку ви трат, на вча ти кла -
си фі ку ва ти ви тра ти, ви зна ча ти шля хи зни -
жен ня со бі вар тос ті, ана лі зу ва ти сис те му
управ лін ня ви тра та ми

Ме то дич на роз роб ка «Оцін ка твор чос -
ті сту ден та»
Бон да рен ко Сер гій Во ло ди ми ро вич, 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 роз роб ці за про по но ва но тест
з ви ко ри стан ням 10-баль ної шка ли са мо -
оцін ки осо бо вих якос тей або час то ти їх
про яви, які і ха рак те ри зу ють рі вень роз -
вит ку твор чо го по тен ці а лу сту ден та

Роз роб ка за нят тя»По бу до ва бу ді -
вель но го ген пла ну. Ви мо ги охо ро ни

на вко лиш ньо го се ре до ви ща» з кур су
«Орга ні за ція бу ді вель но го ви роб ниц т ва»
Бо ри сен ко М. В., 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 — на вчи -
ти бу ду ва ти і роз ра хо ву ва ти бу ді вель ний
ген план, роз ра хо ву ва ти тех ні ко-еко -
номіч ні по каз ни ки буд ген п ла ну і озна йо -
ми ти з ви мо га ми охо ро ни на вко лиш ньо го
се ре до ви ща, тех ні ка без пе ки і про ти по -
жеж ни ми за хо да ми на бу ді вель но му май -
дан чи ку

Ме то дич на роз роб ка «Зо шит для
кон т ро лю знань» з кур су «Вступ

до фа ху»
Бу ди ло Юлія Бо ри сів на, ви кла дач спец дис -
цип лін, Кри во різь кий гір ни чо-елек т ро ме -
ха ніч ний ко ледж Кри во різь ко го на ці о -
наль но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Роз роб ка для сту ден тів спе ці аль -
нос ті «При клад на ме ха ні ка» за спе ці а лі за -
цією «Зва рю валь не ви роб ниц т во»

Стат тя «За сто су ван ня ін фор ма цій -
них тех но ло гій у кур со во му та дип -

лом но му про ек ту ван ні»
Вер лі єн ко Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні -
кум До нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту.
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 комп’ютер ни ми тех но ло гі я ми пов’я за -
ний зав т раш ній день в осві ті. Та ка ор га ні -
за ція на вчаль ної ді яль нос ті дає мож ли вість
кож но му сту ден то ві про яви ти се бе, по ка -
за ти свої вмін ня, знан ня та на вич ки і при
цьо му ді ста ти по зи тив ну оцін ку

Роз роб ка за нят тя «Пер со нал під при -
єм ст ва, про дук тив ність і опла та пра -

ці» з кур су «Еко но мі ка, ор га ні за ція і пла -
ну ван ня ви роб ниц т ва»
Вой це хов ська Ка те ри на Олек сан д рів на,
ви кла дач еко но міч них дис цип лін, Кра ма -
тор ський ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба -
ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії,
До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з ме то дич -
ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
сис те ма ти зу ва ти та уза галь ни ти знан ня
що до особ ли вос тей ор га ні за ції пер со на лу
та опла ти пра ці

Роз роб ка за нят тя «National cuisine in
different countries» з іно зем ної мо ви

за про фе сій ним спря му ван ням
Во ро бйо ва Іри на Іва нів на, ви кла дач іно -
зем ноЇ мо ви, Бер дян ський еко но мі ко-
гума ні тар ний ко ледж Бер дян сько го держ -
ар 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. Objec -
tives: to activate students’ vocabulary; to
develop students’ reading skills based on a
given text; to practice speaking in dialogues
and monologues; to deepen students’
knowledge of national cuisines of different
countries

Роз роб ка за нят тя «Тех но ло гія твер -
до го си ру» з кур су «Тех но ло гія пе ре -

роб ки про дук ції тва рин ниц т ва з осно ва -
ми ви роб ни чої са ні та рії»

Ги рич Люд ми ла Вла дис ла вів на, ви кла дач
цик лу спе ці аль них 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, Ми ро нів ський р-н Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — сфор му ва ти знан ня про сир ну
про мис ло вість; ознай о ми ти з особ ли вос -
тями хі міч но го скла ду, спо жив ни ми влас -
ти вос тя ми твер дих си рів; по яс ни ти кла си -
фі ка цію, ви ди, асор ти мент твер дих си рів;
роз гля ну ти особ ли вос ті основ них тех но -
ло гіч них опе ра цій їх ви го тов лен ня, по ра ди
спо жи ва чам, по каз ни ки якос ті та ви мо ги
до збе рі ган ня

Роз роб ка за нят тя «Modern methods of
cooking» з ан г лій ської мо ви за про фе -

сій ним спря му ван ням
Гла го ла На дія Вік то рів на, ви кла дач ан г лій -
ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри, 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. Objec -
tives: to activate students’ vocabulary; to
develop students’ reading skills based on a gi -
ven text; to practice in vocabulary, gram mar
and speech exercises; to deepen stu dents’
knowledge about modern methods of cooking

Роз роб ка за нят тя «Інтег рал та йо го
за сто су ван ня» з ви щої ма те ма ти ки

Го ло ло бо ва Юлія Сер гі їв на, ви кла дач ма -
те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Тех но ло гіч ний
ко ледж Дніп ров сько го дер жав но го тех ніч -
но го уні вер си те ту.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ди дак тич на ме та
яко го — по гли би ти й роз ши ри ти знан ня
про ви зна че ний ін тег рал; за крі пи ти на вич -
ки зна хо ди ти ви зна че ний ін тег рал; учи ти
ба чи ти єди ну ма те ма тич ну мо дель у різ них
си ту а ці ях, скла да ти її в не стан дар т них
умо вах; вчи ти до слід жу ва ти со ці аль ні яви -
ща за со ба ми ма те ма ти ки; ба чи ти не об хід -
ність пла ну ван ня май бут ньо го

Роз роб ка за нят тя «Антич на фі ло со -
фія: особ ли вос ті роз вит ку, мо раль но-

етич на спря мо ва ність» з основ фі ло соф -
ських знань
Гор гу ла Олек сандр Ми ко лай о вич, ви кла -
дач гу ма ні тар них та со ці аль но-еко но міч -
них дис цип лін, 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 -
вчаль на ме та яко го — роз кри ти роль і зна -
чен ня гео гра фіч но го при род но го се ре до -
ви ща у фор му ван ні ма те рі аль них основ
роз вит ку сус піль ст ва та йо го по лі тич ної
сис те ми; про ана лі зу ва ти сут ність і струк -
ту ру ду хов но го жит тя сус пільств Дав ніх
Гре ції та Ри му, куль ту ри як єд нос ті ма те -
ріаль них і ду хов них цін нос тей

Роз роб ка за нят тя «Бло ки. По ліс пас -
ти. Ви зна чен ня зу сил ля в тя го вій гіл -

ці ка на ту» з кур су «Пі дйом но-транс пор т -
ні ма ши ни»
Гри щук Оль га Ми хай лів на, ви кла дач
спеці аль них ме ха ніч них дис цип лін, Ма -
ріуполь 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.
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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 —
ознай о ми ти з прин ци пом ро бо ти, кон ст -
рук цією, спо со бом ви го тов лен ня бло ків
і по ліс пас тів, за сто су ван ням бло ків і по ліс -
пас тів у ван та жо пі дйом них ма ши нах; ви -
вчи ти ме то ди ку роз ра хун ку на ван та жен ня
на гіл ку ка на та і на вчи ти ви би ра ти ка на ти
і бло ки за ка та ло гом

Роз роб ка за нят тя «За сі дан ня клу бу по -
ці но ву ва чів ка ви»
Дат чен ко Та ма ра Ва си лів на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко -
ледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го —роз ши -
ре не ви вчен ня та за кріп лен ня знань з те ми
«При го ту ван ня со лод ких страв та на по їв»
на при кла ді ка ви

Роз роб ка за нят тя «Сис те ми ке ру ван -
ня ба за ми да них. Ство рен ня таб лиць

у ре ля цій ній ба зі да них»
Де рев’ян чук Ми ко ла Ярос ла во вич, ви кла -
дач, Чер ні вець кий ко ледж Чер ні вець ко го
на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Юрія
Федь ко ви ча.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, з муль -
ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — на вчи ти основ
ро бо ти в се ре до ви щі ке ру ва ня ба за ми да -
них ре ля цій о го ти пу; на бу ти прак тич них
на ви ків ство рен ня таб лиць у різ них ре жи -
мах ро бо ти, ви зна чен ня клю чо вих по лів,
уста нов лен ня ти пів да них за пи сів та ство -
рен ня зв’яз ків між таб ли ця ми

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня пі -
соч но го тіс та та ви ро бів з ньо го»

Ді дух Оле на Ана то лі їв на, ви кла дач, Бер -
дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж
Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч но го
уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
ознай о ми ти з си ро ви ною, тех но ло гією
при го ту ван ня, ви пі кан ням пі соч но го
тіста, асор ти мен том ви ро бів; на вча ти
засто со ву ва ти пра ви ла при го ту ван ня
пісоч но го тіс та та ви ро бів з ньо го, ко рис -
ту ва ти ся тех но ло гіч ни ми кар т ка ми та
збір ни ком ре цеп тур, розв’язу ва ти проб -
лем ні си ту а ції під час при го ту ван ня на -
пів фаб ри ка тів

Ме то дич на роз роб ка «Істо рія ство рен -
ня си ру. При го ту ван ня «Фон дю»
Ді че ва Оле на Ми ко ла їв на, май с тер ви -
робни 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: До слід жен ня при свя че не по -
ход жен ню, роз ма ї тос ті та при го ту ван ню
си рів

Стат тя «Ін тер ак тив ні ме то ди ви вчен -
ня дис цип лі ни «Епі де мі о ло гія»

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 об лас ної ра ди.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ін тер -
ак тив ні тех но ло гії знач но уріз но ма ніт -
нюють за нят тя, по кра щу ють їх якість,

допо ма га ють сту ден там кра ще зро зу мі ти,
вивчи ти те му, а ви кла да че ві не тіль ки
само му бу ти про від ни ком у світ знань
і вмінь, а й за лу ча ти сту ден тів на вча ти од не
од но го

Ме то дич на роз роб ка «Тех но ло гія мо -
ле ку ляр ної кух ні»

Жмудь Люд ми ла Во ло ди ми рів 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: У на вчаль но му по сіб ни ку (до да -
єть ся ме ді ап ре зен та ція) ви кла де ні пи тан -
ня що до пе ре ду мов впро вад жен ня мод ної
тен ден ції в ку лі на рії — мо ле ку ляр ної
кухні, опи са ні спо со би ви ко ри стан ня різ -
но ма ніт них тех ніч них за со бів та ін стру -
мен тів, які за сто со ву ють ся в цій тех но ло -
гії, а та кож на да ний пе ре лік ін г ре ді єн тів
страв з не зви чай ни ми фі зич ни ми влас ти -
вос тя ми.

Роз роб ка за нят тя «Діа гнос ти ка ва гіт -
нос ті в са миць сіль сько гос по дар ських
тва рин» з аку шер ст ва
За го руй ко Єли за ве та Ва си лів на, ви кла дач
ве те ри нар них дис цип лін, Олек сан д рій -
ський ко ледж Бі ло цер ків сько го на ці о наль -
но го аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во град -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — ознай о -
ми ти з ме то да ми діа гнос ти ки ва гіт нос ті
тва рин на ран ній ста дії ва гіт нос ті; на вчи ти
сту ден тів про во ди ти до слід жен ня ме то да -
ми зов ніш ньо го (ре флек со ло гіч не, паль па -
ція пло да, огляд, аус куль та ція бит тя сер ця
пло да), ва гі наль но го, рек таль но го; при -
щеп лю ва ти прак тич ні на вич ки та умін ня
зви ко нан ня ро бо ти

Стат тя «За сто су ван ня тех но ло гії
«Веб-квест» у на вчаль но му про це сі»

За го руль ко Люд ми ла Ва си лів на, ви кла дач
фі зи ки, Біл го род-Дніс т ров ський ко ледж
при ро до ко рис ту ван ня, бу дів ниц т ва та
ком п’ютер них тех но ло гій Оде ської обл.
Ано та ція: У стат ті об ґ рун то ва но до ціль -
ність ви ко ри стан ня веб-квес тів у фор му -
ван ні го тов нос ті сту ден тів до ін но ва цій ної
ді яль нос ті у ви щій шко лі

Роз роб ка за нят тя «Бу до ва ор га нів
трав лен ня» з кур су «Ана то мія і фі зіо -

ло гія сіль сько гос по дар ських тва рин»
За луж на Те тя на Ста ніс ла вів на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Ко зе лець кий ко -
ледж ве те ри нар ної ме ди ци ни Бі ло цер ків -
сько го на ці о наль но го аг рар но го уні вер си -
те ту, Чер ні гів 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
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
уза галь ни ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня про
бу до ву ор га нів трав лен ня тва рин, ви вчи ти
основ ні тер мі ни і по нят тя; роз ви ва ти по зи -
тив не мис лен ня, вмін ня пра цю ва ти в па -
рах

Ме то дич на роз роб ка «Веб-квест і йо -
го ви ко ри стан ня в на вчаль но му

проце сі»
Зі но ва Ла ри са Олек сан д рів на, ви кла дач
спец п ред ме тів, Бо гус лав ське ви ще про -
фесій не учи ли ще сфе ри по слуг Ки їв -
ської обл.

Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що ме то -
ди ка ви ко ри стан ня веб-тех но ло гій, зок -
ре ма веб-квес тів, у на вчаль но му про це сі
роз виває пі зна валь ну ак тив ність і на -
вички само стій но го здо бут тя знань, ак -
тиві зує навчаль ний про цес, сприяє під ви -
щен ню ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня та йо го
якос ті.

Ме то дич на роз роб ка кур со во го про -
ек ту ван ня з дис цип лі ни «Тех но ло гія

під зем ної роз роб ки ко рис них ко па лин»
Кай да Юрій Во ло ди ми ро вич, ви кла дач,
Се ли дів ський гір ни чий тех ні кум До нець -
кої обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці ви кла -
дено ме то ди ку ви ко нан ня по яс ню валь ної
за пис ки і гра фіч ної час ти ни кур со во го
про ек ту та їх офор м лен ня від по від но
до ДСТУ

Роз роб ка за нят тя»Ви ко нан ня ри сун -
ків тех ніч них де та лей з на ту ри»

з кур су «Інже нер на гра фі ка»
Кар пен ко Оле на Ген рі хів на, ви кла дач
інже нер ної гра фі ки, Ма рі у поль ський
меха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При -
азовсько 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, ди дак тич на ме та яко го —
навча ти пра вил та прий о мів ви ко нан ня ри -
сун ка мо де лі; на вча ти оби ра ти най більш
до ціль ні ак со но мет рич ні про ек ції ри сун -
ка; на бу ва ти на вич ки у зма льо ву ван ні
олів цем за пра ви ла ми не склад них за фор -
мою мо де лей

Роз роб ка за нят тя «По да ток на до хо -
ди фі зич них осіб» з кур су «По дат ко -

ва сис те ма»
Ки ри ло ва Га ли на Ана то лі їв на, ви кла дач
еко но міч них та об лі ко во-фі нан со вих дис -
цип лін, Ма рі у поль ський ко ледж До нець -
ко го на ці о наль но го уні вер си те ту еко но -
міки і тор гів лі іме ні Ми хай ла Ту ган-Ба ра -
нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою,
на вчаль на ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня з те ми «По да ток на до хо ди фі -
зичних осіб», ви зна чи ти міс це по дат ку
на до хо ди фі зич них осіб в іс ну ю чій сис те -
мі опо дат ку ван ня, йо го роль у фор му ван ні
до хо дів бюд же ту, на вча ти ви рі шу ва ти,
ана лі зу ва ти та оці ню ва ти проб лем ні пи -
тан ня, ура хо ву ю чи по дат ко ве за ко но -
давст во Укра ї ни

Роз роб ка за нят тя «Ме то ди роз ве ден ня
сіль сько гос по дар ських тва рин» з кур су
«Роз ве ден ня сіль сько гос по дар ських тва -
рин»
Ко валь Ана то лій Іва но вич, ви кла дач цик лу
спе ці аль них дис цип лін, Мас лів ський
аграр ний ко ледж ім. П. Х. Гар ка во го Бі -
лоцер ків сько го на ці о наль но го аг рар но го
уні вер си те ту, Ро кит нян ський р-н Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ознай о ми ти з ме то да ми роз -
веден ня сіль сько гос по дар ських тва рин;
роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль ність, умін ня
ви ко рис то ву ва ти на бу ті знан ня на прак -
ти ці для ство рен ня стад ви со ко про -
дуктив них по рід сіль сько гос по дар ських
тва рин.
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Роз роб ка за нят тя «Тех но ло гії ви роб -
ниц т ва ви со ко вуг ле це во го Fe-Mn.

Це хи з ви роб ниц т ва спла вів мар ган цю»
Коз лов Г.О., Ясє но ва О.О., ви кла да чі спе -
ці аль них ме та лур гій них дис цип лін, Ніко -
поль ський тех ні кум На ці о наль ної ме та лір -
гій ної ака де мії Укра ї ни, Дніп ро пет ров -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект бі нар но го за нят -
тя з кур сів «Те о рія та тех но ло гія ви роб -
ниц т ва ста лі і фе ро спла вів» і «Про ек ту ван -
ня елек т ро ме та лур гій них це хів»

Роз роб ка за нят тя «Де мо гра фіч ні
проб ле ми і мож ли вос ті біо сфе ри»

з кур су «Осно ви еко ло гії»
Кос тен ко Ва ле рія Ва ле рі їв на, учи тель хі мії
та еко ло гії, По лі тех ніч ний ко ледж Кри во -
різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту,
Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — з’ясу ва ти основ ні
шля хи роз вит ку сус піль ст ва для роз -
в’язан ня гос т рих еко ло гіч них проб лем;
фор му вати уяв лен ня про су час ний стан
біо сфе ри, вплив на неї гос по дар ської ді -
яль нос ті лю ди ни; роз ши ри ти знан ня про
де мо гра фіч ні проб ле ми, струк ту ру та міг -
ра цію, етніч ний, ра со вий та ре лі гій ний
склад на се лен ня, про роз ви ток но вих тех -
но ло гій

Роз роб ка за нят тя «Тех ні ка по шу ку
ро бо ти»

Кос тю ко вич Вік то рія Во ло ди ми рів на, ме -
то дист, Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар -
ний ко ледж Бер дян сько го дер жав но го пе -
да го гіч но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня тре нін гу,
ме та яко го — фор му ва ти на вич ки ці ле -
спря мо ва но го та ак тив но го по шу ку ро бо -
ти, під ви щи ти шан си ви пус к ни ків на зна -
ход жен ня у май бут ньо му ба жа ної ро бо ти;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, умін ня ана лі -
зу ва ти ін фор ма цію, ро би ти ви снов ки;
фор му ва ти впев не ність у сво їх си лах, ві ри
у здій с нен ня мрій

Роз роб ка за нят тя «Ета пи скла дан ня
та кон фі гу ру ван ня ПК» з кур су

«Архі тек ту ра комп’юте ра»
Крас ков ська На та ля Оле гів на, 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, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на вчаль на
ме та яко го — від пра цю ван ня на ви чок
скла дан ня кон фі гу ра цій ПК за леж но від
ти пу розв’язу ва них за вдань

Роз роб ка за нят тя «Шах та рі до бу ва ють
ву гіл ля» з ан г лій ської мо ви за про фе сій -
ним спря му ван ням
Кра су ля Світ ла на Ми ко ла їв на, ви кла дач
іно зем ної мо ви, 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 — удос -
кона ли ти на вич ки чи тан ня з ви лу чен ням
но вої ін фор ма ції, діа ло гіч но го та мо но ло -
гіч но го мов лен ня за те мою за нят тя

Стат тя «Ме то ди ак ти ві за ції са мо стій -
ної ро бо ти сту ден тів з дис цип лі ни

«Ана лі тич на хі мія та ін стру мен таль ні
мето ди»

Крюч ко ва Вік то рія Ана то лі їв на, ви кла дач,
Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні -
кум До нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: тре ба
вчи ти сту ден та са мо стій но мис ли ти на
лек ці ях, при ви ко нан ні ла бо ра тор них ро -
біт, при розв’язу ван ні прак тич них за дач і в
по за ауди тор ний час

Роз роб ка за нят тя «Ана ліз чис ло вої
ін фор ма ції у про гра мі Excel» з ін фор -

ма ти ки
Лев чен ко На та лія Ва си лів на, ви кла дач,
Хар ків ський дер жав ний со ці аль но-ек но -
міч ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вчи ти ви ко рис то ву ва ти мож ли -
вос ті Excel для ана лі зу чис ло вих да них;
роз ви ва ти пам’ять, спо сте реж ли вість, ува -
гу, ло гіч не мис лен ня, умін ня за сто су ва ти
на бу ті знан ня при ви ко нан ні прак тич но го
за вдан ня; ви хо ву ва ти су час ну лю ди ну, за -
ці кав ле ність у пі знан ні но во го, куль ту ру
зв’яз но го мов лен ня, при щеп лю ва ти лю бов
до пред ме та

Cтат тя «Інте лект-кар ти як за сіб ві зу -
а лі за ції на вчаль ної ін фор ма ції»

Ма ка ро ва Іри на Анто нів на, ви кла дач еко -
но міч 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: Ме та до слід жен ня: роз кри ти
понят тя «ві зу а лі за ція», «ін те лект-кар та»,
ука за ти мож ли вос ті остан ньої, її пе ре ва ги
пе ред тра ди цій ни ми спо со ба ми по да чі
та за сво єн ня на вчаль но го ма те рі а лу, ви ді -
ли ти най по ши ре ні ші про грам ні за со би для
ство рен ня мен таль них карт

Роз роб ка за нят тя «Пра ви ла спіл -
куван ня фа хів ця при про ве ден ні

зустрі чей, пе ре го во рів, прий о мів та по
телефо ну» з кур су «Укра їн ська мо ва (за
про фе сій ним спря му ван ням)»
Мак си мен ко Ра ї са Іва нів на, ви кла дач,
Запо різь кий елек т ро тех ніч ний ко ледж
Запо різь ко го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту.
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 гли -
би ти знан ня про служ бо вий ети кет; на вча -
ти здій с ню ва ти рег ла мен ту ван ня спіл ку -
ван ня, до реч но ви ко рис то ву ва ти мов ні
мо де лі звер тан ня, ви ба чен ня, по год жен ня
то що; на вча ти бу ду ва ти діа лог за зміс том
тек с ту, про во ди ти ус ний об мін ін фор ма -
цією в про це сі спіл ку ван ня

Роз роб ка за нят тя «Фор му ван ня на -
ви чок і прий о мів мис лен ня. Ви ди,

фор ми, прий о ми ро зу мо вої ді яль нос ті.
Основ ні за ко ни ри то ри ки» з ук ра їн ської
мо ви за про фе сій ним спря му ван ням
Мар кі на Ірі на Ана то лі їв на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, ук ра їн -
ської мови (за про фе сій ним спря му -
ванням), 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 — сфор му ва ти знан -
ня про ви ди, фор ми і прий о ми ро зу мо вої
ді яль нос ті, основ ні за ко ни ри то ри ки, да ти

ві до мос ті про іс то рію роз вит ку ан тич ної,
кла сич ної та віт чиз ня ної ри то ри ки

Роз роб ка за хо ду «Час но вих мрій,
нових знань, но вих ви сот»
Мат ві єн ко Анто ні на Пав лів на, ме то дист,
Но во ка хов ський при ла до бу дів ний тех ні -
кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня по свя ти
сту ден тів-пер шо кур с ни ків

Роз роб ка за нят тя «При дбан ня за па -
сів че рез по се ред ни ка, що є під звіт -

ною осо бою» з кур су «Інфор ма цій ні сис -
те ми і тех но ло гії в об лі ку»
Ма хо ва Юлія Ва ле рі їв на, ви кла дач ін фор -
ма цій них сис тем і тех но ло гій, 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 та тор гів лі іме ні
Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го, До нець -
ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му з муль ти ме дій ною під -
тримкою та ме то дич ни ми до дат ка ми,
навчаль на ме та яко го — ви вчен ня за галь -
ної схе ми облі ко вих опе ра цій при дбан ня
за па сів у по ста чаль ни ків і роз ра хун ків
з ни ми та ана ліз сфор мо ва них у на слі док
цьо го бух гал тер ських про во док в про -
грамі ав то ма ти зо ва но го об лі ку 1С: Бух -
гал те рія

Стат тя «Ін тер ак тив ні ме то ди на вчан -
ня в про це сі ви кла дан ня хі мії у ЗВО

І–ІІ рів нів акре ди та ції»
Мель ник Ма рія Сте па нів на, ви кла дач
хімії, Львів ський ко ледж ін дус т рії мо ди
Ки їв сько го на ці о наль т но го уні вер си те ту
тех но ло гій і ди зай ну.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка за зна чає, що будь-яка пе да го гіч на
тех но ло гія бу де мер т вою, як що не роз гля -
да ти її як ці ліс ну сис те му в єд нос ті її ком -
по нен тів і вза ємо зв’яз ків. Ін тер ак тив ні
тех но ло гії на вчан ня охоп лю ють і очі ку ва -
ний ре зуль тат на вчан ня, і ме то ди та прий о -
ми, що сти му лю ють про цес пі знан ня,
і умо ви й про це ду ри, за до по мо гою яких
мож на до сяг ти ре зуль та тів

Стат тя «Орга ні за ція ро бо ти ме то дич -
но го ка бі не ту»
Мер нен ко Оле на Ві та лі їв на, ме то дист ко -
лед жу, 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: 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,
що основ на ме та ме то дич но го ка бі не ту —
спри я ти впро вад жен ню на уко во-пе да го -
гіч них знань, но вих до сяг нень у га лу зі на -
вчан ня та ви хо ван ня здо бу ва чів осві ти

Роз роб ка за нят тя «Ство рен ня прос -
тих зоб ра жень. Крес лен ня де та лі

«Під шип ник» з прак тич них за нять на ПК
Мєль ні ко ва На та лія Олек сан д рів на, ви -
кла дач Інфор ма ти ки, об чис лю валь ної
техні ки, прак тич них за нять на ПК, Сло -
в’ян ський ко ледж транс пор т ної інф ра -
струк ту ри До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — на вчи -
ти сту ден тів ство рю ва ти 3D мо де лі в су час -
ній про гра мі Ком пас 3D, ана лі зу ва ти от ри -
ма ні да ні для їх по даль шо го ви ко ри стан ня
при про ек ту ван ні об лад нан ня, ство рю ва ти
крес лен ня на осно ві 3D мо де лей

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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Роз роб ка за нят тя «Розв’язан ня
з елек т ро тех ні ки за до по мо гою таб -

лич но го про це со ра Excel» з прак тич них
за нять на ПК
Мєль ні ко ва На та лія Олек сан д рів на, ви -
кла дач Інфор ма ти ки, об чис лю валь ної тех -
ні ки, прак тич них за нять на ПК, 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 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 сту ден тів з ви да -
ми фун к цій таб лич но го про це со ра, які до -
по ма га ють розв’язу ва ти за да чі з ін ших
дис цип лін, роз ви ва ти на вич ки ло гіч но го
мис лен ня та са мо стій ної ді яль нос ті сту ден -
тів, на уко ве мис лен ня та ус не мов лен ня
сту ден тів

Роз роб ка за нят тя «Ство рен ня до ку -
мен тів у про це со рі Writer. Від крит тя
та збе ре жен ня до ку мен та» з ін фор ма ти ки
та комп’ютер ної тех ні ки
Ми хай ло ва Ін на Ана то лі їв на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки, По діль ський спе ці аль ний на -
вчаль но-ре абі лі та цій ний со ці аль но-еко но -
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 — фор му ван ня умінь
і на ви чок вве ден ня та ре да гу ван ня тек с ту,
до три ман ня пра вил на бо ру тек с ту, на лаш -
ту ван ня се ре до ви ща ко рис ту ва ча, збе ре -
жен ня до ку мен тів, за крит тя та від крит тя
до ку мен тів, ство рен ня до ку мен тів про стої
струк ту ри

Ме то дич на роз роб ка «Еко но мі ка, ор -
га ні за ція та пла ну ван ня»

Мри га Ві ра Олек сан д рів на, стар ший ви -
кла дач, Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні -
тар ний ко ледж Бер дян сько го дер жав но го
пе да го гіч но го уні вер си те ту, За по різь -
ка обл.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но опор -
ний кон с пект лек цій, який по бу до ва но
на осно ві нор ма тив но-пра во вих до ку -
ментів, які рег ла мен ту ють рин ко ві від но -
шен ня. У лек цій но му ма те рі а лі роз гля да -
єть ся ме ха нізм ор га ні за ції та пла ну ван ня
на під при єм ст вах хар чо вої про мис ло вос ті
Укра ї ни

Стат тя «Акти ві за ція пі зна валь но го
про це су на за нят тях з тех ніч ної ме ха -

ні ки»
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: 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 за вдань зі скла дан ня та роз га ду -
вання крос вор дів до зво ляє до сяг ти більш
якіс но го за сво єн ня ма те рі а лу шля хом під -
ви щен ня за ці кав ле нос ті сту ден тів у ре -
зуль та тах їхньої ро бо ти, роз вит ку їхньо го
твор чо го по тен ці а лу

Роз роб ка за нят тя «Сер ві ру ван ня сто -
лу» з кур су «Орга ні за ція ви роб ниц т ва
та об слу го ву ван ня»
Па лен ко ва Ла ри са Ле о ні дів на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко -
ледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — на вчи ти пра вил

сер ві ру ван ня сто лу; від пра цю ва ти на вич -
ки по вод жен ня з пред ме та ми сер ві ру ван -
ня, на вич ки ви ко нан ня сер ві ру ван ня сто лу
та тех ні ку ро бо ти з та цею; на вчи ти під хо -
дів до розв’язан ня проб лем них си ту а цій,
які мо жуть ви ник ну ти під час прак тич ної
ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «Ви зна чен ня оп ти -
маль ної ве ли чи ни теп ло ізо ля цій но го

ша ру ого род жен ня» з кур су «Ци віль ні
та про мис ло ві бу дів лі»
Пе ре пе ли ця На та лія Юрі їв на, ви кла дач бу -
ді вель них дис цип лін, Слов’ян ський енер -
го бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му 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 — ознай о ми ти з нор ма тив ною до -
ку мен та цією; на вчи ти ви ко ну ва ти теп ло -
тех ніч ний роз ра ху нок ого род жу валь ної
кон ст рук ції; на вчи ти до би ра ти тов щи ну
теп ло ізо ля цій но го ша ру ого род жен ня

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ка про -
ве ден ня бі нар них за нять»

Пет лов нюк Люд ми ла Дмит рів на, за ві ду вач
ме то дич ним ка бі не том, Но во ка хов ський
при ла до бу дів ний тех ні кум 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) ав тор ка на го ло шує: як що під час ви -
вчен ня про гра мо во го ма те рі а лу сту ден ти
на вчать ся ін тег ру ва ти знан ня, роз ши рять
до свід, то це за без пе чить їм мож ли вість
кра ще адап ту ва ти ся в су час них умо вах
склад но го ін фор ма цій но го сві ту

Ме то дич на роз роб ка «Мис тец т во
як про яв твор чо го са мо ви ра жен ня

сту ден тів»
По го рі ла Вік то рія Іва нів на, ви кла дач об ра -
зот вор чо го мис тец т ва, 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: Ме то дич ні ре ко мен да ції при -
свя че ні твор чос ті сту ден тів у про це сі за -
галь ної пе да го гіч ної під го тов ки. Орі єн та -
ція на фор му ван ня, роз ви ток і са мо ре а лі -
за цію осо бис тос ті, зок ре ма осо бис тос ті
сту ден та — май бут ньо го пе да го га, є до -
міну ю чою уста но вою су час но го ви хо ван -
ня та осві ти у сфе рі со ці аль но-куль тур ної
ді яль нос ті

Роз роб ка ін те лек ту аль ної гри «Знаю,
вмію, впро вад жую» для сту ден тів-

елек т ри ків
По гром ська Світ ла на Ана то лі їв на, ви кла -
дач елек т ро тех ніч них дис цип лін, Кос тян -
ти нів ський ін дус т рі аль ний тех ні кум До -
нець ко го на ці о наль но го тех ніч но го уні -
вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду, ме та яко го —
пе ре ві ри ти вмін ня ло гіч но мис ли ти, за сто -
со ву ва ти знан ня до розв’язу ван ня за дач
на кміт ли вість; роз ви ва ти ува гу, ви хо ву ва -
ти дру же люб ність, по ва гу до сво їх то ва ри -
шів, по гли би ти знан ня з елек т ро тех ні ки
і охо ро ни пра ці

Роз роб ка за нят тя «Мар ке тин го ві до -
слід жен ня як фак тор зро стан ня

про дук тив нос ті пра ці та якос ті прий -
няття управ лін ських рі шень» з кур су
«Мар ке тинг і зов ніш ньо-еко но міч ні від -
но си ни»

Пя ти го рець На та лія Сте па нів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Ве ли ко ана -
дольський лі со тех ніч ний ко ледж іме ні
В. Є. фон Граф фа Вол но ва сько го р-ну
Донець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — на вчи ти ло гіч но мис -
ли ти, сис те ма ти зу ва ти і уза галь ню ва ти
знан ня що до особ ли вос тей ор га ні за ції
пер со на лу при прий ня ті управ лін ських
рішень, ви ді ля ти гру пи та ка те го рії пер со -
налу під при єм ст ва, ана лі зу ва ти струк ту ру
пер со на лу під при єм ст ва, ви зна ча ти фак -
то ри та ре зер ви зро стан ня про дук тив нос ті
пра ці на під при єм ст ві

Роз роб ка за хо ду «Ге не тич ний тур -
нір»

Ри бал ко Те тя на Іва нів на, ви кла дач тех -
ноло гіч них дис цип лін, Олек сан д рій ський
ко ледж Бі ло цер ків сько го на ці о наль но го
аг рар но го уні вер си те ту, Кі ро во град -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня кон кур су
між дво ма ко ман да ми сту ден тів, які ви -
вчали дис цип лі ни «Осно ви ге не ти ки та
селек ції сіль сько гос по дар ських тва рин»
і «Бо та ні ка з осно ва ми фі зіо ло гії рос лин»
та ви ко на ли те о ре тич ні та ла бо ра тор но-
прак тич ні за нят тя

Роз роб ка за хо ду «Про гра міс ти-все -
знай ки»

Ру ден ко Анто ні на Пет рів на, ви кла дач
спец дис цип лін, Ро мен ський ко ледж Ки -
ївсько го на ці о наль но го еко но міч но го
універ си те ту іме ні Ва ди ма Геть ма на, Сум -
ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня пі зна валь -
ної гри для сту ден тів

Роз роб ка за хо ду «28 квіт ня — Все -
світ ній день охо ро ни пра ці»

Ру день ка Не ля Во ло ди ми рів на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний
коледж Бер дян сько го дер жав но го пе да -
гогіч 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
на за яв 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 ак тив ної по зи ції
що до прак тич ної ре алі за ції прин ци пу прі -
о ри тет нос ті охо ро ни жит тя та здо ров’я
пра ців ни ків від нос но ре зуль та тів ви роб -
ни чої ді яль нос ті, ро зу мін ня не об хід нос ті
те о ре тич них знань з охо ро ни пра ці й ви ко -
ри стан ня їх у прак тич ній ді яль нос ті

Стат тя «Мов ні за со би опи су на уко вої
ін фор ма ції — важ ли ва скла до ва про фе -
сій ної під го тов ки»
Сав чен ко Окса на Ана то лі їв на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кре мен -
чуць кий льот ний ко ледж На ці о наль но го
аві а цій но го уні вер си те ту, Пол тав ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що фі ло -
логіч на під го тов ка май бут ніх спе ці а ліс тів
різ них га лу зей ді яль нос ті по вин на бу ти
спря мо ва на на сам пе ред на за сво єн ня
мовлен нє вих за со бів опи су на уко вої ін -
фор ма ції, то му що є важ ли вою скла до вою
їх про фе сій ної під го тов ки

Роз роб ка за нят тя «Тем пе ра мент» із за -
галь ної пси хо ло гії
Сап ри кі на Те тя на Ге ор гі їв на, ви кла дач,
Ли си чан ський пед кол ледж Лу ган сько го
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на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са
Шев чен ка, Лу ган ська обл.
Ано та ція: Роз роб ка муль ти ме дій ної лек ції
на за яв ле ну те му

Роз роб ка за нят тя «Роз ра ху нок по -
каз ни ків ефек тив нос ті основ них ви -

роб ни чих за со бів» з еко но мі ки
Сар кіц На та лія Олек сан д рів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Бах мут ський
індус т рі аль ний тех ні кум До нець ко го на ці -
о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — спри я ти ово ло дін -
ню ме то ди кою роз ра хун ку по каз ни ків
ефек тив нос ті основ них ви роб ни чих за -
собів, спри я ти роз вит ку ло гіч но го мис -
лен ня, пі зна валь ної і твор чої ак тив нос ті;
роз ви ва ти на вич ки еко но міч них по гля дів
і пе ре ко нань; діа гнос ту ва ти на бу ті знан ня
з те ми

Роз роб ка за нят тя «Транс фор ма то ри.
При зна чен ня транс фор ма то рів та їх

кла си фі ка ція» з кур су «Елек т ро тех ні ка»
Се лез ньо ва Оле на Пет рів на, ви кла дач фі -
зи ки та ін фор ма ти ки, 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 на за яв -
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 з при зна чен ням,
бу до вою, кла си фі ка цією транс фор ма то рів
та іс то рією їх роз вит ку

Ме то дич на роз роб ка «Про гра мо ва не
опи ту ван ня» з кур су «Орга ні за ція об слу -
го ву ван ня в за кла дах рес то ран но го гос -
по дар ст ва»
Твер до хліб На та лія Дмит рів на, за ві ду вач
від ді лен ня хар чо вих тех но ло гій, Ка м’я -
нець-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 пи тан ня для про гра мо ва но го
опи ту ван ня скла де но з тем «Ха рак те рис -
ти ка сто ло во го по су ду, при бо рів та сто ло -
вої бі лиз ни», «Тех но ло гія об слу го ву ван ня
спо жи ва чів у за кла дах рес то ран но го гос -
по дар ст ва». Опи ту ван ня роз роб ле но в 5
ва рі ан тах із кож ної те ми

Роз роб ка за нят тя «Опе ра ції бан ків
з іно зем ною ва лю тою» з кур су «Бан -

ків ські опе ра ції»
Ти ма нов ська Іри на Ми ко ла їв на, ви кла дач
фі нан со вих дис цип лін, Ма рі у поль ський
ко ледж До нець ко го на ці о наль но го уні вер -
си те ту еко но мі ки і тор гів лі іме ні Ми хай ла
Ту ган-Ба ра нов сько го, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня з еко -
номіч но-пра во вих форм і ор га ні за цій них
основ здій с нен ня ва лют них опе ра цій
банків

Роз роб ка за нят тя «Ра діо зв’язок» з фі -
зи ки

Ти чук Рус лан Бо ри со вич, ви кла дач фі зи -
ки, Він ниць кий ко ледж На ці о наль но го уні -
вер си те ту хар чо вих тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —

по яс ни ти сту ден там прин цип ра діо зв’яз -
ку; фор му ва ти в сту ден тів знан ня про
основ ні на пря ми на уко во-тех ніч но го про -
гре су пов’яза ні з за сто су ван ням елек т ро -
маг ніт них хвиль, в то му чис лі за сто су ван -
ня ра діо зв’яз ку в комп’ютер них ме ре жах

Роз роб ка за нят тя «До ку мен ти що до
осо бо во го скла ду» з ук ра їн ської мо ви (за
про фе сій ним спря му ван ням)
Тур чен ко Га ли на Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Мас лів ський аг рар ний ко ледж іме ні
П. Х. Гар ка во го Бі ло цер ків сько го на ці о -
наль но го аг рар но го уні вер си те ту, Ки -
ївська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йо ми ти з до ку мен та цією що до осо бо во го
скла ду; звер ну ти ува гу на особ ли вос ті їх
скла дан ня і мов лен нє ве офор м лен ня, рек -
ві зи ти; роз ви ва ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти
на бу ті знан ня на прак ти ці

Стат тя «Ви ко ри стан ня до дат ку Kahoot
для про ве ден ня ін но ва цій них се мі нар -
ських за нять»
Усти мен ко Юлія Во ло ди ми рів на, Ви кла дач
І ка те го рії, При дніп ров ський дер жав ний
ме та лур гій ний ко ледж, м. Кам’ян ське
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка про де мон ст -
ру ва ла ви ко ри стан ня гад же тів на за нят тях
на при кла ді се мі нар сько го за нят тя з на -
вчаль ної дис цип лі ни «Осно ви елек т ро -
приво ду»

Роз роб ка за нят тя «Кри ві дру го го по -
ряд ку» з кур су «Лі ній на ал геб ра

та ана лі тич на гео мет рія»
Хар ла мо ва Ла ри са Дмит рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки та ін фор ма ти ки, Індус т рі аль -
но-пе да го гіч ний тех ні кум Ко но топ сько го
ін с ти ту ту Сум сько го дер жав но го уні вер -
си те ту, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го —
переві ри ти за сво єн ня те о ре тич но го ма -
те ріалу, умін ня са мо стій но опра цьо ву ва -
ти на вчаль ну лі те ра ту ру та пра цю ва ти
з при клад ним про грам ним за без пе чен -
ням; на вчи ти ви ко рис то ву ва ти на бу ті
знан ня при розв’язан ні за дач, ро зу мі ти
зв’язок те ми з ін ши ми роз ді ла ми ма те -
мати ки

Роз роб ка за нят тя «Ана ліз ти по вих
ди на міч них ла нок та їх ви ко ри стан -

ня для по бу до ви ма те ма тич них мо де лей
за со бів і сис тем ав то ма ти за ції»
Хру щак Ін на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
спе ці аль них дис цип лін, Він ниць кий ко -
ледж На ці о наль но го уні вер си те ту хар чо -
вих тех но ло гій.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — по гли -
би ти знан ня з те ми, зо се ре див ши ува гу
на фор му ван ні пер вин них на ви чок ма те -
ма тич но го мо де лю ван ня за со бів та об’єк -
тів ав то ма ти за ції

Роз роб ка за нят тя «Три го но мет рич ні
рів нян ня. Спо со би їх розв’язу ван ня»

Ці ви на Ле ся Ми хай лів на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Хо роль ський аг ро про мис ло вий
ко ледж Пол тав ської аг рар ної ака де мії,
Пол тав ська обл.

Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — на вчи ти сту ден тів
кла си фі ку ва ти різ ні ти пи три го но мет рич -
них рів нянь, а по тім їх розв’язу ва ти

Ме то дич на роз роб ка «Ме то ди ор га -
ні за ції за нят тя при ви кла дан ні дис -

цип лі ни «Без пе ка жит тє ді яль нос ті»
Ши че ва Окса на Ми ко ла їв на, ви кла дач
дис цип лі ни «Без пе ка жит тє ді яль нос ті»,
Ма рі у поль ський ме ха ні ко-ме та лур гій ний
ко ледж При азов сько го дер жав но го тех -
ніч но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: У ро бо ті ви кла де но ме то ди ку
вдос ко на лен ня ви ко ри стан ня не стан дар т -
них форм і ме то дів на за нят тях з дис цип лі -
ни «Без пе ка жит тє ді яль нос ті», особ ли вос -
ті ор га ні за ції за нять і ме то ди оці ню ван ня
знань сту ден тів з цієї дис цип лі ни

Стат тя «За сто су ван ня ро льо вих ігор
у про це сі фа хо вої під го тов ки сту ден -

тів з еко но мі них дис цип лін»
Яки мен ко Ла ри са Пет рів на, ви кла дач
еконо міч них дис цип лін, Бах мут ський
індус т рі аль ний тех ні кум До нець ко го на ці -
о нально го тех ніч но го уні вер си те ту, До -
нець ка обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка за зна чає, що ро льо ві іг ри ви гід но
від різ ня ють ся від ін ших ме то дів на вчан ня
тим, що до зво ля ють сту ден там бу ти при -
чет ни ми до роз роб ки те ми, яку ви вча ють,
да ють мож ли вість їм «про жи ти» де який
час у ро лі ко гось ін шо го, спро бу ва ти свої
си ли в кон к рет них жит тє вих си ту а ці ях

Роз роб ка за нят тя «До ціль ність
основ них ме то дів ви роб ниц т ва при

здій с нен ні фі нан со во-гос по дар сько го
про це су»
Яки мен ко Ла ри са Пет рів на, ви кла дач еко -
но міч них дис цип лін, Бах мут 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 роз роб ці ви кла де но ме то ди ку
про ве ден ня за нят тя у фор мі гри «брейн-
ринг», спря мо ва ної на здо бут тя знань у тіс -
но му зв’яз ку з ре аль ною жит тє вою прак -
ти кою, фор му ван ня в них спе ци фіч них
умінь і на ви чок за вдя ки сис тем ній ор га ні -
за ції проб лем но-орі єн то ва но го на вчаль но -
го по шу ку

Роз роб ка за нят тя «Ви ди та за со би то -
вар ної ін фор ма ції. Роз шиф ру ван ня мар -
ку ван ня то ва рів» з то ва ро знав ст ва
Яцюк Ла ри са Олек сан д рів на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко -
ледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за -
явле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
закріп лен ня та сис те ма ти за ція ви вче но го
те о ре тич но го ма те рі а лу; лік ві да ція про бі -
лів знань з те ми; фор му ван ня на ви чок роз -
піз на ван ня мар ку ван ня то ва рів, роз шиф -
ру ван ня умов них сим во лів і по зна чень

Все світ ня іс то рія

Роз роб ка уро ку «Гре ко-пер ські вій ни»
із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі
Гор ді єн ко Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
іс то рії, Ро дин ська шко ла № 35 По кров -
ської міськ ра ди До нець кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
уяв лен ня про най важ ли ві ші бит ви гре -
копер ських війн, їх при чи ни та на слід ки;
роз ви ва ти вмін ня до бу ва ти іс то рич ну
інфор ма цію з різ них дже рел, пра цю ю чи
в гру пах; фор му ва ти прак тич ні на вич ки
ро бо ти з кон тур ною кар тою, прос то ро ву,
хро но ло гіч ну, ло гіч ну, ак сіо ло гіч ну
компе тен т нос ті, не га тив не став лен ня до
вій ни

Роз роб ка уро ку «Вій ни Ри му за па ну -
ван ня в За хід но му Се ред зем но мор’ї»
із все світ ньої іс то рії в 6-му кла сі
Гри га Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель іс то рії,
Бу га ків ська шко ла Не ми рів сько го р-ну
Він ниць 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 — до мог -
тися за сво єн ня уч ня ми при чин, хо ду
та наслід ків во єн Ри му з Кар фа ге ном за па -
ну ван ня в За хід но му Се ред зем но мор’ї

Роз роб ка уро ку «Між на род ні від но си -
ни XVIII ст.» із все світ ньої іс то рії у 8-му
кла сі
Пе дань Оле на Іва нів на, учи тель іс то рії,
Сум ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 29.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — да ти
уяв лен ня про ха рак тер між на род них від -
но син, роз кри ти їх особ ли вос ті в XVIII ст,
сфор му ва ти уяв лен ня про по дії й на слід ки
основ них війн у Євро пі; роз ви ва ти вмін ня
ро бо ти з іс то рич ни ми до ку мен та ми; фор -
му ва ти на вич ки ви яв лен ня при чин но-на -
слід ко вих зв’яз ків, умін ня ана лі зу ва ти іс -
то рич ну ін фор ма цію, ро би ти ви снов ки;
ви хо ву ва ти ін те рес до іс то рії

Роз роб ка уро ку «Уза галь ню валь не по -
вто рен ня Роз ді лу 2 «Ста ро дав ні ци ві лі за -
ції Азії та Афри ки» із все світ ньої іс то рії
в 6-му кла сі
Шве дай На та лія Гри го рів на, учи тель
історії, Ко бе ляць кий НВК № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — шля хом уяв ної по до -
ро жі за крі пи ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня
уч нів про роз ви ток най дав ні ших дер жав
Афри ки, Пе ред ньої та Цен т раль ної Азії,
на слід ки іс ну ван ня їх для люд ст ва

Гео гра фія

Роз роб ка уро ку «По до рож до Пів ден -
ної Аме ри ки» з гео гра фії в 7-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Ата ма нен ко Вік тор Ми ко лай о вич, учи тель
гео гра фії, Шпо лян 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 — ви вча ти ма те рі ал про за галь ну ха рак -
те рис ти ку Пів ден ної Аме ри ки, най ви знач -
ні ші міс ця ма те ри ка; на вча ти ана лі зу ва ти,
по рів ню ва ти, ро би ти ви снов ки; про во ди ти
ло го пе дич ну ро бо ту; роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес, на вич ки ко лек тив ної ро бо ти,
умін ня від би ра ти не об хід ну ін фор ма цію
з різ них дже рел гео гра фіч них знань; про -
во ди ти еко ло гіч не ви хо ван ня

Роз роб ка уро ку «За галь ні ри си клі ма -
ту Пів ден ної Аме ри ки. Клі ма тич ні по яси
і ти пи клі ма ту» з гео гра фії в 7-му кла сі

Бі ла На дія Пет рів на, учи тель гео гра фії,
керів ник ту рист сько-кра є знав чої ро бо ти,
На гі рян ська шко ла Чор т ків сько го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — сфор му ва ти сис те му
знань про го лов ні озна ки клі ма ту Пів ден -
ної Аме ри ки; спри я ти ро зу мін ню впли ву
основ них клі ма тот вір них чин ни ків, роз -
мі щен ня клі ма тич них по ясів та об лас тей;
удос ко на лю ва ти вмін ня та на вич ки ха -
рак те ри зу ва ти ти пи клі ма ту ма те ри ка,
по яс ню ва ти особ ли вос ті роз по ді лу тем -
пера тур та опа дів, по рів ню ва ти клі мат
Пів ден ної Аме ри ки, Афри ки та Ав ст ра лії,
ви ко рис то ву ю чи кар ти ат ла су та клі ма то -
ді аг ра ми

Роз роб ка уро ку «Япо нія» з гео гра фії
в 10-му кла сі
Діб ров Андрій Гри го ро вич, ви кла дач гео -
гра фії, 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 уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — сфор му -
ва ти за галь ні уяв лен ня про склад кра ї ни,її
при род но-ре сур с ний по тен ці ал, стан
і розви ток еко но мі ки; роз ви ва ти вмін ня
уза галь ню ва ти кон к рет ний гео гра фіч ний
ма те рі ал і вста нов лю ва ти при чи но во-на -
слід ко ві зв’яз ки

Роз роб ка уро ку «По лі тич на кар та сві -
ту» з гео гра фії в 10-му кла сі
Діб ров Андрій Гри го ро вич, ви кла дач гео -
гра фії, 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 уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — сфор му ва ти сприй нят тя
різ ни ці між по нят тя ми «дер жа ва», «кра ї -
на», «ко ло нія»; по гли би ти на вич ки ро бо ти
з по лі тич ною кар тою сві ту; сис те ма ти -
зува ти знан ня про та кі важ ли ві ха рак те -
рис ти ки кра ї ни, як фор ма прав лін ня та ад -
мі ніс т ра тив но-те ри то рі аль ний устрій

Ме то дич на роз роб ка «Опи ту ван ня
на уро ках гео гра фії в 6-му кла сі.

ІІ час ти на»
Ігна тен ко Вік то рія Ми хай лів на, учи тель
гео гра фії, Во дян ська шко ла Ши ро ків сько -
го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить за пи тан ня
та від по ві ді до кож ної те ми під руч ни ка
«Гео гра фія. 6 клас», які мо жуть бу ти ви ко -
ри ста ні на уро ках. Ці за вдан ня по лег шу -
ють опи ту ван ня і здій с нен ня по стій но го
кон т ро лю знань уч нів на уро ках. Ви ко ри -
стан ня на уро ках та ких за вдань при вчає
уч нів сис те ма тич но го ту ва ти ся до уро ків,
опра цьо ву ва ти уваж но ма те рі а ли під руч -
ни ка

Роз роб ка уро ку «Ти хий оке ан» з гео -
гра фії в 7-му кла сі

Ко ло мій чук Сер гій Во ло ди ми ро вич, учи -
тель гео гра фії, Шпо лян ський НВК № 3
Чер ка 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 — по гли би ти знан ня про особ ли вос -
ті при ро ди оке а ну, йо го гео гра фіч не по ло -
жен ня, іс то рію до слід жен ня, особ ли вос ті
бу до ви дна оке а ну, клі ма тич ні по яси і ти пи
клі ма ту, те чії, ор га ніч ний світ і за ко но мір -
нос ті йо го по ши рен ня, ба гат ст ва Ти хо го
оке а ну; про дов жи ти фор му ван ня на ви чок
ро бо ти з кар та ми

Роз роб ка уро ку «Елек т ро енер ге ти ка
Укра ї ни» з гео гра фії в 9-му кла сі
Круг ла Нiна Якiвна, учи тель гео графiї,
Харкiвський фiзи ко-ма те ма тич ний лiцей
№ 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — да ти уяв лен ня про елек т ро енер ге ти -
ку Укра ї ни, роз мі щен ня ве ли ких елек т ро -
стан цій, лі ній елек т ро пе ре дач; по ка за ти
проб ле ми енер го сис те ми Укра ї ни; фор му -
ва ти вмін ня і на вич ки скла дан ня сек тор -
них діа грам на осно ві ана лі зу ста тис тич ної
ін фор ма ції; роз ви ва ти са мо стій не мис лен -
ня; фор му ва ти ак тив ну жит тє ву по зи цію

Роз роб ка уро ку «Кра ї на ми Євро пи»
з гео гра фії в 10-му кла сі

Но сач Іри на Ва си лів на, ви кла дач гео гра фії
та еко но мі ки, За по різь кий про фе сій ний
тор го во-ку лі нар ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — по вто ри ти та за крі пи ти
знан ня з те ми «Кра ї ни Євро пи»; з’ясу ва ти
рі вень ово ло дін ня уч ня ми на вчаль ним ма -
те рі а лом; удос ко на ли ти прак тич ні вмін ня
пра цю ва ти з кар та ми, ат ла са ми

Роз роб ка уро ку «Гір ські лан д шаф ти
Укра їн ських Кар пат, особ ли вос ті їх змі ни
з ви со тою» з гео гра фії у 8-му кла сі
Ско пен ко Оль га Іва нів на, учи тель гео гра -
фії, Ба ниць кий НВК Глу хів сько го р-ну
Сум ської лбл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти знан ня
про при род ні ком по нен ти Укра їн ських
Кар пат, ви сот ну по яс ність, вплив сей с міч -
них ру хів, вул ка ніз му, ек зо ген них про це -
сів; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня
ствер д жу ва ти та від сто ю ва ти дум ку, ро би -
ти ви снов ки, ана лі зу ва ти кар то гра фіч ний
ма те рі ал, зна хо ди ти ін фор ма цію; ви хо ву -
ва ти пі зна валь ну ак тив ність, ці ка вість
до пред ме та, еко ло гіч ну куль ту ру, лю бов
до при ро ди

Гро ма дян ська осві та

Роз роб ка за хо ду «Лі нії жит тя моєї
Бать ків щи ни» для 10-х — 11-х кла сів
Квас нюк Ін на Олек сан д рів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Дмит рик
Оль га Вік то рів на, ви кла дач ук ра їн ської
мо ви, 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 — ви вчи ти
гео гра фію ук ра їн ської ді ас по ри, з’ясу ва ти
по нят тя «ді ас по ра», «міг ра ція», «еміг ра -
ція», «ім міг ра ція»; ознай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю ук ра їн ських пись мен ни ків
в еміг ра ції; ви хо ву ва ти по чут тя пат рі о -
тизму

Ме то дич на роз роб ка «Ге рої не вми -
ра ють» для 10-х — 11-х кла сів

Пав лен ко Та ма ра Іва нів на, ви кла дач елек -
т ро тех ніч них дис цип лін; Жук Оле на Гри -
го рів на, ви кла дач фі зич но го ви хо ван ня;
Шма ток Іри на Олек сі їв на, ви кла дач ма -
тема ти ки і ін фор ма ти ки, Кам’ян ський
держав ний енер ге тич ний тех ні кум.
Ано та ція: Роз роб ка про ек ту, ме та яко го —
фор му ван ня ро зу мін ня єд нос ті та ці ліс -
нос ті Укра ї ни, по чут тя на ці о наль ної гід -
нос ті, осо бис тої від по ві даль нос ті за до лю
дер жа ви та усві дом лен ня се бе ук ра їн цем;
спри я ти ви хо ван ню пат рі о тич них по чут тів
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гро ма дя ни на Укра ї ни, на ці о наль ної гід нос -
ті; уша ну ва ти пам’ять за гиб лих Ге ро їв

Роз роб ка за хо ду «Кру ти — сим вол
ук ра їн сько го пат рі о тиз му» для 10–

11-х кла сів
Алєк сє єн ко Олег Ге ор гій о вич, Гор гу ла
Олек сандр Ми ко лай о вич, ви кла да чі со ці -
аль но-еко но міч них дис цип лін, Слов’ян -
ський ко ледж транс пор т ної інф ра струк ту -
ри До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го —роз кри ти суть і при чи ни тра -
ге дії під Кру та ми; при щеп лю ва ти по чут тя
по ва ги до ге ро їв; роз ви ва ти вмін ня кри -
тич но оці ню ва ти ін фор ма цію, яка мо же
бу ти зна ряд дям «гіб рид ної вій ни»

Роз роб ка за нят тя «Крок до Євро пи.
Укра ї на по чи на єть ся з те бе» для 10–11-х
кла сів
Бе ре зов ська Те тя на Іго рів на, ви кла дач со -
ці аль но-еко но міч с них дис цип лін, вчи тель
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 за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — по глиб лю ва ти знан -
ня про куль ту ру, іс то рію, тра ди ції єв ро -
пей ців, вмін ня кри тич но ана лі зу ва ти іс то -
рич ні фак ти, ро би ти влас ні ви снов ки

Роз роб ка за хо ду до Дня пам’яті Ге ро -
їв Не бес ної Сот ні для 8–11-х кла сів

Бод ря гі на Анже ла Юрі їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра -
ту ри, Дніп ров ська са на тор на шко ла-ін тер -
нат № 5.
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 — уша ну ва ти пам’ять
Ге ро їв Не бес ної Сот ні; ви хо ву ва ти пат рі о -
тич ну сві до мість; роз ви ва ти по чут тя пат рі -
о тиз му, гро ма дян ську від по ві даль ність
за ба жан ня ста ти гід ни ми гро ма дя на ми
Укра ї ни; при щеп лю ва ти лю бов до Бать ків -
щи ни, сво го на ро ду, ві ру в май бут нє; до -
нес ти об’єк тив ну ін фор ма цію про по дії,
які від бу ва ли ся на Май да ні і від бу ва ють ся
на схо ді Укра ї ні

Роз роб ка за хо ду «Ти єди на, Укра ї но,
ти на всіх у нас од на» для 11-х кла сів
Ва силь ків На та лія Пав лів на, учи тель іс то -
рії та гео гра фії, По ча їв ське ви ще про фе -
сій не учи ли ще Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при свя че но го річ ни ці Ре во лю ції Гід нос ті

Роз роб ка за хо ду «Зи ма, що нас змі ни -
ла» для 10-х — 11-х кла сів

Вер гей чи ко ва Світ ла на Вік то рів на, ви кла -
дач еко но міч них дис цип лін, Ма ши но -
будів 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став -
лен ня до ге ро їч но го ми ну ло го Укра ї ни,
усві дом лен ня ду хов ної єд нос ті всіх ре гі о -
нів, ви хо ван ня лю дя нос ті, гід нос ті, спра -
вед ли вос ті, то ле ран т нос ті; фор му ван ня
ак тив ної жит тє вої по зи ції, гро ма дян сько -
го са мо ви зна чен ня, праг нен ня до са мо -
реа лі за ції в Укра ї ні, роз ви ва ти по чут тя
гор дос ті за Укра ї ну, її іс то рію та ви дат них
лю дей

Роз роб ка за хо ду «Віч на пам’ять за мо -
ре ним го ло дом» для 10-х кла сів
Здой ма Люд ми ла Іва нів на, учи тель іс то рії,
ви ща ка те го рія, вчи тель-ме то дист, Хар ків -
ський лі цей № 149.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
при свя че но го пам’яті жертв Го ло до мо ру
1932–1933 ро ків

Роз роб ка за нят тя «Три май ся, моя
рід на Укра ї но, бо ри ся, лю ба за жит тя

своє!» для 3-х кла сів
Ку ниць ка Ла ри са Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 93 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ди дак тич на ме та яко -
го — фор му ван ня цін ніс но го став лен ня до
Бать ків щи ни, роз ши рен ня по нят тя «муж -
ність», роз крит тя йо го на при кла дах, ви яв -
ле них ни ніш ні ми за хис ни ка ми Укра ї ни,
на ге ро ї ці су час ної бо роть би за не за леж -
ність і ці ліс ність дер жа ви

Роз роб ка за хо ду «Хай сон цю і кві там
всмі ха ють ся ді ти» для 5-х — 11-х кла сів
Па нів Окса на Дмит рів на, пе да гог-огра ні -
за тор, Трус ка вець кий ди тя чий спе ці а лі зо -
ва ний (спе ці аль ний) са на то рій «Дже ре ло»
Льві 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 Між -
на род ний день за хис ту ді тей; зак цен ту ва -
ти ува гу на проб ле мах ди тин ст ва пла не ти;
фор му ва ти пат рі о тич ні по чут тя; учи ти
усві дом лю ва ти єд ність своєї до лі і до лі
Бать ків щи ни, бу ти за ко но слух ня ни ми гро -
ма дя на ми

Роз роб ка за хо ду «На уко ве від крит тя
вар тіс тю в люд ські жит тя» для 9-х —

11-х кла сів
Ско ро пад ська Світ ла на Олек сі їв на, учи -
тель хі мії та основ здо ро вя, Ки їв ський об -
лас ний лі цей-ін тер нат фі зич ної куль ту ри
та спор ту, м. Бі ла Цер к ва.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз кри ти при чи ни та суть
Го ло до мо ру 1932–1933 рр. та її вплив
на до лю ук ра їн сько го на ро ду; ви хо ву ва ти
осо бис тіс ні ри си гро ма дя ни на Укра ї ни,
пат рі о тизм на осно ві усві дом лен ня до сві ду
іс то рії; ви роб ля ти вмін ня са мо стій но ана -
лі зу ва ти, ви снов ки; ви хо ву ва ти осо бис тіс -
ні ри си гро ма дя ни на Укра ї ни

Роз роб ка за хо ду «На щад ки ко заць кої
сла ви» для 10-х — 11-х кла сів
Со ро ко літ Ва лен ти на Іл лів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, При луць ка шко ла № 9 Чер ні гів -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — фор му ва ти
на ці о наль ну сві до мість, роз ши рю ва ти
знан ня про ча си ко зач чи ни; ви хо ву ва ти
на ці о наль но-пат рі о тич ні пе ре ко нан ня, го -
ту ва ти до вій сько вої служ би та за хис ту
своєї Бать ків щи ни; роз ви ва ти твор чу ак -
тив ність, іні ці а ти ву, ува гу

Роз роб ка за хо ду «Хай в сер ці кож ної
лю ди ни жи ве лю бов до Укра ї ни» для
5-х — 9-х кла сів
Стель ма щук На та лія Сте па нів на, пе да гог-
ор га ні за тор, Кор ди шів ський НВК Шум -
сько го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — 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; фор му ва ти пе ре ко нан ня
у не тлін нос ті ду хов них скар бів на ро ду, по -
ва гу до сим во лів Укра ї ни, до сво їх бать ків,
ук ра їн ської піс ні; спо ну ка ти до усві дом -
лен ня не об хід нос ті бу ти ко рис ни ми сво їй
дер жа ві

Роз роб ка за хо ду «Ге рої не вми ра -
ють… Прос то йдуть...» для 6-х кла сів

Щур Ка те ри на Іва нів на, ви хо ва тель, 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — зба га ти ти знан ня про по дії на Май да -
ні, вша ну ва ти пам’ять Ге ро їв Не бес ної
Сот ні; по ка за ти кра су і ве лич рід ної зем лі,
роз ши ри ти знан ня про ко зац т во; роз ви ва -
ти ба жан ня ста ти гід ни ми гро ма дя на ми
Укра ї ни, бу ти її за хис ни ка ми; ви хо ву ва ти
пат рі о тич ну сві до мість; слід ку ва ти за пра -
виль ною ви мо вою зву ків

До шкіль не ви хо ван ня

Роз роб ка за нят тя «Вес ня ні при го ди
з Лун ти ком»
Сніт ко Ал ла Іва нів на, ви хо ва тель; Сту ка ло
Вік то рія Дмит рів на, учи тель-ло го пед, Ко -
рю ків ський ДНЗ № 1 «Дель фін» ху дож -
ньо-ес те тич но го на прям ку Ко рю ків сько го
р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: Кон с пект ін тег ро ва но го бі нар -
но го за нят тя-роз ва ги d гру пі для ді тей з ва -
да ми мо ви

Роз роб ка за нят тя «Антар к ти да-ко ро -
ле ва хо ло ду» для ді тей стар шо го до -

шкіль но го ві ку
Ані сі мо ва Те тя на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док)
ком бі но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти на зви кон ти нен тів;
при га да ти, як зоб ра же на на кар ті Антар к -
ти да; по вто ри ти на зви тва рин-меш кан ців
кон ти нен ту; спо ну ка ти до роз по ві ді про її
клі мат, рос лин ний світ, меш кан ців; учи ти
спів від но си ти кіль кість з циф ра ми; роз -
вива ти ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу;
ви хо ву ва ти до пит ли вість, зо се ред же ність,
ба жан ня ді зна ва тись ці ка ве про на шу
плане ту

Стат тя «Вплив му зич ної рит мі ки
на про цес ко рек ції мов них по ру шень
у дітей до шкіль но го ві ку з ЗНМ»
Ба ра но ва Юлія Дмит рів на, му зич ний ке -
рів ник, 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 на го ло шує, що
за нят тя рит мі кою по кли ка ні при ще пи ти
будь-якій ди ти ні ін те рес до ру ху під му зи -
ку. За нят тя по вин ні при но си ти ді тям ра -
дість спіл ку ван ня з му зи кою, то ва ри ша ми,
пе да го га ми. Під три ма ти цей ін те рес мож -
на тіль ки в ат мо сфе рі доб ро зич ли вос ті
і гар но го на строю

Роз роб ка за нят тя-ман д рів ки по Ав ст -
ра лії для ді тей стар шо го до шкіль но го

ві ку
Ба ри ба Те тя на Ми хай лів на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі -
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но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня про Ав ст ра -
лію; за крі пи ти знан ня про пра пор, герб,
най біль ші міс та, сто ли цю Ав ст ра лії,
ознай о ми ти з клі ма тич ни ми умо ва ми;
розви ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся на кар ті,
на зи ва ти і від різ ня ти пред с тав ни ків
тварин но го сві ту кон ти нен ту; вправ ля ти
в роз га ду ван ні за га док, ре бу сів, ак ти ві зу -
ва ти мов лен ня ді тей сло ва ми: кон ти нент,
са ва на, пус те ля, кен гу ру, або ри ге ни; ви -
хо ву ва ти лю бов до при ро ди, по ва гу до ін -
шо го на ро ду

Роз роб ка за нят тя за учас тю бать ків
«Та ка да ле ка і ці ка ва Пів ден на Аме -

ри ка» для ді тей стар шо го до шкіль но го ві -
ку
Вой тен ко Люд ми ла Олек сан д рів на, ви хо -
ва тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док)
ком бі но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про Пів ден ну
Аме ри ку; фор му ва ти емо цій но-пі зна валь -
ну ак тив ність; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі -
га ти за особ ли вос тя ми при род них явищ,
ро би ти зі став лен ня та ви снов ки, про во ди -
ти ана ліз; спри я ти усві дом лен ню єд нос ті
жи вої та не жи вої при ро ди да но го кон ти -
нен ту; ознай о ми ти з різ но ма ніт ніс тю та
кра сою рос лин но го і тва рин но го сві ту;
роз ви ва ти ко му ні ка тив но-мов лен нє ву
ком пе тен т ність, твор чі здіб нос ті

Роз роб ка за нят тя «Моя ро ди на»
Го роб цо ва Іри на Олек сі їв на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ЗДО № 12 «Дже рель це»
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 ро ди ну та її склад, доб ро зич ли ві
від но си ни рід них лю дей, емо цій ний стан
чле нів ро ди ни; роз ви ва ти мов лен ня, ува гу,
пам’ять; ви хо ву ва ти по чут тя лю бо ві та по -
ва ги до сво їх рід них; ви кли ка ти у ді тей ра -
дість від ко лек тив ної пра ці

Роз роб ка за нят тя «Га ло пом по Євро -
пі»для ді тей стар шо го до шкіль но го

ві ку
Го рьо ва Ні ла Вік то рів на, ви хо ва тель, Бі ло -
цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі но ва -
но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ши ри ти знан ня про кра ї ни
Євро пи, їх гео гра фіч не по ло жен ня, тва -
рин ний і рос лин ний світ, тра ди ції, куль ту -
ру; за крі пи ти знан ня та вмін ня, зна хо ди ти
кра ї ни на ма пі, зна ти їх на зву, сто ли цю,
дер жав ний пра пор; учи ти впіз на ва ти за
дер жав ни ми сим во ла ми кра ї ну, ви дат ні
міс ця, іс то рич ні на дбан ня, зай ня тість лю -
дей, куль ту ру кра ї ни; ви хо ву ва ти ба жан ня
ак тив но ви вча ти на вко лиш ній світ, са мо -
стій ність, іні ці а тив ність, твор чість; роз ви -
ва ти дріб ні м’язи паль ців рук

Роз роб ка за нят тя «Рід ний край, де ми
жи вем, Укра ї ною зо вем!» для стар шої
гру пи
Грун ська Оле на Бо ри сів на, ви хо ва тель,
Ка те ри нів ський ДНЗ Ло зів сько го р-ну
Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ви ва ти пі зна валь ну ак тив -

ність, на да ти ді тям знан ня про свій на род;
роз ши рю ва ти об сяг знань про Укра ї ну,
куль ту ру, ви дат них лю дей; фор му ва ти
стій кий ін те рес до ху дож ньо го сло ва та
фоль к ло ру; ви хо ву ва ти лю бов і ша ну до
Укра ї ни, сво го се ла; При щеп лю ва ти еле -
мен тар ні тру до ві на вич ки, пов’яза ні з руч -
ною пра цею

Роз роб ка за нят тя «Ово че вий ко шик
осе ні» для се ред ньої гру пи
До ро ше ва Світ ла на Пет рів на, ви хо ва тель,
Кам’ян ський НВК № 25 «Во лош ка» Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — учи ти на зи ва ти
і впіз на ва ти рос ли ни най ближ чо го при -
род но го ото чен ня, роз різ ня ти їх за ко льо -
ром, фор мою, ве ли чи ною та кла си фі ку ва -
ти за пев ни ми озна ка ми; да ти по нят тя про
ко ристь ово чів для ор га ніз му

Роз роб ка за нят тя «По до рож до Пів -
ніч ної Аме ри ки» для ді тей стар шо го

до шкіль но го ві ку
Зай це ва Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док)
ком бі но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня про гео гра фіч не
роз та шу ван ня Пів ніч ної Аме ри ки, най -
біль ші кра ї ни кон ти нен ту; за крі пи ти вмін -
ня орі єн ту ва тись по кар ті, ви зна ча ти сто -
ро ни сві ту; про дов жу ва ти ознай ом лю ва ти
з фло рою і фа у ною кон ти нен ту, її особ ли -
вос тя ми; ви хо ву ва ти ін те рес до гео гра фіч -
них ман д рі вок, спо ну ка ти ці ка ви ти ся жит -
тям, тра ди ці я ми ко рін но го на се лен ня Пів -
ніч ної Аме ри ки

Роз роб ка за нят тя «Скар би Азії» для
ді тей стар шо го до шкіль но го ві ку

Ка ча нен ко Світ ла на Пет рів на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док) ком бі -
но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня про кра ї ни
Азії, їх різ но ма ніт ність і ко ло рит, за крі -
пи ти на зви тва рин, знан ня про спо сіб їх
жит тя; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес
до при роди, куль ту ри на ро дів; роз ви ва ти
уяву, ло гіч не мис лен ня, пі зна валь ну ак -
тив ність і слу хо ве сприй нят тя, пам’ять,
дріб ну мо то ри ку рук, мов лен ня, умін ня
ана лі зу ва ти та ро би ти ви снов ки; ви хо ву -
ва ти до пит ли вість, ба жан ня пі зна ва ти
світ, то ле ран т не став лен ня до лю дей різ -
них на ці о наль нос тей

Стат тя «Ви ко ри ста ня ме то дів і прий -
о мів Ма рії Мон тес со рі для ран ньо го

роз вит ку ді тей до шкіль но го ві ку»
Ла тай ко На дія Ва си лів на, ви хо ва тель мо -
лод шої гру пи, При оріль ський ДНЗ «Бар ві -
нок» Маг да ли нів сько го р-ну Дніп ро пет -
ров ської обл.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то особ ли вос -
ті ре алі за ції ме то дів та прий о мів ро бо ти
М. Мон тес со рі, за вдан ня, прин ци пи, тен -
ден ції, про фе сій на під го тов ка фа хів ців,
без по се ред ньо пов’яза них з проб ле ма ми
ран ньо го роз вит ку ді тей до шкіль но го
віку

Роз роб ка за нят тя «Іграш ки» для спе ці -
аль ної до шкіль ної гру пи

Люль чук Ле ся Пет рів на, учи тель-де фек то -
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 за нят тя, ме та
яко го — на вча ти зі став ля ти пред мет з ма -
люн ком, до би ра ти ма лю нок до таб лич ки
з на пи сом сло ва, таб лич ки до іг ра шок,
вимов ля ти сло ва; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас, роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
пам’ять, ува гу, уяву; ви хо ву ва ти ці ка вість
до на вко лиш ньо го сві ту, по ва гу до стар -
ших, учи ти до по ма га ти один од но му

Ме то дич на роз роб ка «Каз ка як за сіб
роз вит ку твор чої осо бис тос ті»

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 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
з каз кою до по ма гає ви хо ва ти в ди ти ни
чуй ність і доб ро зич ли вість, ми ло сер дя
і спів чут тя, вчить ви яв ля ти не влас ти ві
озна ки пред ме тів та явищ, прий ма ти не -
стан дар т ні рі шен ня, роз ви ває твор чість

Роз роб ка за нят тя «Укра ї на — рід ний
край» для се ред ньо го до шкіль но го ві ку
Нег рей Світ ла на Олек сан д рів на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський ЗДО № 23 «Дзві но -
чок» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ви ва ти пат рі о тич ні по чут тя,
зв’яз не мов лен ня, ува гу, мис лен ня, об раз -
ну пам’ять, му зич ний слух; ви хо ву ва ти лю -
бов до рід ної зем лі та при ро ди

Роз роб ка за нят тя «Со ба ка — мій друг»
для стар шої гру пи
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — за крі пи ти знан ня про пра -
вила без пе ки тва ри на ми, на ву ли ці, за -
кріплю ва ти вмін ня ви ко ну ва ти еле мен тар -
ну пер шу до по мо гу, роз ви ва ти об’єк тив ну
са мо оцін ку і впев не ність у со бі; ознай о ми -
ти і ви вчи ти спо со би уник нен ня не без пе -
ки; роз ви ва ти здат ність орі єн ту ва ти ся
у склад них си ту а ці ях, умін ня оці ню ва ти
не без пе ку та ви би ра ти дії са мо за хис ту; ви -
хо ву ва ти лю бов та ба жан ня пік лу ва ти ся
про тва рин

Роз роб ка за нят тя «Ска жи лю ди ні
«Здрас туй те!» для мо лод шо го до шкіль но -
го ві ку
По лін ке вич Лю бов Іва нів на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го ти пу
№ 13 «Пі лот» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — фор му ва ти уяв лен ня про мо раль -
ні нор ми від но син між людь ми; роз ви ва ти
вмін ня оці ню ва ти вчин ки ге ро їв, по рів ню -
ва ти їх із влас ни ми; ви хо ву ва ти щи рість,
уваж ність, чуй не став лен ня до ін ших, по -
чут тя друж би і то ва ри ськос ті

Роз роб ка за нят тя «Каз ко ва по до рож»
для ді тей ран ньо го ві ку
По лін ке вич Лю бов Іва нів на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го ти пу
№ 13 «Пі лот» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вча ти впіз на ва ти та на зи ва ти
ко льо ри, фор му та ве ли чи ну, ви кла да ти їх
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з па ли чок та при род но го ма те рі а лу; на вча -
ти ро зу мі ти по нят тя «один — ба га то», ро -
би ти прос ті ви снов ки; роз ви ва ти ува гу,
мис лен ня, кміт ли вість, мов лен ня, пам’ять,
сен сор ні здіб нос ті, дріб ну мо то ри ку рук;
ви хо ву ва ти доб ро зич ли вість, ба жан ня до -
по мог ти ін шим, ін те рес до спіль ної ді яль -
нос ті з до рос лим

Роз роб ка за нят тя «Каз ка ман д рує по
со няч ній Афри ці» для ді тей стар шо го

до шкіль но го ві ку
Са ве льє ва Ва лен ти на Ми ко ла їв на, ви хо ва -
тель, Бі ло цер ків ський ДНЗ (яс ла-са док)
ком бі но ва но го ти пу № 31 «Не за буд ка» Ки -
їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — да ти уяв лен ня про особ ли вос ті
гео гра фіч но го по ло жен ня, клі ма тич ні умо -
ви Афри ки; ознай о ми ти з ек зо тич ни ми
тва ри на ми; роз ши ри ти знан ня про рос -
лин ний світ Афри ки; роз ви ва ти вмін ня
орі єн ту ва ти ся на гло бу сі, пі зна валь ний ін -
те рес до при ро ди, ба жан ня ак тив но ви вча -
ти світ Афри ки, твор чі здіб нос ті, дріб ні
м’язи паль ців рук; ви хо ву ва ти від по ві даль -
ність та тур бот ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка за нят тя «По до рож по сти хі -
ях» для стар шо го до шкіль но го ві ку
Сов тус Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го ти пу
№ 31 «Не за буд ка» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вча ти на зи ва ти та роз різ ня ти
сти хії, уста нов лю ва ти по зи тив ні та не га -
тив ні сто ро ни впли ву сти хій на при ро ду
та лю дей

Роз роб ка за нят тя «Усі про фе сії важ ли -
ві і по тріб ні» для стар шо го до шкіль но го
ві ку
Сов тус Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва но го ти пу
№ 31 «Не за буд ка» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — фор му ва ти уяв лен ня про різ ні ви -
ди про фе сій, учи ти ви роб ля ти про гнос тич -
ну оцін ку ре зуль та тів тру до вої ді яль нос ті,
по кра щу ва ти на вич ки ло гіч но го та асо ці а -
тив но го мис лен ня; за крі пи ти знан ня про
ін стру мен ти та ма те рі а ли, які не об хід ні
лю ди ні пев ної про фе сії

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ни ця осінь»
для до шкіль ної гру пи
Стель ма щук На та лія Сте па нів на, ви хо ва -
тель, Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-
ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — ознай ом лю ва ти
з при кме та ми осе ні, зі змі на ми в до вкіл лі
во се ни; роз кри ва ти зв’язок між змі на ми
в при ро ді та умов ни ми пе рі о да ми осе ні;
по пов ни ти слов ни ко вий за пас сло ва ми-
епі те та ми; учи ти пра виль но бу ду ва ти різ ні
ти пи ре чень, роз ви ва ти фо не ма тич ний
слух

За нят тя «Чо му су мує оди нич ка» для
стар шої гру пи
Швець Оль га Ана то лі їв на, ви хо ва тель-ме -
то дист, Бі ло цер ків ський ДНЗ ком бі но ва -
но го ти пу № 13 «Пі лот» Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за крі пи ти знан ня цифр у ме жах
10, озна ки пір ро ку, учи ти ра ху ва ти двій ка -
ми, скла да ти фі гу ру з гео мет рич них фі гур,

роз ви ва ти ува гу, пам’ять, ло гіч не мис лен -
ня, уяву, дріб ну мо то ри ку рук; спри я ти
роз вит ку ін те ре су до ма те ма тич них дій;
ви хо ву ва ти ак тив ність, са мо стій ність під
час ви ко нан ня за вдань

Стат тя «Ви ко ри стан ня ІКТ в ро бо ті
з фор му ван ня гра ма тич ної сто ро ни

мов лен ня у ді тей із за галь ним не до роз ви -
нен ням мов лен ня»
Ше лест На та лія Ва ле рі їв на, учи тель-ло го -
пед, Кра ма тор ський ДНЗ № 80 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 на во дить при клад
ви ко ри стан ня ІКТ в ро бо ті вчи те ля-ло го -
пе да з фор му ван ня гра ма тич ної сто ро ни
мов лен ня — кон с пект за нят тя з ло го пе дич -
ної рит мі ки у стар шій гру пі для ді тей
з із за галь ним не до роз ви нен ням мов лен ня

Роз роб ка за нят тя «Ча рів ні до лонь ки»
для мо лод шої гру пи
Шко да Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Кре мен чуць кий ДНЗ № 25 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — роз ши рю ва ти знан -
ня про на зви час тин ті ла че рез ху дож нє
сло во; учи ти до три му ва ти ся осо бис тої гі гі -
є ни; спри я ти роз вит ку ру хо вої ак тив нос ті;
удос ко на лю ва ти ува гу та ко ор ди на цію
рухів; за крі пи ти вмін ня скла да ти паз ли
з 4 час тин за зраз ком

Роз роб ка за нят тя «Со неч ко, со неч ко,
за глянь у ві ко неч ко» для мо лод шої гру пи
Шко да Світ ла на Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Кре мен чуць кий ДНЗ № 25 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — роз ши рю ва ти знан -
ня про сон це; за крі пи ти уяв лен ня про те,
що во но сві тить і гріє, йо му ра ді лю ди,
птахи, рос ли ни; фор му ва ти уяв лен ня про
не без пе ку для здо ров’я пря мо го со няч но го
про мін ня; учи ти роз мір ко ву ва ти, від по ві -
да ти на пи тан ня; за крі пи ти по нят тя один—
ба га то, ве ли ке—мен ше—ще мен ше—ма -
лень ке; учи ти уваж но слу ха ти по етич ний
твір, ви зна ча ти емо цій ний стан

Роз роб ка про ек ту «Ляль ка-мо тан ка —
обе ріг ро ду»
Ще тин ська Ма рія Во ло ди ми рів на, ви хо ва -
тель, Ки їв ський ДНЗ (яс ла-са док) № 809.
Ано та ція: План-кон с пект освіт ньо го про -
ек ту на за яв ле ну те му, ме та яко го —
ознай о ми ти зі зви ча я ми й обе ре га ми ук ра -
їн сько го на ро ду; про буд жу ва ти ін те рес
до на род ної іг раш ки, фор му ва ти емо цій -
но-пі зна валь ну ак тив ність ді тей; роз ви ва -
ти вмін ня одер жу ва ти за до во лен ня від
про це су та ре зуль та тів своєї твор чос ті

Еко ло гія

Роз роб ка уро ку «Транс пор т на сис те -
ма лю ди ни» з біо ло гії у 8-му кла сі

Бі лан Оле на Гри го рів на, учи тель біо ло гії
та хі мії, Си нель ни ків ська шко ла № 1 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знання про транс порт ре чо вин в ор га ніз мі

лю ди ни, сти му лю ва ти й роз ви ва ти пі зна -
валь ну ак тив ність та мис лен ня; на вча ти са -
мо стій но уза галь ню ва ти й сис те ма ти зу ва -
ти ма те рі ал за до по мо гою ін тер ак тив них
вправ, схем, таб лиць; фор му ва ти вмін ня
пра цю ва ти в ко лек ти ві; ви хо ву ва ти ін те -
рес до ви вчен ня пред ме та

Еко но мі ка

Роз роб ка за нят тя «Ана ліз фі нан со -
вогос по дар ської ді яль нос ті» з еко -

номіки
Вер гей чи ко ва Світ ла на Вік то рів на, ви кла -
дач еко но міч них дис цип лін, Кра ма тор -
ський ма ши но бу дів ний ко ледж Дон ба -
ської дер жав ної ма ши но бу дів ної ака де мії,
До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни ти й
сис те ма ти зу ва ти знан ня про ме то ди ку
оцін ки фі нан со во го ста ну під при єм ст ва,
на вич ки та вмін ня про ве ден ня ана лі зу
бух гал тер сько го ба лан су, роз ра хун ку по -
каз ни ків лік від нос ті, пла тос п ро мож нос ті,
фі нан со вої стій кос ті та ста біль нос ті під -
при єм ст ва

Ети ка

Роз роб ка уро ку «Від не за леж нос ті
до но вої Укра ї ни» з ети ки в 6-му кла сі
Ко чер ган Ма рія Ми хай лів на, учи тель ети -
ки, Яблу ниць ка шко ла Пу тиль сько го р-ну
Чер ні вець кої обл.
Ано та ція: Ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу
до Бать ків щи ни, по чут тя пат рі о тиз му, на -
ці о наль ної гор дос ті; по глиб лю ва ти знан ня
про іс то рію Укра ї ни, її дер жав ні сим во ли;
роз ви ва ти в уч нів праг нен ня бу ти сві до -
мим гро ма дя ни ном, пат рі о том Укра ї ни

За ру біж на лі те ра ту ра

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма ме та фо -
рич но го сві то ба чен ня в опо ві дан ні

Ф. Каф ки «Пе ре вті лен ня» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Ва ра ва Те тя на Пав лів на, учи тель за ру -
біжної лі те ра ту ри, за ступ ник ди рек то ра
з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти, Дра бів ський
НВК ім. С. В. Ва силь чен ка — гім на зія Чер -
ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ме то дом мо де ра ції до слі ди ти
особ ли вос ті мо дер ніст сько го зоб ра жен ня
тра ге дії від чу жен ня осо бис тос ті в до лі
Грего ра Зам зи; роз кри ти сенс цен т раль ної
ме та фо ри та ро лі фан тас ма го рич них зоб -
ра жень; з’ясу ва ти фі ло соф ський під текст
і зна чен ня на зви тво ру, сим во лів, ак ту аль -
ність проб ле ма ти ки; роз кри ти вплив Каф -
ки на роз ви ток сві то вої лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Ко ран — го лов на
кни га іс ла му» із за ру біж ної лі те ра ту -

ри у 8-му кла сі
Во ло шин Мар’яна Йо си фів на, учи тель за -
руб жі ної лі те ра ту ри, Ужго род ська шко ла
№ 19 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
про дов жи ти ознай ом лен ня з най дав ні ши -
ми пам’ят ка ми сло вес но го мис тец т ва,
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знайо ми ти з іс то рією ство рен ня Ко ра ну,
особ ли вос тя ми йо го по бу до ви, про чи та ти
урив ки з Ко ра ну, фор му ва ти ак тив не став -
лен ня до про чи та но го; сти му лю ва ти ак -
тивну пі зна валь ну ді яль ність; роз ви ва ти
на вич ки ло гіч но го мис лен ня, спо сте реж -
ли вість, зв’яз не мов лен ня, об раз не мис -
лен ня; вихо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня
до куль ту ри усіх на ро дів, ду хов ної куль ту -
ри осо бис тос ті

Роз роб ка уро ку «Ман д рів ка каз ка -
ми» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 5-му

кла сі
Во ло шин Мар’яна Йо си фів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ужго род ська шко ла
№ 19 За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — за крі пи ти в іг ро вій фор мі ви вче ну
тему; роз ви ва ти вмін ня орі єн ту ва ти ся
у ви вче них тво рах, чи таць кий ін те рес,
пам’ять та ува гу; ви хо ву ва ти ін те рес та лю -
бов до лі те ра ту ри, дру же люб ність, чес -
ність, смі ли вість та вза є мо до по мо гу

Роз роб ка уро ку «Оскар Уайльд.
«Хлоп чик-Зір ка» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 5-му кла сі
Во ло шин Мар’яна Йо си фів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Ужго род ська № 19
За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з жит тям пись мен ни ка,
учи ти вдум ли во й ви раз но чи та ти, да ва ти
оцін ку про чи та но му, ана лі зу ва ти по дії,
вчин ки ге ро їв; роз ви ва ти на вич ки об раз -
но го мис лен ня, ана лі зу ху дож ньо го тво ру,
ха рак те рис ти ки пер со на жів; вмін ня да ва -
ти оцін ку люд ським вчин кам; спо ну ка ти
ді тей за ду ма ти ся над важ ли ви ми проб ле -
ма ми бут тя; спри я ти ви хо ван ню по ва ги
до бать ків, спів чут тя, ми ло сер дя

Кон с пект уро ку «Слід ст во ве де Шер -
лок Холмс» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 7-му кла сі
Ге нен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Пол тав ська спе ці а лі зо -
ва на шко ла-ін тер нат № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — уза галь ни ти
знан ня з те ми «Де тек тив», пе ре ві ри ти
знан ня зміс ту опо ві дан ня «Піс т ря ва стріч -
ка»; роз ви ва ти уваж ність, пам’ять, ло гіч не
мис лен ня, умін ня ро би ти ви снов ки та ви -
слов лю ва ти влас ну дум ку; ви хо ву ва ти на -
вич ки ро бо ти в ко ман ді, ін те рес до ху дож -
ньої лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «П. Зюс кінд «За па хи,
або Істо рія од но го вбив ці» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Го ло та Люд ми ла Авгус тов на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Ки їв ський лі цей № 208.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — роз гля ну ти сим во ліч ний
смисл де тек тив ної ін т ри ги, проб ле ми спів -
від но шен ня кра си й зла, вла ди мит ця
та мис тец т ва над на тов пом у ро ма ні, сха -
рак те ри зу ва ти по нят тя «пост мо дер ніст -
ський ро ман»; удос ко на лю ва ти вмін ня
бра ти участь у дис ку сії

Роз роб ка уро ку «Зоб ра жен ня тра ге -
дії від чу жен ня осо бис тос ті в но ве лі

Ф. Каф ки «Пе ре вті лен ня» із за ру біж ної
лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Гре бі ні чен ко На та лія Вік то рів на, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський
ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов -
сько го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те -
ту, До нець 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 — про ана лі -
зу ва ти клю чо ві епі зо ди тво ру, до по мог ти
уч ням осмис ли ти основ ні проб ле ми, зок -
ре ма проб ле ми від чу же нос ті осо бис тос ті
у жор с то ко му сві ті

Роз роб ка уро ку «О. Уайльд. «Пор т рет
До рі а на Грея» із за ру біж ної лі те ра ту -

ри в 10-му кла сі
Єго ро ва На та лія Ми хай лів на, ви кла дач,
Кри во різь кий про фе сій ний гір ни чо-тех -
но ло гіч ний лі цей Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — до слі ди ти вплив чис тої на -
со ло ди на жит тя лю ди ни, своє рід ність
трак ту ван ня фі ло со фії жит тя, кра си й на -
со ло ди в ро ма ні; про ана лі зу ва ти жит тя лю -
ди ни з по гля ду кра си, на со ло ди та мо ра лі
в жит ті

Роз роб ка уро ку «Мо раль ні уро ки ка -
зок Андер се на» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 5-му кла сі
Єго янц Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Хар ків ський
фі зи ко-ма те ма тич ний лі цей № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ди дак тич на ме та яко го — на -
вчи ти ви ді ля ти го лов не в тво рі, уза галь ню -
ва ти, ро би ти ви снов ки і зоб ра жа ти об ра зи
з ура ху ван ням їхньо го внут ріш ньо го сві ту
й зов ніш ньо го опи су, про по но ва но го ав то -
ром з ура ху ван ням влас них вра жень

Ме то дич на роз роб ка «Аль бер Ка мю»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му

класі
Кос тюк Те тя на Іва нів на, ви кла дач за ру -
біж ної 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: Пред с тав ле но ви ди й ме то ди
само стій ної на вчаль но-пі зна валь ної та до -
слід ниць кої ді яль нос ті шля хом ви ко -
ристан ня еле мен тів про ек т них, ін тер ак -
тив них та ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій, які до по ма га ють уріз но ма ніт -
ни ти цю ді яль ність, під ви щу ють куль ту ру
пе да го гіч ної пра ці, за ощад жу ють на вчаль -
ний час

Роз роб ка уро ку «Ч. Дік кенс «Різ д вя -
на піс ня в про зі» із за ру біж ної лі те ра -

ту ри в 6-му кла сі
Мар ке ло ва Оле на Гри го рів на, учи тель ро -
сій ської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Кри во різь ка шко ла № 117 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ак ти ві зу ва ти ху дож нє сприй нят тя
пе ре жи вань, сю жет но го та сло вес но го ря -
ду; зо рі єн ту ва ти уч нів у спе ци фі ці ідей но -
го спря му ван ня тво ру, йо го ком по зи ції,
удос ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти з тек с том

Роз роб ка уро ку «М. Бул га ков. «Май с -
тер і Мар га ри та» із за ру біж ної лі те ра ту -
ри в 11-му кла сі

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 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 — пре зен -
ту ва ти жит тє вий і твор чий шлях М. Бул га -
ко ва, ознай о ми ти з особ ли вос тя ми твор чої
ма не ри, по ка за ти до лю йо го тво рів;
розкри ти іс то рію на пи сан ня ро ма ну
«Май с тер і Мар га ри та», окрес ли ти фі ло -
соф сько-етич ні проб ле ми тво ру

Роз роб ка уро ку «По до рож Скруд жа
у ча сі й прос то рі. Ди на мі ка об ра зу

Скруд жа» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
По греб няк На та лія Во ло ди ми рів на, учи -
тель за ру біж ної лі те ра ту ри, Туль чинська
шко ла-лі цей з ПВФП Він ниць кої 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 —
до по мог ти про сте жи ти жит тє вий шлях
Скруд жа, йо го ман д ри в ча сі та прос то рі,
зро зумі ти при чи ни де гра да ції та ево -
люції Скруд жа; фор му ва ти на вич ки
психо ло гіч но го ана лі зу й син те зу лі те ра -
тур но го персо на жа; про дов жу ва ти фор -
му ва ти та роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
зв’яз не мов лен ня, ко му ні ка тив ну ком пе -
тен т ність

Роз роб ка уро ку «Б. Шоу. «Піг ма лі он»
із за ру біж ної лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Пу хе вич На та лія Сте па нів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, Сте ня тин ська шко ла
Со каль сько го р-ну Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Очі ку ва ні ре зуль та ти: учень ха -
рак те ри зує об раз ге ро ї ні, ви яв ляє за со би
йо го ство рен ня, ви слов лю влас ні суд жен -
ня та ар гу мен тує їх при кла да ми з тек с ту,
усві дом лює не об хід ність бра ти на се бе від -
по ві даль ність за влас ні рі шен ня

Ме то дич на роз роб ка «Оці ню є мо
швид ко» із за ру біж ної лі те ра ту ри

в 5-му кла сі
Ру ден ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви, Во -
дян ська шко ла Ши ро ків сько го р-ну Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: По сіб ник міс тить за пи тан ня
та від по ві ді до кож ної стат ті, ху дож ньо го
тво ру під руч ни ка «За ру біж на лі те ра -
тура. 5 клас». Ці за пи тан ня та за вдан ня
по лег шу ють ус не опи ту ван ня і здій с нен -
ня по стій но го кон т ро лю знань уч нів
на уро ці під час пе ре вір ки до маш ньо го
за вдан ня

Роз роб ка уро ку «К. Си мо нов. «Жди ме -
не». По ети за ція ви со ко го по чут тя» із за -
ру біж ної лі те ра ту ри в 7-му кла сі
Ряб ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Олек сан д рів ське НВО
№ 1 Кі ро во град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пред с та ви ти ро сій -
сько го по ета вір мен сько го по ход жен ня
К. Си мо но ва, про чи та ти та про ана лі зу ва ти
йо го вірш «Жди ме не», роз ви ва ти на вич ки
ви раз но го чи тан ня, ана лі зу по етич но го
тво ру, зв’яз но го мов лен ня, ком па ра тив но -
го ана лі зу, спри я ти ви хо ван ню емо цій но-
цін ніс ної ком пе тен ції
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Роз роб ка за хо ду «Сто літ тя-ліх та ри ки»
для 11-х кла сів
Ря бо ва Єли за ве та Фе до рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри, ро сій ської мо ви, 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
із за ру біж ної лі те ра ту ри у фор ма ті арт-
кав’яр ні

Роз роб ка уро ку «Уті лен ня рис сим во -
ліз му в по езі ях Шар ля Бод ле ра» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Са ви сько Те тя на Гри го рів на, учи тель за -
ру біж ної лі те ра ту ри та ро сій ської мо ви,
В’язен ський НВК Пу тивль сько го р-ну
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти із жит тям
Ш. Бод ле ра, особ ли віс тю йо го по езії; по -
гли би ти знан ня про мо дер ніст ські зру -
шен ня у фран цузь кій по езії; до слі ди ти,
як роз ви ва єть ся сим во ліч на те ма ти ка
у тво рах Бод ле ра; удос ко на лю ва ти на вич -
ки ана лі зу по етич но го тво ру, ви раз но го
чи тан ня по езії

Ме то дич на роз роб ка «Й. Ягел ло «Ка -
ва з кар да мо ном» із за ру біж ної лі те -

ра ту ри в 10-му кла сі
Сав чук Ва лен ти на Ми хай лів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ки їв ський лі цей
№ 208.
Ано та ція: Ма те рі а ли для опра цю ван ня
тво ру су час ної поль ської пись мен ни ці
на уро ці

Роз роб ка уро ку «Від об ра жен ня тра ге -
дії Го ло кос ту в по езії П. Це ла на «Фу га
смер ті» з за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му
кла сі
Сер гій чук На дія Йо си пів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Овруць ка гім на зія іме ні
Андрія Ма лиш ка 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 — за без пе -
чи ти по вто рен ня знань про то та лі тар ні,
дик та тор ські ре жи ми Євро пи та ме то ди
бо роть би їх уря дів з по лі тич ни ми про тив -
ни ка ми; роз кри ти гли би ну тра ге дії Го ло -
кос ту че рез приз му по езії П. Це ла на

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток твор -
чих здіб нос тей уч нів на уро ках за ру -

біж ної лі те ра ту ри та в по за уроч ний час»
Сер гій чук На дія Йо си пів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Овруць ка гім на зія іме ні
Андрія Ма лиш ка Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор ка про по нує про во ди ти по за клас ні
за хо ди, де уч ні мо жуть по ка за ти свою
твор чість, об да ро ва ність у тій чи ін шій га -
лу зі ді яль нос ті (лі те ра тур но-му зич ні ком -
по зи ції, по етич ні ві таль ні, брейн-рин ги, лі -
те ра тур ні КВК, кон кур си еру ди тів, чит ців)

Роз роб ка уро ку «Під сум ко ва кон т -
роль на ро бо та» із за ру біж ної лі те ра ту ри
за 10-й — 11-й кла си
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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — пе ре ві ри ти рі вень
знань, умінь та на ви чок; спри я ти ак ту а лі -
за ції на бу тих знань; роз ви ва ти вмін ня сис -
те ма ти зу ва ти й уза галь ню ва ти ви вче ний
ма те рі ал; удос ко на лю ва ти ло гіч не мис лен -

ня; спри я ти ви хо ван ню са мо стій нос ті,
умін ня скон цен т ру ва ти ува гу

Роз роб ка уро ку «М. Па вич «Да мас -
кин» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му

кла сі
Тка чук Оль га Іва нів на, ви кла дач за ру біж -
ної 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 на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — озна -
йоми ти з ху дож ньо-ес те тич ни ми прин ци -
па ми, за до по мо гою яких тво рить ся пост -
мо дер ніст ський текст; ство ри ти уста нов ку
на ці ліс не сприй нят тя кон цеп ції «храм —
світ — лю ди на» у но ве лі М. Па ви ча
«Дамас кин»

Роз роб ка уро ку «Ро берт Шек лі. «За пах
дум ки» із за ру біж ної лі те ра ту ри в 6-му
кла сі
Тоць ка На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Кар да шин 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, на вчаль на ме та яко го — по знай о -
ми ти з жит тям і твор чіс тю аме ри кан сько го
пись мен ни ка-фан тас та Р. Шек лі, глиб ше
роз кри ти особ ли вос ті сю же ту та ком по зи -
ції; про ник ну ти в ав тор ську кон цеп цію
опо ві дан ня «За пах дум ки»

Ме то дич на роз роб ка «Жит тє вий
і твор чий шлях Ми ло ра да Па ви ча» із

за ру біж ної лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Чир кі на Ва лен ти на Олек сан д рів на, ви кла -
дач за ру біж ної 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: У ро бо ті пред с тав ле ні ва рі ан ти
ви дів і ме то дів са мо стій ної на вчаль но-пі -
зна валь ної та до слід ниць кої ді яль нос ті
учнів на уро ці сві то вої лі те ра ту ри під час
ви вчен ня твор чос ті серб сько го пись мен -
ни ка Ми ло ра да Па ви ча, які до по ма га ють
урізно ма ніт ни ти на вчаль ну ді яль ність,
підви щу ють куль ту ру пе да го гіч ної пра ці,
за ощад жу ють на вчаль ний час

Роз роб ка уро ку «Ха рак те рис ти ка
обра зів Ахіл ла і Гек то ра в по емі Го ме ра
«Ілі а да» із за ру біж ної лі те ра ту ри у 8-му
кла сі
Шев чен ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, При луць ка шко ла
№ 14 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 ка за ти гу ма ніс -
тич ний па фос по еми; про сте жи ти, як ав -
тор роз кри ває об ра зи Ахіл ла та Гек то ра;
за крі пи ти лі те ра ту ро знав чі по нят тя «епі -
тет», «гі пер бо ла», на да ти ві до мос ті про
епіч ний стиль ан тич нос ті; ви хо ву ва ти в уч -
нів най кра щі люд ські ри си

Роз роб ка уро ку «Сим во лі ка в ро ма ні
Ф. Дос то єв сько го «Зло чин і ка ра» із за ру -
біж ної лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Шу ля ко ва Лі лія Юрі їв на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Віль нянський про фе сій ний
лі цей 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 зі зна -
чен ням тер мі нів «сим вол», «ху дож ня де -
таль» на при кла ді ро ма ну «Зло чин і ка ра»;
по ка за ти уч ням склад ність та гли би ну

рома ну че рез йо го сим во лі ку; роз ви ва ти
мов лен ня уч нів під час ана лі зу тво ру; ви хо -
ву ва ти кри тич не мис лен ня

Іно зем ні мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Singend De -
utsch lernen» для 9-х — 11-х кла сів

Ку ле ша Олек сандр Ва ле рій о вич, учи тель
ні мець кої мо ви, Хмель ницька спе ці а лі зо -
ва на шко ла № 6 з по глиб ле ним ви вчен ням
ні мець кої мо ви з 1-го кла су.
Ано та ція: У роз роб ці вмі ще но ди дак тич -
ний ма те рі ал у фор мі пі сень із за вдан ня ми
різ но го ти пу для тре ну ван ня мов лен нє вих
на ви чок на уро ках ні мець кої мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Lectures. Parle
bien le francais» з фран цузь кої мо ви

в 5-х — 11-х кла сах
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель
фран цузь кої та ан г лій ської мов, Ні ко поль-
 ська шко ла № 8 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но ма -
те рі ал з удос ко на лен ня чи таць ких на -
вичок і зба га чен ня слов ни ко во го за па су
уч нів на всіх ета пах на вчан ня в шко лі за
ана ло гією з ук ра їн ською мо вою шляхом
мов ної здо гад ки та транс крип ції ви ді ле -
них букв і бук вос по лу чень

Ме то дич на роз роб ка «Dictionnaire
fon damental de la langue fran aise»

для 5-х — 11-х кла сів
Оста пен ко Євген Во ло ди ми ро вич, учи тель
фран цузь кої та ан г лій ської мов, Ні ко поль-
 ська шко ла № 8 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Про по но ва ний слов ник на ра хо -
вує по над 600 фран цузь ких слів-ана ло гів
та їх тлу ма чен ня фран цузь кою мо вою.
Вибір лек сич но го ма те рі а лу зу мов ле ний
су час ним ста ном фран цузь кої мо ви і мо же
бу ти ви ко ри ста ний для на вчан ня уч нів
в шко лі, для роз вит ку на ви чок мов ної здо -
гад ки і мо же бу ти до дат ком до під руч ни ків
фран цузь кої мо ви

Роз роб ка уро ку «Дні тиж ня» з ні -
мець кої мо ви в 5-му кла сі

Ри люк Рус ла на Ми ко ла їв на, учи тель ні -
мець кої та ан г лій ської мов, Іва но-Фран ків -
ська шко ла № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на -
вчаль на ме та яко го — ознай о ми ти з но вою
лек си кою: der Montag, der Dienstag, der
Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der
Samstag, der Sonntag, die Woche; ав то ма ти -
зу ва ти на вич ки вжи ван ня но вих лек сич -
них оди ниць

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
вiде о ма терiалiв на уро ках iно зем ноi мови»
Ро ма сен ко Свiтла на Павлiвна, учи тель iно -
зем них мов, Ко рос тен ський мiський лiцей
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но фраг -
мент уро ку з ви ко ри стан ням ві де о ре сур сів
National Geographic Learning з те ми «Envi -
ronment» у 9 кла сі «Disappearing World»

Роз роб ка уро ку «Лі те ра ту ра. Лі те -
ратур ні жан ри» з фран цузь кої мо ви

у 8-му кла сі
Ца рьо ва Єли за ве та Сте па нів на, учи тель
фран цузь кої мо ви, Єли за ве тів ська шко ла
Мар’їн сько го р-ну До нець кої обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — на вчи ти ана лі зу ва ти зміст бай ки,
оці ню ва ти вчин ки ге ро їв, ви яв ля ти мо ти ви
по ве дін ки, ви зна ча ти по вчаль ний ви с но -
вок; зба га чу ва ти слов ни ко вий за пас; роз -
ви ва ти мов лен ня, умін ня зі став ля ти опи -
сане із сьо год ніш нім жит тям, гра мот но
вислов лю ва ти дум ки, до во ди ти й ар гу мен -
ту ва ти мір ку ван ня; удос ко на лю ва ти на -
вич ки ви раз но го чи тан ня

Інтег ро ва ні уро ки

Роз роб ка уро ку «Гео гра фія по ход -
жен ня су час них іг ро вих ви дів спор -

ту» з гео гра фії та фі зич ної куль ту ри
в 10-му кла сі
Гав рю шен ко Ган на Во ло ди ми рів на, до -
цент ка фед ри гео гра фії; Сер деч ний Во -
лоди мир Вла дис ла во вич, ви кла дач фі зич -
ної куль ту ри, Лу ган ський на ці о наль ний
уні вер си тет іме ні Та ра са Шев чен ка; Сє вє -
ро до нець кий про фе сій ний бу ді вель ний
ліцей 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
і вста нов лен ня зв’яз ків між струк тур ни ми
ком по нен та ми зміс ту з гео гра фії і фі зич ної
куль ту ри, фор му ван ня ці ліс но го уяв лен ня
про особ ли вос ті впли ву гео гра фіч но го се -
ре до ви ща, еко но міч них та куль тур них
зв’яз ків на по ши рен ня су час них іг ро вих
ви дів спор ту

Роз роб ка уро ку «Ви ши вай мо ві зе -
рун ки до лі» з ук ра їн ської та ан г лій -

ської мов у 8-му кла сі
Гар ма тюк Лю бов Іва нів на, учи тель
української мо ви і лі те ра ту ри; Мар чук
Юлія Ми ро сла вів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Тер но піль ська ук ра їн ська гім на зія
ім. І. Фран ка.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку з муль ти ме дій ною під трим кою
(урок роз вит ку мов лен ня — об мін дум ка -
ми та вра жен ня ми від те ле пе ре дач, ма те рі -
а лів ві де о хос тин гу YouTube, при свя че них
ви вчен ню та збе ре жен ню пам’яток іс то рії
та куль ту ри), з еле мен та ми опи су пам’ят ки
куль ту ри — ви ши ван ки)

Роз роб ка уро ку «Орга ніч ні спо лу ки
в по бу ті. По нят тя про по бу то ві хі мі -

ка ти. По бу то ва хі мія як скла до ва «хо -
лодної вій ни» з хі мії та все світ ньої іс то рії
в 9-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; Бон дар Люд ми ла
Во ло ди ми рів на, учи тель хі мії та еко ло гії,
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 —
розши ри ти та по гли би ти знан ня уч нів про
хі міч ні ре чо ви ни, які ви ко рис то ву ють
у по бу ті; до вес ти до ро зу мін ня уч нів, що
то ва ри по бу то вої хі мії ма ють не тіль ки
спо жив чі якос ті, а й со ці аль ну й еко ло гіч ну
ці ну; вчи ти уч нів пов’язу ва ти знан ня, на -
бу ті на уро ках хі мії, з іс то рич ни ми по ді я ми
та про це са ми

Роз роб ка уро ку «Інте лек ту аль ні та
ду хов ні на дбан ня — най цін ні ші

скар би люд ст ва» з ма те ма ти ки та ук ра їн -
ської мо ви в 11-му кла сі

Жит ні ко ва Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки; Олій ник Ал ла Ми хай лів на,
учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ки -
їв ська шко ла № 9.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти ви вче не
про час ти ни мо ви, удос ко на ли ти ор фо гра -
фіч ні на вич ки, роз ви ва ти вмін ня ро би ти
лін г віс тич ні до слід жен ня; по вто ри ти ме -
тод ма те ма тич ної ін дук ції; удос ко на ли ти
на вич ки за сто су ван ня йо го для до ве ден ня
то тож нос тей; по вто ри ти гео мет рич ний
зміст ви зна че но го ін тег ра ла і йо го ви ко -
ристан ня при об чис лен ні ін тег ра лів; озна -
йо ми ти з ме то дом Остро град сько го при
об чис лен ні ін тег ра лів

Роз роб ка уро ку «Ко ли ван ня і хви лі.
Елек т рон ні таб ли ці Excel» з фі зи ки

та ін фор ма ти ки в 11-му кла сі
Ла ди гі на Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
фі зи ки; По го рі ла Ма ри на Во ло ди ми рів на,
учи тель ін фор ма ти ки, Пол тав ська шко ла
№ 18.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти, уза галь ни ти та сис те -
матизу ва ти знан ня за те мою; до вес ти, що
ма те рі аль ні об’єк ти ма ють без ліч фі зич них
влас ти вос тей; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
умін ня за сто со ву ва ти знан ня в но вих си ту а -
ці ях; ви хо ву ва ти ба жан ня пізна ва ти до вкіл -
ля; пе ре ві ри ти вмін ня за сто со ву ва ти знан ня
на прак ти ці при опра цю ван ні таб лич ної ін -
фор ма ції у про гра мі Excel

Роз роб ка уро ку-квес ту в І се мес т рі
з ма те ма ти ки та ук ра їн ської мо ви

в 5-му кла сі
По со хо ва На та лія Ген на ді їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Бур це ва
Оле на Ва си лів 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, ме та яко -
го — ство рен ня умов для са мо ре а лі за ції
та со ці а лі за ції; ак ти ві за ція пі зна валь ної ді -
яль нос ті уч нів; — під ви щен ня ін те ре су
до ви вчен ня ма те ма ти ки та рід ної мо ви;
під ви щен ня за галь ної куль ту ри уч нів; роз -
ви ток умін ня уч нів спіл ку ва ти ся з ін ши ми,
пра цю ва ти в гру пах

Роз роб ка уро ку «Опе ра ції над об’єк -
та ми фай ло вої сис те ми під час ви -

вчен ня те ми «Ба га то клі тин ні ор га ніз ми»
з біо ло гії та ін фор ма ти ки в 6-му кла сі
Ро галь ська Ві та Во ло ди ми рів на, учи тель
біо ло гії; По го рі ла Ма ри на Во ло ди ми рів на,
учи тель ін фор ма ти ки, Пол тав ська шко ла
№ 18.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з по ряд ком ви ко нан ня
опе ра цій над об’єк та ми фай ло вої сис те ми;
удос ко на лю ва ти прак тич ні на вич ки ро -
боти з фай ло ви ми об’єк та ми, фай ло вою
сис те мою; сфор му ва ти в уч нів по нят тя
бага то клі тин но го ор га ніз му, ознай о ми ти
з особ ли вос тя ми бу до ви, про це сів жит тє -
ді яль нос ті та зна чен ня в при ро ді та жит ті
лю ди ни при мі тив них ба га то клі тин них ор -
га ніз мів, ознай о ми ти з основ ни ми се ре до -
ви ща ми іс ну ван ня цих ор га ніз мів та їх
при сто су ван ня ми до умов на вко лиш ньо го
се ре до ви ща

Роз роб ка сю жет но-ро льо во го уро ку
з фіз куль ту ри та при ро до знав ст ва

в 4-му кла сі

Бан чук Світ ла на, учи тель фіз куль ту ри, Во -
ло чи ська шко ла № 5 Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — роз ви ва ти за со ба ми
фі зич ної куль ту ри за галь ну ви три ва лість,
сприт ність, ко ор ди на цію, швид кіс но-си ло -
ві та ін ші якос ті; від но ви ти ру хо ву пам’ять;
за крі пи ти тех ні ку ви ко нан ня пе ре ки дів
упе ред, стриб ків у дов жи ну з міс ця; роз ви -
ва ти си лу м’язів рук, швид кість ре ак ції

Роз роб ка уро ку «Еле мен ти те ат ра лі -
за ції на уро ках по за клас но го чи тан -

ня. Як на вчи ти ди ти ну бу ти еко ном ною»
з лі те ра тур но го чи тан ня та основ здо ров’я
в 3-му кла сі
Бой ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Узин ська шко ла № 5 Бі ло цер -
ків сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ак ти ві зу ва ти
читаць ку пам’ять; роз ви ва ти діа ло гіч не
та мо но ло гіч не мов лен ня, умін ня пе ре вті -
лю ва ти ся й кон цен т ру ва ти ува гу; ви хо ву -
ва ти в со бі ак то ра; ознай о ми ти з по нят тям
«спо жив ча куль ту ра»; фор му ва ти по нят тя
про те, що ра ці о наль не ви ко ри стан ня кош -
тів — осно ва ста ло го роз вит ку сус піль ст ва;
роз ви ва ти праг нен ня бу ти еко ном ни ми

Роз роб ка уро ку «Про гре сії та їх за -
сто су ван ня» з ма те ма ти ки та біо ло гії

в 9-му кла сі
Да ни лів Те тя на Дмит рів на, учи тель, Ста -
ро ниж бір ків ська шко ла Гу ся тин сько го
р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — уза галь -
ни ти знан ня про про гре сії; ак ти ві зу ва ти
вза є мо дію між уч ня ми, ак ту а лі зу ва ти до -
свід, на да ти мож ли вість «ста ти успіш ним»,
за крі пи ти на вич ки об чис лен ня еле мен тів
про гре сії; про вес ти кон т роль з ме тою вста -
нов лен ня рів ня усві дом лен ня на вчаль но го
ма те рі а лу

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку «Не -
зви чай не у зви чай но му» в 2-му кла сі

Ду бі ков ська Оле на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 28
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого —удос ко на лю ван ня та по глиб лен ня
знань здо бу ва чів осві ти з пред ме тів: ма -
тема ти ка, ук ра їн ська мо ва, лі те ра тур не
читан ня, еко но мі ка, еко ло гія, осно ви
здоров’я

Роз роб ка уро ку «За по від ні те ри то рії
та охо ро на при ро ди Укра ї ни» з при -

ро до знав ст ва й тру до во го на вчан ня
в 4-му кла сі
Ков тун Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Фас тів ська шко ла № 1
Київ 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 — по знай о ми ти уч нів із за по від ни ми
те ри то рі я ми Укра ї ни; роз кри ти за леж -
ність при ро ди від ді яль нос ті лю ди ни;
ознай о ми ти із за хо да ми, які за сто со вує
лю ди на для збе ре жен ня до вкіл ля; удос ко -
на лю ва ти на вич ки ро бо ти з па пе ром у тех -
ні ці «ори га мі»

Роз роб ка уро ку «Склад но під ряд не
ре чен ня» з ук ра їн ської мо ви та гео -

гра фії в 9-му кла сі
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Лит вин Юлія Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Сво бод нен ська
шко ла Вол но ва сько го 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 яко го — за крі пи ти знан ня, умін ня
та на вич ки зі склад но під ряд но го ре чен ня,
ознай о ми ти уч нів з гео гра фіч ним по ло -
жен ням річ ки Дніп ро, за галь ни ми ри са ми
гід ро ло гіч но го ре жи му річ ки, ви вчи ти
при то ки Дніп ра

Роз роб ка уро ку «Зи монь ка зи ма» 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
Ми хай ло ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 38.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го
чи тан ня, чіт кої і пов ної від по ві ді на за пи -
тан ня; роз ши рю ва ти уяв лен ня про пта хів;
учи ти бу ду ва ти опи си за ма люн ка ми; зба -
га чу ва ти слов ни ко вий за пас, роз ви ва ти
мов лен ня, умін ня пе ре да ва ти свої вра -
ження від на вко лиш ньо го сві ту в ма люн ку;
ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня до пта хів
узим ку

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка.
«Кон ва лія». Ма лю ван ня ком по зи ції

«Свя то вес ня ної при ро ди» з лі те ра тур но -
го чи тан ня та об ра зот вор чо го мис тец т ва
в 4-му кла сі
Мос ка лен ко Ма ри на Бо ри сів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, 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 вчаль -
на ме та яко го — про дов жи ти ознай ом лен -
ня з твор чіс тю Ле сі Укра їн ки; удос ко на лю -
ва ти на вич ки сві до мо го ви раз но го чи тан ня
по етич них тво рів; по ка за ти бар вис тість,
кра су рід ної мо ви, її ме ло дій ність; по -
глиблю ва ти знан ня про світ ло як за сіб
вираз нос ті

Роз роб ка уро ку «Свя те сло во — рід на
ма ти. По вто рен ня про текст» з ук ра -

їн ської мо ви та по за клас но го чи тан ня
в 3-му кла сі
Пе ре пьо л кі на Іри на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, По кров ський НВК
№ 1 До нець кої об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
них на ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
уч нів про текст, удос ко на лю ва ти вмін ня
пра цю ва ти з де фор мо ва ним тек с том; фор -
му ва ти вмін ня та на вич ки шко ля рів скла -
да ти пись мо ве ви слов лю ван ня

Роз роб ка уро ку «Зві рі на вес ні. Текст-
опис «Оле нят ко» з при ро до знав ст ва

та ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Пет ри чен ко Оль га Вік то рів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Бах мут ська шко ла № 18
ім. Дмит ра Чер няв сько го Бах мут ської
міськ ра ди До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — роз -
шири ти знан ня про тва рин, жит тя зві рів
на вес ні, про не об хід ність їхньої охо ро ни;
роз ви ва ти вмін ня ха рак те ри зу ва ти змі -
ни в жит ті зві рів на вес ні; умін ня вста -
нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки
в не жи вій та жи вій при ро ді на вес ні; роз -
ви ва ти про це си мис лен ня, спо сте реж ли -
вість, пізна валь ний ін те рес; на вча ти бу -

ду ва ти опи со ву роз по відь тва ри ни, удос -
ко на лю ва ти на вич ки опи со во го мов -
лення

Роз роб ка уро ку «Імен ник. Імен ни ки —
на зви іс тот і не іс тот. Тва ри ни. Різ но ма -
нітність тва рин» з ук ра їн ської мо ви
та при ро до знав ст ва в 3-му кла сі
Се лі вер с то ва На та лія Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, В’язен ський НВК
Пу тивль сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — роз ши ри ти й по гли би ти знан ня про
імен ник; ознай о ми ти з тер мі на ми «на зви
іс тот і не іс тот», їх ха рак тер ни ми озна ка ми;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви ді ля ти імен ник
се ред ін ших час тин мо ви; фор му ва ти
уявлен ня про зна чен ня тва рин у при ро ді
і цін ність їх для лю дей, про ви ди й особ ли ві
озна ки тва рин

Роз роб ка уро ку «Віч ні іс ти ни у тво рах
ро сій ської та ук ра їн ської лі те ра ту ри»
в 9-му кла сі
Та най ло ва Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель
ро сій ської мо ви та 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 ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — про дов жи ти фор му ван ня ін те ре су
до сло ва на при кла дах дос ко на лих ху дож -
ніх зраз ків ро сій ської та ук ра їн ської лі те -
ра ту ри; уза галь ни ти й по вто ри ти ві до мос ті
про роз ді ли ро сій ської мо ви; по пов ни ти
слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти мов лен ня,
ло гіч не мис лен ня, пам’ять, ува гу, ви на хід -
ли вість і спо сте реж ли вість

Роз роб ка уро ку «Впра ви на за сво єн -
ня таб лиць до да ван ня і від ні ман ня.

За да чі на зна ход жен ня су ми й оста чі.
Кру го ві при кла ди.Тва ри ни. Опис біл ки»
з ма те ма ти ки, при ро до знав ст ва, роз вит -
ку мов лен ня
То кар Світ ла на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Во лин ський лі цей іме ні Не сто -
ра Лі то пис ця, м. Кре ме нець Тер но піль-
 ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — удос -
ко на лю ва ти вмін ня об чис лю ва ти при -
клади на до да ван ня й від ні ман ня; за кріп -
лю вати знан ня про за да чу та вмін ня їх
розв’язу ва ти; на вча ти опи су ва ти тва рин;
роз ши ри ти уяв лен ня про біл ку як жи вий
ор га нізм, про умо ви, не об хід ні для її жит тя

Роз роб ка уро ку «Пта хи взим ку. За -
кріп лен ня таб ли ці мно жен ня чис ла

2» з ма те ма ти ки та при ро до знав ст ва в 2
кла сі
Хох ло ва Люд ми ла Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, По кров ський НВК
№ 1 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — учи ти ви слов лю ва ти
власну по зи цію, прий ма ти об ґ рун то ва ні
рі шен ня; на да ти уч ням до по мо гу в роз ши -
рен ня та ре струк ту ри за ції на бу тих знань
під впли вом но вої одер жа ної ін фор ма ції
про зи му ю чих пта хів; фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти за да чі на мно жен ня чис ла 2,
зна хо ди ти ре зуль тат мно жен ня зруч ним
для се бе спо со бом

Роз роб ка уро ку «Проб ле ма ви бо ру»
(за по віс тю М. Го го ля «Та рас Буль -

ба») з ук ра їн ської лі те ра ту ри та іс то рії
Укра ї ни в 9-му кла сі
Хох ло ва На та лія Іва нів на, Куп лен ко Нел ля
Ва си лів на, учи те лі ук ра їн ської мо ви та лі -
те ра ту ри, іс то рії та пра во знав ст ва ви щої
ка те го рії, Бо рів ський НВК Сє вє ро до нець -
кої міськ ра ди Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв 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
мета яко го — фор му ва ти на вич ки ана -
літич ної ро бо ти з тек с том, ви раз но го чи -
тан ня, умін ня ха рак те ри зу ва ти об ра зи
пер со на жів тво ру

Роз роб ка уро ку «Осін ні яви ща в при -
ро ді. Каз ко ве де ре во» з при ро до знав ст ва
й об ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Чу ма ко ва Іри на Дмит рів на, учи тель по -
чатко 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 ська 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
про осінь; учи ти роз піз на ва ти і на зи ва ти
озна ки осін ньої по го ди, ство рю ва ти об раз
каз ко во го де ре ва; ви хо ву ва ти спо сте реж -
ли вість; роз ви ва ти фан та зію, мов лен ня,
по пов ню ю чи слов ни ко вий за пас на зва ми
осін ніх явищ у при ро ді; спри я ти емо цій -
но му роз вит ку

Інфор ма ти ка

Роз роб ка уро ку «По нят тя кар ти знань.
Се ре до ви ще ре дак то ра кар ти знань» з ін -
фор ма ти ки в 9-му кла сі
Асє єв Во ло ди мир Іва но вич, учи тель ін фор -
ма ти ки, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо ва на
шко ла «Сві точ» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — роз гля ну ти при зна чен ня
та струк ту ру ре дак то ра карт знань, ал го -
ритм по бу до ва ін фор ма цій них мо де лей
у ре дак то рі карт знань; ознай о ми ти з мож -
ли вос тя ми струк ту ру ван ня ін фор ма ції
на осно ві ви ко ри стан ня ре дак то ра карт
знань; на вчи ти ство рю ва ти кар ти знань
на осно ві знань пев ної пред мет ної га лу зі

Роз роб ка уро ку «Сис те ми ке ру ван ня
вміс том для веб-ре сур сів» з ін фор ма -

ти ки в 10-му кла сі
Вар лам Ан на Ми хай лів на, ви кла дач ін -
форма ти ки, Львів ське ви ще про фе сій не
учи ли ще комп’ютер них тех но ло гій та бу -
дів ниц т ва.
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 уч нів з по нят тям гі пер тек с ту,
інфор ма цій ним ре сур сом WorldWideWeb,
по нят тям Web-сто рін ки та Web-сай ту

Роз роб ка уро ку «Умов ні опе ра то ри.
Опе ра тор ви бо ру Select Case» з ін -

фор ма ти ки у 8-му кла сі
Вой то вич Оле на Ва лен ти нів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, То рець ка шко ла № 6 До нець -
кої 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 — сфор -
му ва ти по нят тя «опе ра тор ви бо ру Select
Case», «особ ли вос ті йо го за сто су ван ня»,
«фор мат опе ра то ра ви бо ру Select Case
мовою про гра му ван ня VB.Net», «ін декс
ви бору, спи сок по рів нянь»
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Ме то дич на роз роб ка «Ство рен ня гри
«Фут бол» за со ба ми се ре до ви ща про -

гра му ван ня Скретч» з ін фор ма ти ки для
5-х — 7-х кла сів
За єць Бог дан Пет ро вич, учи тель ін фор ма -
ти ки, 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: Ме то дич ні вка зів ки до ви ко -
нання прак тич ної ро бо ти № 1, ме та якої —
на вчи ти ся ство рю ва ти про ек ти в Скретч,
ви ко рис то ву ва ти по вто рен ня, роз га лу -
жен ня та ін ші ко ман ди, скла да ти ал го рит -
ми дій для за да них ви ко нав ців

Роз роб ка уро ку «Я і Інфор ма ти ка» з ін -
фор ма ти ки в 10-му кла сі
За їка АртемОлек сій о вич, ви кла дач, Про -
фе сій но-пе да го гіч ний ко ледж Глу хів сько -
го на ці о наль но го пе да го гіч но го уні вер си -
те ту ім. О. Дов жен ка, Сум ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — фор му -
ва ти пі зна валь ний ін те рес до ви вчен ня
інфор ма ти ки, ці ка вість і ба жан ня до по -
даль шо го здо бут тя знань, умінь та на ви чок
з ін фор ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Інфор ма цій ні сис те -
ми» з ін фор ма ти ки в 10-му кла сі

Ко ва льо ва Яна Андрі їв на, ви кла дач ін фор -
ма ти ки, 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 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 мета
яко го — по знай о ми ти з ін фор ма цій ними
сис те ма ми та тех но ло гі я ми в су часно му
сус піль ст ві їх зна чен ням та скла до ви ми

Роз роб ка уро ку «Фор ма ту ван ня сим -
во лів та аб за ців» з ін фор ма ти ки

в 5-му кла сі
Куп рик Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ін фор ма ти ки, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 1 іме ні В. Стрель чен ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на ме -
та яко го — ознай о ми ти з прин ци па ми
фор ма ту ван ня сим во лів та аб за ців; удос -
ко на лю ва ти на вич ки ро бо ти в тек с то во му
про це со рі, умін ня змі ню ва ти шрифт, роз -
мір, на крес лен ня, ко лір, ви рів ню ван ня,
уста нов лю ва ти від сту пи аб за цу, між ряд -
ко вий ін тер вал

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
елек т рон них таб лиць за до по мо гою

MS Excel» для 7-х — 11-х кла сів
Руд ніць ка Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, ін фор ма ти ки, Смі лян ська
спе ці а лі зо ва на мис тець ка шко ла Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: Збір ник при зна че ний для про ве -
ден ня по точ но го та те ма тич но го оці ню ван -
ня знань уч нів, які ви вча ють пред мет
«Інфор ма ти ка» в за галь но ос віт ній шко лі

Роз роб ка уро ку «Елек т рон на пош та»
з ін фор ма ти ки в 10-х — 11-х кла сах
Скрип ник Люд ми ла Ми ко ла їв на, ви кла дач,
Кри во різь кий про фе сій ний гірничо-тех но -
ло гіч ний лі цей Дніп ро пет ровської 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 -
нен ня й сис те ма ти за ція знань уч нів з те ми
«Елек т рон на пош та»

Роз роб ка уро ку «Ефек ти ані ма ції,
рух об’єк тів у пре зен та ці ях» з ін фор -

ма ти ки в 6-му кла сі
Яло ва Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель ін -
фор ма ти ки, 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 -
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 —
на вчи ти ся на лаш то ву ва ти ані ма цію до
об’єк тів слай да, ви ко рис то ву ва ти ефек ти
на вхід, ви хід, ви ді лен ня, шля хи пе ре мі -
щен ня

Роз роб ка за хо ду «Ми оби ра є мо здо -
ров’я» для 11-х кла сів

Ясюк Окса на Ми ко ла їв на, ви кла дач ін -
фор ма ти ки та спец дис цип лін, Ду бен ське
ви ще ху дож нє про фе сій но-тех ніч не учи -
ли ще Рів нен ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня веб-квес -
ту з ін фор ма ти ки на за яв ле ну те му з муль -
ти ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та -
ція до да єть ся)

Істо рія Укра ї ни

Cтат тя «Ро бін Гуд за по різь ких сте пів,
або Укра їн ський Бо на парт»

Ва рьє ва Ма йя Вік то рів на, ви кла дач, Бер -
дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко ледж
Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч но го
уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: Ма те рі ал при свя че но по ста ті
Не сто ра Мах на, який ство рив іде аль ну мо -
дель дер жа ви без вла ди, з усі ма ат ри бу та -
ми дер жа ви — те ри то рія, вій сько, пра пор,
сто ли ця (Гу ляй по ле — Мах но град), влас ні
гро ші то що. Біль шо ви ки зна ли, що цей
про ект вті лить ся, то му й не до зво ли ли йо -
му роз ви ва ти ся

Роз роб ка уро ку «По ча ток про мис ло во -
го пе ре во ро ту на ук ра їн ських зем лях»
з іс то рії Укра ї ни в 9-му кла сі
Ві цен ко Ла ри са Ана то лі їв на, учи тель іс то -
рії, Ки їв ська шко ла № 6.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з про це -
сом за род жен ня фаб рич но-за вод сько го
ви роб ниц т ва, фор му ван ня га лу зей лег кої
і важ кої про мис ло вос ті, ви зна чи ти фак то -
ри, які стри му ва ли про мис ло вий роз ви ток
в Над дніп рян ській Укра ї ні в пер шій по ло -
ви ні XIX сто річ чя

Роз роб ка уро ку «Мир ний до го вір
у Брест-Ли тов ську. Геть манський пе ре во -
рот. Внут ріш ня та зов ніш ня по лі ти ка
Укра їн ської Дер жа ви» з іс то рії Укра ї ни
в 10-му кла сі
Гор гу ла Олек сандр Ми ко лай о вич, ви кла -
дач гу ма ні тар них та со ці аль но-еко но міч -
них дис цип лін, 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 уро ку, на -
вчаль на ме та яко го — роз кри ти зміст
і зна чен ня мир ної уго ди в Брест-Ли -
товську; про ана лі зу ва ти внут ріш ню
та зов ніш ню по лі ти ку Укра їн ської Дер -
жа ви; по ка за ти її міс це, як фор ми ук ра -
їн ської дер жав нос ті; роз ви ва ти вмін ня
ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти і кри тич но
оці ню ва ти іс то рич ні фак ти та ді яль -
ність осіб з по зи ції за галь но люд ських
цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Утво рен ня Ди рек то -
рії. Від нов лен ня УНР. Про го ло шен ня
ЗУНР. Акт Злу ки» з іс то рії Укра ї ни в 10-му
кла сі
Гор гу ла Олек сандр Ми ко лай о вич, ви -
кладач гу ма ні тар них та со ці аль но-еко но -
міч них дис цип лін, 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 уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — про ана лі зу ва ти внут ріш -
ню та зов ніш ню по лі ти ку Ди рек то рій УНР;
роз кри ти при чи ни по раз ки Ди рек то рії;
сха рак те ри зу ва ти внут ріш ню та зов ніш ню
по лі ти ку ЗУНР; окрес ли ти при чи ни її
пораз ки в поль сько-ук ра їн ській вій ні;
пока за ти міс це обох утво рень як форм ук -
ра їн ської дер жав нос ті

Роз роб ка уро ку «За сі дан ня клу бу іс -
то рич них анек до тів» з іс то рії Укра ї ни

в 11-му кла сі
Мо роз Світ ла на Ва ли лів на, учи тель іс то рії,
Пол тав ська спе ці а лі зо ва на шко ла-ін тер -
нат № 1.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
довес ти, що анек дот, як про яв іс тин но на -
род ної твор чос ті, є цін ним іс то рич ним
дже ре лом; ви хо ву ва ти в уч нів по чут тя гу -
мо ру, вмін ня по смі я тись над со бою, ро зу -
мін ня іро нії і сар каз му як силь них во ро гів
ан ти на род ної вла ди, яки ми лег ко охо пи ти
ши ро кі вер ст ви на се лен ня

Роз роб ка уро ку «Опо зи цій ний рух
в Укра ї ні в дру гій по ло ви ні 60-х — на по -
чат ку 80-х ро ків» з іс то рії Укра ї ни в 11-му
кла сі
Но жен ко Іри на Ва ле рі їв на, ви кла дач су -
спіль них дис цип лін, Бах мут ський ін дус т рі -
аль ний тех ні кум До нець ко го на ці о наль но -
го тех ніч но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — спо ну ка ти до по глиб лен -
ня знань що до ук ра їн сько го ди си дент -
сько го ру ху, ви зна чи ти те чії ру ху, роль
осо бис тос ті в іс то рії, з’ясу ва ти ме то ди
бороть би про ти то та лі тар но го ре жи му;
діа гнос ту вати на вич ки ро би ти під бір
додат ко вої ін фор ма ції, пра цю ва ти з дже -
ре ла ми, ви зна ча ти за ко но мір нос ті іс то -
рич но го про це су, кри тич но мис ли ти;
розви ва ти вмін ня пра виль но й по слі дов но
ви слов лю ва ти дум ку

Роз роб ка уро ку «Утвер д жен ня ста лін -
сько го то та лі тар но го ре жи му в Укра ї ні»
з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Пат ла тюк Во ло ди мир Іва но вич, учи тель іс -
то рії, Оде ський ко ледж транс пор т них тех -
но ло гій.
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 особ ли вос тя ми ре жи му біль шо -
ви ків під час управ лін ня дер жа вою при
роз бу до ві но во го со ці а ліс тич но го ла ду

Роз роб ка уро ку «По ход жен ня ук ра їн -
сько го ко зац т ва. Пер ші Сі чі. Дмит ро Виш -
не вець кий» з іс то рії Укра ї ни у 8-му кла сі
Са лі вон Яна Пав лів на, учи тель іс то рії,
Охтир ська шко ла № 5 іме ні Р. К. Ра пія
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ви світ ли ти при чи ни та про цес ви ник -
нен ня ук ра їн сько го ко зац т ва, роз по ві да ти
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про по яву пер ших Сі чей, ді яль ність Дмит -
ра Виш не вець ко го; ха рак те ри зу ва ти жит -
тя й по бут ко за ків; фор му ва ти на вич ки
кри тич но го мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти
й уза галь ню ва ти; ви хо ву ва ти по чут тя пат -
рі о тиз му та на ці о наль ної са мо сві до мос ті

Роз роб ка уро ку «Укра ї на в пе рі од де -
ста лі ні за ції (1953–1964 рр.)»
То пор чук Оле на Сер гі їв на, ви кла дач іс то -
рії, Бер дянскь кий 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, ме та яко -
го — роз кри ти суть де ста лі ні за ції, по ка за -
ти її особ ли вос ті в Укра ї ні; да ти оцін ку су -
спіль но-по лі тич но го жит тя 1953–1964 рр.;
роз ви ва ти іс то рич ну сві до мість; фор му -
вати вмін ня ло гіч но ви слов лю ва ти дум ки,
да ва ти оцін ки про це сам і по ді ям, зі став ля -
ти по гля ди та фак ти, ро би ти ви снов ки; ви -
хо ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, ін те ре су
і по ва ги до іс то рич но го ми ну ло го Укра ї ни

Ме то дич на роз роб ка «Го ло до мор —
тра ге дія чи ге но цид?» з іс то рії Укра ї -

ни для 10-го кла су
Фро ло ва Ал ла Євге ні їв на, учи тель іс то рії,
Ки їв ська шко ла № 186.
Ано та ція: Опор ний кон с пект до уро ку з іс -
то рії Укра ї ни на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Здо бут ки та про ра -
хун ки УЦР у дер жа во твор чо му про -

це сі» з іс то рії Укра ї ни в 10-му кла сі
Шве дай На та лія Гри го рів на, учи тель іс то -
рії, Ко бе ляць кий НВК № 1 Пол тав -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на яко му
уч ні пі діб’ють під су мок що до по чат ку
Укра їн ської ре во лю ції, пред с тав лять
творчі ро бо ти і ба чен ня дер жа во твор чих
про це сів УЦР; ви зна чать зна чен ня і роль
іс то рич них осо бис тос тей у роз гор тан ні
цих про це сів; ви зна чать здо бут ки, про ра -
хун ки та іс то рич не зна чен ня УЦР

Роз роб ка уро ку «На ці о наль но-ви -
зволь на вій на се ре ди ни XVII сто літ -

тя. По дії 1654–1657 ро ків» з іс то рії Укра ї -
ни у 8-му кла сі
Шо ро хов Ана то лій Олек сан д ро вич, учи -
тель іс то рії, 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 на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, на -
вчаль на ме та яко го — ви ді лен ня най важ -
ли ві ших во єн но-по лі тич них по дій 1654–
1657 ро ків для за пов нен ня бан ка да них
з те ми «На ці о наль но-ви зволь на вій на се -
ре ди ни ХVII сто літ тя», ви яс нен ня їх зна чи -
мос ті та на слід ків для іс то рії Укра ї ни, ро лі
в ній Хмель ницько го та йо го со рат ни ків

Ма те ма ти ка

Роз роб ка уро ку «На ту раль ні чис ла
і циф ри» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Са ва рець Юрій Олек сій о вич, учи тель ма -
те ма ти ки; Са ва рець Світ ла на Во ло ди ми -
рів на, учи тель ма те ма ти ки, Дніп ров ський
НВК № 30; Дніп ров ська шко ла № 52.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — по вто ри ти і роз -
ши ри ти ві до мос ті про чис ла, одер жа ні
в по пе ред ніх кла сах, сфор му ва ти по нят тя
про на ту раль ні чис ла

Роз роб ка уро ку « Па ра лель ні пря мі»
з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Ба тич ко Во ло ди мир Іва но вич, Крах маль -
на Га ли на Вік то рів на, учи те лі ма те ма ти -
ки, Ма рі у поль ська шко ла № 29 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
Закрі пи ти по нят тя па ра лель них пря мих,
па ра лель них від різ ків та про ме нів, до мог -
тися за сво єн ня влас ти вос тей па ра лель них
пря мих

Роз роб ка уро ку «Мо дуль чис ла.
Проти леж ні чис ла» з ма те ма ти ки

в 6-му кла сі
Бог дан Га ли на Ана то лі їв на, учи тель ма -
тема ти ки, Хер сон ський НВК № 51
ім. Г. О. По тьо м кі на.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), на яко му —
в іг ро вій фор мі уч ням роз кри ва ють ся
понят тя мо ду ля, про ти леж них чи сел;
у учнів фор му єть ся вмін ня зна хо ди ти
модуль ра ці о наль них чи сел, ви ко рис то ву -
ва ти влас ти вос ті мо ду ля для розв’язан ня
ви ра зів

Роз роб ка уро ку «Пе ре тво рен ня ви ра -
зів з ко ре ня ми» з ма те ма ти ки у 8-му кла сі
спе ці аль ної шко ли
Вер бів ська Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Шпо лян ська спе ці аль на шко -
ла-ін тер нат 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
на вич ки до бу ван ня ариф ме тич но го квад -
ратно го ко ре ня та пе ре тво рен ня ви ра зів
з ко ре ня ми; учи ти ді тей ці ну ва ти час;
розви ва ти пам’ять, ін те рес до на вчан ня,
роз ши рю ва ти кру го зір; ви хо ву ва ти по -
чуття пат рі о тиз му та від по ві даль нос ті
за своє жит тя

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня рів -
нянь» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Гуд зен ко Іри на Юрі їв на, учи тель ма те ма -
ти ки, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 134.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — ви ро би ти ал го -
ритм розв’язу ван ня рів нянь, фор му ва ти
і роз вива ти ро зу мо ві опе ра ції (по рів -
няння, узагаль нен ня, кон к ре ти за ція),
роз ви ва ти пі зна валь ну ді яль ність, мов -
ний роз ви ток (на зи ва ти при кла ди, по яс -
ню ва ти хід прак тич них дій), роз ви ва ти
вмін ня орі єн ту вати ся в не стан дар т них
си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «За да чі на про пор -
цій ний по діл»з ма те ма ти ки в 6-му

кла сі
Ди ка Те тя на Ва си лів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Жаш ків ська спе ці а лі зо ва на шко ла № 1
з по глиб ле ним ви вчен ням окре мих пред -
ме тів Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — удос ко на ли ти вмін ня розв’язу ва ти
за да чі на про пор цій ний по діл; роз ви ва ти
об чис лю валь ні на вич ки, ло гіч не мис лен ня,
пам’ять; ви хо ву ва ти куль ту ру спіл ку ван ня,
ма те ма тич не мов лен ня, за ці кав ле ність
до ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Фор му валь не
оці ню ван ня на вчаль них до сяг нень уч нів»
Жов мір Оле на Олек сан д рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Оде ська шко ла № 80.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти (до да єть ся ме ді ап ре зен та -
ція) ав тор ка зма льо вує шля хи, як зро би ти
на вчаль ний про цес та ким, щоб йо го ре -
зуль та та ми бу ли за до во ле ні всі: і вчи те лі,
і уч ні, і бать ки

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
Жук Жан на Ро ма нів на, учи тель, 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 — спри я ти фор му -
ванню вмінь та на ви чок за сто со ву ва ти
фор му ли ско ро че но го мно жен ня; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня, на по лег ли вість,
об чис лю валь ні на вич ки та твор чі здіб нос -
ті уч нів; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти віз му
та вза є мо до по мо ги, фор му ва ти за ці кав -
леність у ре зуль та тах спіль ної ро бо ти;
вихо ву ва ти лю бов до знань, праг нен ня до
по шу ку

Роз роб ка уро ку «Пря мо кут ний три -
кут ник» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Зво лін ська Ва лен ти на Пет рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Іва нів ський НВК Бі ло цер ків -
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 — сфор му ва ти вмін ня
за сто со ву ва ти влас ти вос ті пря мо кут но го
три кут ни ка з гос т рим ку том 30° та обер не -
но го твер д жен ня до розв’язу ван ня за дач;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті, кміт ли вість; ви -
хо ву ва ти на по лег ли вість, пра цьо ви тість,
ак тив ність, куль ту ру ма те ма тич них за писів

Стат тя «По шу ки спо со бів розв’язу ван -
ня за дач з ариф ме тич ної та гео мет рич ної
про гре сій»
Зем ля на Те тя на Іва нів на, вчи тель ма те ма -
ти ки, Со ло нян ське НВО Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: У стат ті по да но ре ко мен да ції
що до про ве ден ня уро ків ал геб ри з те ми
«Ариф ме тич на та гео мет рич на про гре сії»

Ме то дич на роз роб ка «Ло га риф ми»
з ма те ма ти ки в 10-му кла сі

Зем ля на Те тя на Іва нів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Со ло нян ське НВО Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Ме тою роз роб ки є на дан ня ме -
то дич ної до по мо ги при ви вчен ні те ми «Ло -
га риф ми». Ма те рі ал бу де ко рис ним уч ням
у під го тов ці до уро ків та зов ніш ньо го не -
залеж но го оці ню ван ня, а та кож учи те лям
за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів

Ме то дич на роз роб ка «Ви зна че ний ін -
тег рал та йо го за сто су ван ня»

Ко валь Іри на Ана то лі їв на, ви кла дач ма те -
ма ти ки, Дніп ров ський ко ледж ра діо елек т -
ро ні ки.
Ано та ція: До бір ка те ма тич них кон т роль -
них ро біт

Ме то дич на роз роб ка «Від но шен ня
і про пор ції. Від сот ко ві роз ра хун ки»

для 6-х кла сів
Ко ва льо ва Іри на Олек сі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, Но вов’язів ська шко ла Юр’їв сько -
го р-ну Дніп ро пет ров ської обл.
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Ано та ція: У ро бо ті вмі ще но за вдан ня
обов’яз ко во го кон т ро лю, прак ти ку ми із
розв’язу ван ня вправ, схе ми, пам’ят ки, ал -
го рит ми та ін ший ди дак тич ний ма те рі ал

Роз роб ка уро ку «Впи са ні і опи са ні
мно гог ран ни ки» з ма те ма ти ки в 11-

му кла сі
Кри во шия Те тя на Іва нів на, учи тель ма те -
ма ти ки, Сла вут ська шко ла № 1 Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го —
форму ван ня на ви чок і вмінь розв’язу ва ти
за да чі на ком бі на ції мно гог ран ни ків і тіл
обер тан ня; фор му ван ня ма те ма тич ної
ком пе тен т нос ті; роз ви ток в уч нів прос то -
ро вої уяви, ло гіч но го мис лен ня, ви хо ван ня
ма те ма тич ної куль ту ри з ви ко ри стан ням
ін фор ма цій них тех но ло гій

Роз роб ка уро ку «Фун к ція у = k/x, її
влас ти вос ті та гра фік» з ма те ма ти ки
у 8-му кла сі
Кур тє ва Іван на Зі но ві їв на, учи тель ма -
тема ти ки, Та тар бу нар ський НВК Оде -
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
обер не ної про пор цій нос ті; до мог ти ся за -
сво єн ня влас ти вос тей фун к ції у = k/x;
сфор му ва ти вмін ня бу ду ва ти гра фік фун к -
ції; фор му ва ти вмін ня гра фіч но розв’язу -
ва ти рів нян ня k/x = ax + b

Роз роб ка уро ку «Ко е фі ці єнт бук ве но го
ви ра зу» з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Лип ка Ін на Фе до рів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Кор ди шів ський НВК Шум сько го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го —сфор му -
ва ти уяв лен ня про зміст по нят тя «ко е фі ці -
єнт», спо сіб пе ре тво рен ня до бут ку, який
міс тить чис ло ві й бук ве ні множ ни ки, ви ро -
би ти вмін ня об чис лю ва ти ко е фі ці єн ти
бук ве них ви ра зів

Ме то дич на роз роб ка «Те ма тич не оці -
ню ван ня з основ ви щої ма те ма ти ки»

для 11-х кла сів
Ма лен ко ва Світ ла на Іва нів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, По лі тех ніч ний ко ледж Кри -
во різь ко го на ці о наль но го уні вер си те ту,
Дніп ро пет ров ська обл.
Ано та ція: Збір ник за вдань для те ма тич но -
го оці ню ван ня з основ ви щої ма те ма ти ки

Ме то дич на роз роб ка «Ме то дич ні ма -
те рі а ли з ма те ма ти ки з еле мен та ми еко -
ло гії» для 5-х — 6-х кла сів
Мар ти нець Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му зі -
бра ні за да чі еко ло гіч ної спря мо ва нос ті, які
до по мо жуть учи те лям ви ко рис то ву ва ти
як до дат ко вий ма те рі ал на уро ках ма те ма -
ти ки

Роз роб ка уро ку «Вве ден ня в те о рію
ймо вір нос тей» з ма те ма ти ки в 11-му

кла сі
Ми ло ва но ва Да ри на Бо ри сів на, учи тель
ма те ма ти ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 296.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою

(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — фор му ван ня по нят тя ви пад ко вої, ві -
ро гід ної (до сто вір ної) та не мож ли вої по дії,
умін ня на во ди ти при кла ди та ких по дій,
роз ви ва ти сві то гляд уч нів, під ви щу ва ти їх -
ній ма те ма тич ний та ін те лек ту аль ний рі -
вень; ви хо ву ва ти ува гу, куль ту ру ма те ма -
тич них за пи сів і мо ву

Роз роб ка ін ди ві ду аль но го за нят тя
«По бу до ва діа грам Во ро но го та роз -

ра ху нок її еле мен тів: ре бер та вер шин»
з ма те ма ти ки в 10-х — 11-х кла сах
Мин ка Га ли на Во ло ди ми рів на, учи тель ма -
те ма ти ки, При луць ка гім на зія № 1 ім. Ге -
ор гія Во ро но го Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — до слі ди ти прин ци -
пи по бу до ви діа грам Во ро но го; ді бра ти
впра ви для ви вчен ня та за сто су ван ня
діаграм Во ро но го; по ка за ти мож ли вість
ви вчен ня діа грам Во ро но го в за галь но ос -
віт ній шко лі та по да ти зра зок прак тич но го
за сто су ван ня діа гра ми Во ро но го

Ме то дич на роз роб ка «По каз ни ко ві й
ло га риф міч ні рів нян ня з па ра мет ра -

ми» для 11-х кла сів
Мо і се єн ко Ва лен ти на Іва нів на, учи тель
ма те ма ти ки, Шос т кин ська шко ла Сум -
ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці на ве де но при кла ди
розв’язу ван ня по каз ни ко вих і ло га риф -
міч них рів нянь, час ти на з них міс тить не -
об хід ні гра фіч ні ілюс т ра ції. Крім цьо го, за -
про по но ва но 14 за вдань для са мо стій ної
ро бо ти з від по ві дя ми

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла пе ре тво рен -
ня гра фі ків фун к цій» з ма те ма ти ки в 10-
му кла сі
Мор гун Оле на Ген на ді їв на, ви кла дач ма -
тема ти ки, 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, Ми ро -
нів ський р-н Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — по гли би ти та сис те ма ти -
зу ва ти знан ня сту ден тів про фун к цію та її
влас ти вос ті; за сво ї ти пра ви ла пе ре тво рен -
ня гра фі ків фун к цій; усві до ми ти зна чен ня
цих пра вил при по бу до ві гра фі ків; на бу ти
пер вин них на ви чок ви ко ри стан ня пра вил
при по бу до ві гра фі ків фун к цій

Роз роб ка уро ку «Пер пен ди ку ляр ність
пря мих і пло щин у прос то рі» з ма те ма ти -
ки в 10-му кла сі
Мор гун Оле на Ген на ді їв на, ви кла дач ма -
тема ти ки, 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, Ми ро -
нів 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 — уза галь -
нен ня і сис те ма ти за ція знань з те ми, за -
кріп лен ня вмінь і на ви чок розв’язу ван ня
за дач на пер пен ди ку ляр ність пря мих і пло -
щин у прос то рі

Роз роб ка уро ку «Пло ща пря мо кут ни -
ка і квад ра та» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
Мо роз Оле на Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, 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 — по -
глиб лю ва ти уяв лен ня про гео мет рич ні
фігу ри на пло щи ні; на вча ти опе ру ва ти

гео мет рич ни ми об’єк та ми, розв’язу ва ти
зада чі прак тич но го зміс ту, оці ню ва ти
резуль та ти їх ви ко нан ня, за сто со ву ва ти
ма те ма тич ні ме то ди в на вчаль них і жит тє -
вих си ту а ці ях

Роз роб ка уро ку «Три кут ник та йо го
ви ди. Ме ді а на, бі сек т ри са, ви со та три кут -
ни ка» з ма те ма ти ки в 7-му кла сі
Пет рен ко Лі дія Іва нів на, учи тель ма те -
мати ки, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на шко ла
№ 247 з по глиб ле ним ви вчен ням іно зем -
них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
та ме то дич ни ми до дат ка ми

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня дро бів з од на ко ви ми зна мен ни ка ми»
з ма те ма ти ки в 5-му кла сі
По ле ві чен ко Іри на Олек сан д рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Віль нянська гім на зія
«Сві точ» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня,
роз ви ва ти вмін ня й на вич ки в до да ван ні
і від ні ман ні дро бів; розв’язу ва ти за да чі
прак тич но го ха рак те ру; сис те ма ти зу ва ти
і уза галь ни ти знан ня уч нів з те ми

Роз роб ка уро ку «Су між ні ку ти» з ма -
те ма ти ки в 7-му кла сі

По ма зан Ін на Іва нів на, учи тель ма те ма ти -
ки, Но во во до лазь кий лі цей № 3 Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
домог ти ся за сво єн ня озна чен ня «су між ні
ку ти»; удос ко на лю ва ти на вич ки роз -
в’язу ван ня за дач; роз ви ва ти твор чу
актив ність, ство рю ва ти умо ви для ви яву
іні ці а ти ви; фор му ва ти на вич ки ло гіч но го
мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти і ро би ти
ви снов ки; вихо ву ва ти праг нен ня до са мо -
вдос ко на лен ня, за до во лен ня пі зна валь -
них по треб

Роз роб ка уро ку «Пря мо кут на сис те ма
ко ор ди нат у прос то рі» з ма те ма ти ки
в 10-му кла сі
При ходь ко Те тя на Андрі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, Чер ні гів ська шко ла № 27.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до мог ти ся за сво єн ня уч ня ми по нят тя
пря мо кут ної сис те ми ко ор ди нат у прос то -
рі, на зви ко ор ди нат них осей; сфор му ва ти
вмін ня від тво рю ва ти зміст ви вче них по -
нять, ви зна ча ти по ло жен ня точ ки в прос -
то рі за її ко ор ди на та ми, ви зна ча ти ко ор ди -
на ти точ ки в прос то рі, про во ди ти ана ло гії
та по рів нян ня

Роз роб ка уро ку «Ви пад ко ва по дія. Від -
нос на час то та по дії. Імо вір ність по дії»
з ма те ма ти ки в 11-му кла сі
Пше нич ні ко ва Іри на Вік то рів на, ви кла дач
ма те ма ти ки, еко но мі ки, Хер сон ський про -
фе сій ний суд но бу дів ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — ввес ти
по нят тя те о рії ймо вір нос тей; на вчи ти
в про це сі ре аль ної си ту а ції ви зна ча ти тер -
мі ни те о рії ймо вір нос тей; ознай о ми ти
з фор му лою для об чис лен ня від нос ної
часто ти по дії, фор му лою для об чис лен ня
ймо вір нос ті, роз гля ну ти за да чі на об чис -
лен ня ймо вір нос ті; фор му ва ти ймо вір ніс -
не мис лен ня
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Ме то дич на роз роб ка «Тре ну валь ні
тес ти з ма те ма ти ки для під го тов ки до
ЗНО» для 11-х кла сів
Стець ко Олек сан д ра Іва нів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Гли бо ків ська шко ла Хар ків -
сько го р-ну Хар ків ської обл.
Ано та ція: По да ні тес ти з ма те ма ти ки від -
по ві да ють фор ма ту сер ти фі ка цій ної ро бо -
ти зов ніш ньо го не за леж но го оці ню ван ня
з ма те ма ти ки, їх мож на ви ко рис то ву ва ти
для під го тов ки уч нів до ЗНО та на уро ках
по вто рен ня в 11-х кла сах

Ме то дич ні ре ко мен да ції «Най прос ті ші
гео мет рич ні фі гу ри та їх влас ти вос ті»
Тер пан Олек сан д ра Андрі їв на, учи тель
мате ма ти ки, Ізма їль ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 16 з по глиб ле ним ви вчен ням ні -
мець кої мо ви Оде ської обл.
Ано та ція: 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
ефек тив не за сво єн ня ма те рі а лу пе ред -
бачає та ку ор га ні за цію пі зна валь ної ді яль -
нос ті уч нів, за якої на вчаль ний ма те рі ал
стає пред ме том ак тив них ро зу мо вих
і прак тич них дій кож ної ди ти ни

Роз роб ка уро ку «Пря ма і обер не на
про пор цій ні за леж нос ті. По діл чис ла

у да но му від но шен ні» з ма те ма ти ки
в 6-му кла сі
Фе до рен ко Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Дніп ров ська шко ла № 50.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — фор му -
ва ти вмін ня, на вич ки в розв’язу ван ні за дач
на ви ко ри стан ня основ ної влас ти вос ті
про пор ції, пря мої і обер не ної про пор -
ційної за леж нос ті ве ли чин, по ді лу чис ла
у да но му від но шен ні; уста но ви ти зв’язок
між дис цип лі на ми, що ви вча ють ся в шко лі,
і по ши ре ни ми про фе сі я ми ре гі о ну

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня най -
біль шо го та най мен шо го зна чен ня

фун к ції на від різ ку»
Фед чу но ва Ка те ри на Олек сі їв на, учи тель
ма те ма ти ки, Укра їн ський по лі тех ніч ний
тех ні кум, м. Кри вий Ріг 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 — пе ре ві ри ти знан ня фор мул для
зна ход жен ня по хід ної та вмін ня за сто -
сову ва ти ме то ди ди фе рен цій но го чис лен -
ня до розв’язу ван ня при клад них за дач,
умін ня скла да ти ал го ритм розв’язу ван ня
при клад них за дач

Ме то дич на роз роб ка «Ефек тив ні ін -
стру мен ти на вчан ня на уро ках ма те -

ма ти ки»
Ча ва Ма рія Ми хай лів на, ви кла дач 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 досві ду ро бо ти ав тор ка пе ре ко нує, що
комп’ютер ні тех но ло гії на уро ках ма тема ти -
ки під ви щу ють якість знань уч нів, ад же мо -
жуть бу ти ін стру мен том, кот рий по лег шує
об чис лю валь ну ді яль ність, за со бом, що до -
по ма гає ві зу а лі зу ва ти ма те ма тич ну ін фор -
ма цію, зреш тою, за со бом кон т ро лю знань

Роз роб ка уро ку «Розв’язан ня рів -
нянь» 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 (за галь но ос віт ня шко ла І-ІІІ сту пе -
нів) Ма шів ської рай он ної ра ди Пол тав -
ської об лас ті.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — удос ко на ли ти на вич ки розв’язу ван ня
рів нянь, роз ви ва ти об чис лю валь ні на вич -
ки, пі зна валь ну ак тив ність, ло гіч не мис -
лен ня; ви хо ву ва ти іні ці а тив ність, по чут тя
пре крас но го, ін те рес до пред ме та

Роз роб ка уро ку «Ма те ма ти ка в осін -
ньо му лі сі» з ма те ма ти ки в 5-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Ша по вал Оле на Ми хай лів на, учи тель ма -
те ма ти ки, Ба лак лій ська спе ці аль на шко ла-
ін тер нат Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня таб лиць до да -
ван ня та від ні ман ня, по ря док ви ко нан ня
ариф ме тич них дій; удос ко на лю ва ти на -
вич ки розв’язу ван ня не рів нос тей, умін ня
розв’язу ва ти за да чі; роз ви ва ти вмін ня
швид ко ви ко ну ва ти за вдан ня з по бу до вою
ло гіч но го лан цюж ка; ви хо ву ва ти гу ман не
став лен ня до меш кан ців лі су

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня рів -
нянь до розв’язу ван ня за дач» з ма те ма -
тики в 6-му кла сі
Шах Рус ла на Вік то рів на, учи тель ма те ма -
ти ки, Ми ляць кий НВК Дуб ро виць ко го р-
ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — учи ти
розв’язу ва ти за да чі за до по мо гою рів нянь;
фор му ва ти на вич ки розв’язу ва ти за да чі
з еле мен та ми пись мо во го по яс нен ня

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня вправ»
з ма те ма ти ки в 6-му кла сі
Шах Рус ла на Вік то рів на, учи тель ма те -
мати ки, Ми ляць кий НВК Дуб ро виць ко го
р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле ну
те му, ме та яко го — про дов жи ти фор му ван -
ня вмінь і на ви чок уч нів розв’язу ва ти за да чі
і впра ви на за сто су ван ня основ ної влас ти -
вос ті про пор ції, по діл чис ла в за да но му від -
но шен ні; роз ви ва ти мис лен ня, пам’ять, ува -
гу; ви хо ву ва ти на по лег ли вість у до сяг нен ні
по став ле ної ме ти, пра цьо витість

Роз роб ка уро ку «Фцун к ції та їх влас -
ти вос ті» з ма те ма ти ки в 10-му кла сі

Ше лес тюк Анже ла Олек сан д рів на, учи -
тель ма те ма ти ки, Сла вут ський НВК
«Успіх» Хмель ницької обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — уста -
нов лен ня рів ня ово ло дін ня основ ни ми те -
о ре тич ни ми знан ня ми з те ми «Чис ло ві
фун к ції та їх ні влас ти вос ті»; при ве ден ня
на вчаль но го ма те рі а лу до пев ної сис те ми;
удос ко на лен ня вмін ня за сто со ву ва ти
знан ня до розв’язу ван ня за дач

Ме то ди ка та тех но ло гія

Роз роб ка про ек ту «Со лод кі стра ви
бри тан ської кух ні» для 11-х кла сів

Бе ре зі на Люд ми ла Вік то рів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви; Се мік літ Іри на Олек сі їв на,
учи тель тру до во го на вчан ня, Ку ра хів ська
шко ла № 5 Мар’їн сько го р-ну До нець -
кої обл.

Ано та ція: Роз роб ка цик лу ін тег ро ва них
уро ків на за яв ле ну те му, ме та яко го —
ознай ом лен ня уч нів із прак тич ним за сто -
су ван ням знань, от ри ма них на уро ках іно -
зем ної мо ви і тех но ло гій; фор му ван ня
стій кої мо ти ва ції у ви вчен ні дис цип лін;
під го тов ка уч нів до успіш но го пра цев лаш -
ту ван ня, до осві ти пі сля шко ли; роз ви ток
го тов нос ті до здій с нен ня ін но ва цій ної
діяль нос ті; роз ви ток твор чих здіб нос тей
уч нів; роз ви ток кри тич но го мис лен ня

Ме то дич на роз роб ка «Леп бук як
одна із форм ре алі за ції між дис -

циплінар но го під хо ду під час на вчан ня
в почат ко вій шко лі»
Ля шен ко Ка те ри на Іва нів на, ви кла дач мето -
ди ки ма те ма ти ки; Ше ви рьо ва Іри на Ге ор гі -
їв на, ви кла дач ме то ди ки на вчан ня при ро до -
знав ст ва, Ли си чан ський пед коледж Лу ган -
сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні
Та ра са Шев чен ка, Лу ган ська обл.
Ано та ція: 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 то ри від зна ча ють: леп бу кінг —
ефек тив ний освіт ній ме тод, який до зво ляє
роз ви ва ти різ но сто рон ню твор чу осо бис -
тість

Стат тя «Ви ко ри стан ня ін тер нет-сер -
ві сів у на вчаль но му про це сі «

Юрчен ко Анас та сія Кос тян ти нів на, сту ден -
т ка; Юрчен ко Кос тян тин Іва но вич, ви кла -
дач, За по різь кий на ці о наль ний уні вер си тет.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
то ри на го ло шу ють, що ме реж ні тех но ло гії,
пе ре ду сім Інтер нет, є ни ні од ним із за со бів
от ри ман ня до сту пу до якіс ної осві ти

Стат тя «Еле мен ти ук ра їно знав ст ва
на уро ках ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри
та в по за уроч ній ді яль нос ті»
Анто нен ко Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но вог ро -
дів ська шко ла № 9 До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
автор ка пи ше, що в умо вах су час но го гео -
по лі тич но го ста но ви ща Укра ї ни, що ха рак -
те ри зу єть ся не прос тим між на род ним ста -
но ви щем і за гро зою зов ніш ніх ви кли ків,
ін тег ра ція ук ра їно знав чо го ком по нен та
в уроч ну ді яль ність над зви чай но ак ту аль -
на, бо є за со бом ре алі за ції по ло жень Но вої
ук ра їн ської шко ли

Роз роб ка май с тер-кла су для пе да го -
гів «Но ва ук ра їн ська шко ла: стра те -

гія змін на вчаль но-ви хов но го про це су»
Бай дак Іри на Бо ри сів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 22 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: За вдан ня май с тер-кла су: по яс -
ни ти суть НУШ, роз кри ти особ ли вос ті су -
час но го уч ня та вмо ти во ва но го вчи те ля,
клю чо вих ком пе тен т нос тей, пар т нер ст во
вчи те ля, уч нів і бать ків, які про жи ва ють
спіль но від рі зок жит тя і на бу ва ють мо -
раль но го до сві ду і си ли для йо го за твер д -
жен ня в ре аль но му жит ті

Ме то дич на роз роб ка «Сис тем но-
діяль ніс ний під хід до на вчан ня 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.
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Ано та ція: У ро бо ті ви кла де но сис тем но-ді -
яль ніс ний під хід до на вчан ня еко ло гії
як за сіб фор му ван ня со ці аль но-осо бис тіс -
них ком пе тен цій ви пус к ни ка

Роз роб ка за нят тя із са мо під го тов ки
в 9-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Бон дар Світ ла на Іва нів на, ви хо ва тель, 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 за нят тя, ме та
яко го — фор му ва ти в уч нів на вич ки
та вмін ня са мо стій но опра цьо ву ва ти на -
вчаль ний ма те рі ал, ра ці о наль но ви ко -
ристо ву ва ти час, від ве де ний на ви ко нан ня
до маш ніх за вдань, умін ня пе ре ка зу ва ти;
ви хо ву ва ти лю бов до своєї кра ї ни та мо ви,
бе реж ли ве став лен ня до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «За сто су ван ня
тес тів у на вчан ні ук ра їн ської мо ви

і лі те ра ту ри»
Бон да рен ко Ва лен тин Дмит ро вич, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Біл го род-
Дніс т ров ський НВК «За галь но ос віт ня
шко ла ІІ сту пе ня — лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: У 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 тест, як один з ефек тив них ме то дів
кон т ро лю, тре ба ви ко рис то ву ва ти в освіт -
ньо му про це сі

Ме то дич на роз роб ка «Твор чий со юз
учи те ля та уч ня — за по ру ка роз вит -

ку ін те лек ту аль ної, кре а тив ної, ком пе -
тен т ної осо бис тос ті учас ни ків на вчаль но -
го про це су»
Ви со чан Ді на Олек сі їв на, учи тель біо ло гії
та еко ло гії, Біл го род-Дніс т ров ський НВК
«За галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня —
ліцей» Оде ської обл.
Ано та ція: У ме то дич но му по сіб ни ко ві
пред с тав ле но на роб ки в ца ри ні фор му ван -
ня до слід ниць кої куль ту ри уч нів на уро ках
біо ло гії та еко ло гії

Ме то дич ний по сіб ник «Особ ли вос ті
під го тов ки шко ля рів до уч нів ської

олім пі а ди з ін фор ма цій них тех но ло гій
в роз рі зі ви ко нан ня за вдань в про гра мі
MS PowerPoint»
Ви хрис тюк Окса на Яків на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Біл го род-Дніс т ров ський НВК «За -
галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня — лі цей»
Оде ської обл.
Ано та ція: Ме та ме то дич но го по сіб ни ка
з ме то дич ни ми до дат ка ми — до по мог ти
вчи те лям у ро бо ті з об да ро ва ною ди ти ною
та під го тов ці шко ля рів до учас ті у різ них
ета пах Все ук ра їн ської уч нів ської олім пі а -
ди з ін фор ма цій них тех но ло гій, від бір ко -
во-тре ну валь них збо рах

Стат тя «Роз ви ток ін те лек ту аль них
і твор чих здіб нос тей уч нів в умо вах

осо бис тіс но зо рі єн то ва но го на вчан ня при
ви вчен ні ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри»
Га ли га Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Гло бин -
ська шко ла № 5 Пол тав ської обл.
Ано та ція: У стат ті по да на кла си фі ка ція
видів здіб нос тей ди ти ни і за со би для
розвит ку їх на уро ках ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри в сис те мі осо бис тіс но зо рі -
єн то ва но го на вчан ня. У до дат ках по да но
ти по ло гію уро ків у тех но ло гії осо бис тіс но

зо рі єн то ва но го на вчан ня та ви ди ди фе -
ренцій о ва но го та ін ди ві ду аль но го під хо ду
до уч нів.

Стат тя «Про фе сій ні де струк ції:
вплив на ефек тив ність ро бо ти та здо -

ров’я пе да го га»
Грін чен ко Люд ми ла Яків на, ви кла дач іс то рії
Укра ї ни та основ пра во знав ст ва, 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: Ме та стат ті: ви вчи ти вплив про -
фе сії на осо бис тість пе да го га, ефек тив -
ність йо го ро бо ти, стан здо ров’я; знай ти
спо со би по до лан ня не га тив них впли вів.
Ре зуль та ти до слід жен ня по вин ні при вер -
ну ти ува гу до роз біж нос тей очі ку вань
та ре алій ви кла даць кої ро бо ти

Стат тя «Фор му ван ня пі зна валь ної
ак тив нос ті уч нів по чат ко вої шко ли

на уро ках при ро до знав ст ва»
Ді дур На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, За по різь ка гім на зія № 50.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то роль ін но -
вацій них тех но ло гій на уро ках з при ро до -
знав ст во. Про ана лі зо ва но стан проб ле ми
в пси хо ло го-пе да го гіч ній і ме то дич ній
літера ту рі; на да не ви зна чен ня по нять
«пізна валь на ак тив ність», «ін но ва цій на
пе да го гіч на тех но ло гія», по гля ди на уков -
ців на них че рез приз му на вчаль ної ді яль -
нос ті мо лод шо го шко ля ра

Ме то дич на роз роб ка «Ран ко ва зу -
стріч як прий ом адап та ції пер шо -

клас ни ка до на вчаль ної ді яль нос ті»
Іва но ва Оль га Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ха щу ват ський лі цей Гай во -
рон 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 до сві ду ро бо ти ав тор ка ствер д жує, що
ран ко ві зу стрі чі ство рю ють по зи тив ну ат -
мо сфе ру на весь день. Ді тям лег ше пра -
цюва ти, ад же во ни від чу ва ють під трим ку,
ро зу мін ня і лю бов

Ме то дич на роз роб ка «Проб ле ма роз -
вит ку емо цій но го ін те лек ту шко ля рів

у ви кла дан ні ан г лій ської мо ви»
Кли мен ко Лей ла Хік ме тів на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Біл го род-Дніс т ров ський
НВК «За галь но ос віт ня шко ла ІІ сту пе ня —
лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка ви зна чає емо цій -
ний ін те лект як са мо сві до мість, са мо кон т -
роль, со ці аль ну чуй ність та управ лін ня вза -
є ми на ми між дво ма і біль ше опо нен та ми,
що по зи тив но впли ває на роз ви ток осо -
бис тос ті в су час но му сус піль ст ві.

Ме то дич на роз роб ка «На уко во-ме то -
дич ні за са ди ор га ні за ції ро бо ти з об -

да ро ва ни ми діть ми»
Клім чук Люд ми ла Ва си лів на, учи тель гео -
гра фії та основ здо ров’я, Біл го род-Дніс т -
ров ський НВК «За галь но ос віт ня шко ла
ІІ сту пе ня — лі цей» Оде ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка міс тить зраз ки ін тер -
ак тив них форм і ме то дів ро бо ти з уч ня ми
що до фор му ван ня пред мет них ком пе тен т -
нос тей. Автор ка про по нує про гра му роз -
вит ку об да ро ва нос ті та прин ци пи ор га ні -
за ції зміс ту на вчан ня гео гра фії

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
при ро до знав чої ком пе тен т нос ті учнів»

Ко хан Та ма ра Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Охтир ська шко ла № 5 іме ні Р.
К. Ра ція Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня май с тер-
кла су для пе да го гів, ме та яко го — за лу чи ти
до прак тич ної ді яль нос ті з ви ко ри стан ням
ін тер ак тив них ме то дів; по ка за ти, як на
осно ві вдос ко на лен ня ме то дич ної куль -
тури пе да го га, ін но ва цій ної ді яль нос ті
фор му ва ти при ро до знав чі ком пе тен т нос ті
уч нів

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
ін но ва цій них тех но ло гій при пе ре вір ці
знань уч нів з за ру біж ної лі те ра ту ри»
Крав чен ко Со фія Юхи мів на, за ступ ник
ди рек то ра з на вчаль но-ви хов ної ро бо ти,
ви кла дач, Центр про фе сій ної осві ти ін -
фор ма цій них тех но ло гій, по лі гра фії та
дизай ну м. Ки є ва.
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: на
уро ках за ру біж ної лі те ра ту ри в уч нів фор -
му ють ся най важ ли ві ші со ці аль но-мо -
ральні уяв лен ня й орі єн ти ри, ви вчен ня
літе ра ту ри сприяє ви хо ван ню сус піль но
зрі лої, ак тив ної, твор чої осо бис тос ті.
Одним з го лов них за вдань ни ніш ньо го
викла да ча лі те ра ту ри є фор му ван ня осо -
бис тос ті че рез ви хо ван ня ква лі фі ко ва но го
чи та ча. Бо, як ві до мо, без кни ги лю ди на
не бу де справ ж ньою

Стат тя «Роль тес то вих тех но ло гій у ви -
вчен ні й за кріп лен ні ма те рі а лу на уро ках
ук ра їн ської лі те ра ту ри й під го тов ки
до ЗНО»
Ла ко вич Ал ла Ми хай лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Ме лі то поль ська
шко ла № 15 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 за до по -
мо гою тес то вих тех но ло гій мож на ви мі -
ряти і рі вень, і струк ту ру знань уч нів. Щоб
тес ти бу ли якіс ни ми, не об хід но ви зна чи ти
ме ту тес ту ван ня; вид тес ту; про вес ти ана -
ліз і ві ді бра ти на вчаль ний ма те рі ал, тип,
фор ми, кіль кість за вдань, сис те му оці ню -
ван ня

Стат тя «Особ ли вос ті фор му ван ня
клю чо вих ком пе тен т нос тей на уро ках
ма те ма ти ки»
Ли сен ко Юлія Іго рів на, ви кла дач ма те -
мати 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 ствер д жує,
що ме та вчи те ля ма те ма ти ки — не тіль ки
да ти уч ням пев ну кіль кість знань, умінь,
на ви чок, але й сфор му ва ти їх ню ма те ма -
тич ну ком пе тен т ність, тоб то умін ня пра -
цю ва ти з чис ло вою ін фор ма цією

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
пра виль ної по ста ви у ді тей з ва да ми мов -
лен ня»
Лі пей ко Вік то рія Фе до рів на, учи тель, Хар -
ків ський спе ці аль ний на вчаль но-ви хов -
ний ком п лекс № 7.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка ствер д жує, що особ ли вос ті роз вит ку
ру хо вої сфе ри зу мов ле ні фун к ці о наль ним
по ру шен ням де яких фі зіо ло гіч них сис тем,
не до стат нім роз вит ком мо ви. Особ ли вос ті
ру хо вої сфе ри ді тей зу мов ле ні ком п лек -
сом при чин, од нак вплив їх мов них об -
межень до сить знач ний. То му по тріб но
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шу ка ти яко мо га біль ше но вих за со бів для
ко рек ції по ру шень у роз вит ку

Стат тя «Смарт-тех но ло гії в осві ті»
Ліс няк Світ ла на Ми хай лів на, ви кла дач

елек т ро тех ніч них дис цип лін, При дніпров -
ський дер жав ний ме та лур гій ний ко ледж,
м. Кам’ян ське 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 Smart
education є кон цеп цією, яка пе ред ба чає
ком п лек с ну мо дер ні за цію всіх освіт ніх
про це сів, а та кож ме то дів і тех но ло гій,
що ви ко рис то ву ють ся в цих про це сах.
Кон цеп ція Smart в освіт ньо му роз рі зі тяг не
за со бою по яву та ких тех но ло гій, як ро -
зум на дош ка, ро зум ні ек ра ни, до ступ
в Інтер нет з будь-якої точ ки

Ме то дич на роз роб ка «До свід ро бо ти
вчи те ля іс то рії шко ли № 35 м. Чер ні го ва»
Лут чен ко Та ма ра Іва нів на, учи тель іс то рії,
за ступ ник ди рек то ра з на вчаль но-ви хов -
ної ро бо ти, Чер ні гів ська шко ла № 35.
Ано та ція: Ме та роз роб ки — на ді ли ти уч ня
та ки ми знан ня ми, щоб він у будь-який мо -
мент сво го жит тя міг ни ми ско рис та ти ся,
мав змо гу та ба жан ня ру ха ти ся впе ред,
твор чо під хо ди ти до ви рі шен ня жит тє вих
проб лем

Стат тя «Гра як за сіб ак ти ві за ції на -
вчаль ної ді яль нос ті уч нів «
Ма ка рен ко Світ ла на Ва си лів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бах мут -
ська шко ла № 5 з про філь ним на вчан ням
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 фор му -
ван ня не об хід них на ви чок та умінь в уч нів
мо же бу ти успіш ним, як що за сво єн ня по -
нять бу де спи ра ти ся не тіль ки на вер баль ні
ме то ди по да чі на вчаль но го ма те рі а лу, а й
на іг ро ві фор ми

Стат тя «Як ви до по ма га є те сво їм уч -
ням ста ти гро ма дя на ми сві ту?»

Ма лій Світ ла на Ярос лав на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Ні ко поль ський НВК № 15 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,
що шкіль ні кла си по тро хи ста ють муль ти -
куль тур ни ми, оскіль ки по то ки мі гран тів
по стій но зрос та ють. Кла си те пер прий -
мають ве ли ку різ но ма ніт ність на ці о наль -
нос тей і куль тур, бо но ві уч ні при но сять
з со бою різ ний рі вень знань та до свід
в кра ї ну, яку во ни оби ра ють но вою до мів -
кою

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток кри -
тич но го мис лен ня мо лод ших шко ля -

рів в кон тек с ті Дер ж с тан дар ту по чат ко -
вої осві ти»
Ма тей чук Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ко ло мий ська спе ці а лі -
зо ва на шко ла № 1 іме ні В. Сте фа ни ка Іва -
но-Фран ків ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує:
успіш ність фор му ван ня ком пе тен т нос тей
уч нів за ле жить від форм і ме то дів ор га -
ніза ції на вчаль но-ви хов но го про це су.
Пріо ри тет ни ми в цьо му від но шен ні ста -
ють су час ні пе да го гіч ні тех но ло гії, ін тер -
ак тив ні ме то ди на вчан ня, ін фор ма цій ні
комп’ютер ні тех но ло гії, пре зен та ції

Роз роб ка за нят тя із са мо під го тов ки
в 7-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Ми ки тюк Олек сандр Ві та лій о вич, ви хо ва -
тель, Го лов нен ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат «Центр осві ти та со ці аль но-пе да -
гогіч ної під трим ки» Лю бомль сько го р-ну
Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — ство ри ти спри ят ли ві умо ви для
успіш но го ви ко нан ня до маш ніх за вдань;
ура хо ву ва ти різ ні про яви пси хо нев ро ло -
гіч них ста нів ви хо ван ців; фор му ва ти на -
вич ки ра ці о наль но го ви ко ри стан ня ча су;
ви ко рис то ву ва ти за со би за охо чен ня ді тей
для їх ефек тив но го ви ко нан ня

Стат тя «За сто су ван ня ін фор ма цій них
тех но ло гій на уро ках ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри»
Мин ка Во ло ди мир Ми хай ло вич, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, При луць -
ка шко ла № 10 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор пи ше, що ви ко ри -
стан ня комп’ютер них тех но ло гій вно сить
іс тот ні змі ни у ді яль ність пе да го га та роз -
ви ток уч ня як осо бис тос ті, ста вить но ві ви -
мо ги до про фе сій ної май с тер нос ті ви кла -
дан ня пред ме та, ви ма гає чіт кої ор га ні за ції
та ін ди ві ду аль ної ро бо ти з кож ним уч нем
під час на вчаль но-ви хов но го про це су

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
ко му ні ка тив ної ком пе тен т нос ті уч ня

з іно зем ної мо ви в гло ба лі зо ва но му сві ті»
Ми ро няк Окса на Ва си лів на, ке рів ник цен -
т ру фа хо во го зро стан ня від ді лу осві ти
Охтир ської мі ської ра ди, Охтир ська гім на -
зія 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 ствер д жує, що
ефек тив ність ро бо ти уч нів, гли би на їх ніх
знань без по се ред ньо за ле жить від ма те рі а -
лів, за про по но ва них до ви вчен ня, ви ко -
ристан ня ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них
тех но ло гій, спіл ку ван ня з но сі я ми мо ви
та мо ти ва ції са мих уч нів

Стат тя «Ви ко ри стан ня ме то ду про ек -
тів у по чат ко вій шко лі»

Ми хай люк Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська ЗОШ
І сту пе ня № 2.
Ано та ція: У стат ті роз гля ну то проб ле му
ви ко ри стан ня про ек т ної тех но ло гії як ін -
но ва цій ної тех но ло гії на вчан ня в по чат ко -
вій шко лі, роз кри то основ ні ви мо ги до ор -
га ні за ції про ек т ної ді яль нос ті уч нів

Стат тя «Сти му лю ван ня осо бис тіс но го
роз вит ку уч нів на уро ках ма те ма ти ки
за до по мо гою ін тер ак тив них ме то дів на -
вчан ня»
Мо і се єва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
ма те ма ти ки, Оде ська шко ла № 23.
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 -
зентація) ав тор ка пи ше, що з тех но ло гії
ін тер ак тив но го на вчан ня учи тель мо же
взя ти ба га то но во го і ко рис но го для
профе сій ного зро стан ня, для ви рі шен ня
проб ле ми ак ти ві за ції пі зна валь ної ді яль -
нос ті ді тей

Стат тя «Істо ря од но го за нят тя»
Мор гун Оле на Ген на ді їв на, ви кла дач

ма те ма ти ки, 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,
Ми ро нів ський р-н 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 по дає ме то дич ні
ре ко мен да ції що до під го тов ки та про ве -
ден ня від кри тих за нять

Ме то дич на роз роб ка з до сві ду ро бо -
ти вчи те ля гео гра фії

Му зич ко Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель гео -
гра фії, Мо роч нен ська шко ла За річ нен -
сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: Ін но ва цій на зна чу щість ро бо ти
(з ме ді ап ре зен та цією та ме то дич ни ми до -
дат ка ми) по ля гає у ство рен ні ме то дич но го
кей су ме то дів і прий о мів тех но ло гії роз -
вит ку кри тич но го мис лен ня че рез ви ко ри -
стан ня сен ка нів на різ них ета пах уро ку
гео гра фії

Ме то дич на роз роб ка «На вчан ня мо -
лод ших шко ля рів гри в бас кет бол»

Овча ро ва На дія Андрі їв на, ви кла дач, Бі ло -
цер ків ський гу ма ні тар но-пе да го гіч ний ко -
ледж Ки їв ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що для під -
ви щен ня ефек тив нос ті ви вчен ня прий о -
мів бас кет бо лу не об хід на від по від на сис те -
ма, яка б че рез ці ліс ну ру хо ву ді яль ність
за без пе чу ва ла мо ти ва цію уч нів, пе ред ба -
ча ла б чіт ке ви зна чен ня за вдань і зміс ту
на вчан ня, за со бів роз вит ку фі зич них
якос тей і за сво єн ня тех ніч них прий о мів

Стат тя «Про ек т на ро бо та на уро ках
ан г лій ської мо ви»

Пан чен ко Оль га Олек сі їв на, учи тель ан г -
лій ської мо ви, Сум ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 25.
Ано та ція: 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 шоє,
що ме та про ек т ної ро бо ти по ля гає в мож -
ли вос ті кож ної ди ти ни про яви ти се бе як -
най к ра ще: про де мон ст ру ва ти твор чі здіб -
нос ті, ви ко рис то ву ю чи на бу ті знан ня й на -
вич ки з лек си ки, гра ма ти ки, по ді ли ти ся
жит тє вим до сві дом, роз кри ти в со бі й сво -
їх дру зях но ві та лан ти, по збу ти ся ба га тьох
ком п лек сів, ма ти на все влас ний по гляд

Ме то дич на роз роб ка «Ти пи за нят тя
та їх струк ту ра»
Пет лов нюк Люд ми ла Дмит рів на, за ві ду ю -
ча ме то дич ним ка бі не том, Но во ка хов -
ський при ла до бу дів ний тех ні кум Хер сон -
ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти (до -
да єть ся ме ді ап ре зен та ція) ав тор ка ста вить
за ме ту: до слі ди ти сут ність, ці лі та ви мо ги
до ін но ва цій них за нять; ви вчи ти ти пи,
фор ми та ви ди ор га ні за ції та про ве ден ня
су час них за нять; склас ти ло га рифм ро бо ти
над су час ни ми ти па ми за нять; на вчи ти ся
ор га ні за ції про ве ден ня за нять із ви ко ри -
стан ням ін тер ак тив них тех но ло гій

Ме то дич на роз роб ка «Пси хо ло гіч но-
твор ча осно ва мо де лю ван ня за нят тя»

Пет лов нюк Люд ми ла Дмит рів на, за ві ду вач
ме то дич ним ка бі не том, Но во ка хов ський
при ла до бу дів ний тех ні кум 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 об ґ рун то вує
значи мість та не об хід ність мо де лю ван ня
за нят тя, роз кри ває обов’яз ко ві ви мо ги,
без до три ман ня яких не мож ли во про вес ти
ефек тив не за нят тя
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Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
на ви чок ХХІ сто літ тя на уро ках ан г -

лій ської мо ви»
Пі ме но ва Т. В., Сав чук Т. В., Тро фим -
чук С. В., учи те лі аг лій ської мо ви, Луць ка
гім на зія № 18 Во лин ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на да но ме то дич ні ре -
ко мен да ції до фор му ван ня ком пе тен т нос -
тей за со ба ми ан г лій ської мо ви

Ме то дич на роз роб ка «Роз ви ток пі зна -
валь ної ді яль нос ті уч нів з ви ко ри стан ням
LEGODUPLO»
Плю та Світ ла на Ва си лів на, учи тель, Обу -
хів ська шко ла № 5 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 іг ри
роз ви ва ють у шко ля рів ло гіч не мис лен ня,
по пов ню ють слов ни ко вий за пас, спри -
яють за пам’ято ву ван ню роз мі щен ня по -
слі дов нос ті букв у сло вах, що є од нією з пе -
ре ду мов гра мот но го пись ма

Стат тя «Ко ристь комп’юте рів в освіт -
ньо му про це сі»
Прус Ро ман на Сте па нів на, учи тель ін фор -
ма ти ки, Шклів ська шко ла Яво рів сько го р-
ну 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 ком -
п’ютер ні ін но ва цій ні тех но ло гії є всьо го
ли ше ін стру мен том на вчаль но го про це су,
го лов ним за ли ша єть ся ви кла дач, який зо -
бов’яза ний гра мот но і до ціль но ви ко рис -
то ву ва ти су час ні ін фор ма цій ні тех но ло гії

Ме то дич на роз роб ка «Фор му ван ня
жит тє вих ком пе тен т нос тей уч нів

шля хом ви вчен ня кур су «Агро ви роб ниц -
т во» в умо вах тех но ло гіч но го про фі лю
на вчан ня»
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: Осно вою до сві ду є ідея на бут тя
жит тє вої ком пе тен т нос ті, що по ля гає у
спро мож нос ті ді яти в умо вах се ре до вища,
що по стій но змі ню єть ся, шля хом вико ри -
стан ня су час них форм і ме то дів на вчан ня

Стат тя «ІКТ на уро ках за ру біж ної лі те -
ра ту ри як роз ви ток со ці аль ної ком пе тен -
т нос ті уч нів»
Ри мар чук Оле на Олек сан д рів на, учи тель
за ру біж ної лі те ра ту ри, Ра фа лів ська шко ла
Во ло ди ми рець ко го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі пред с тав ле но до свід
ро бо ти що до фор му ван ня со ці аль ної ком -
пе тен т нос ті уч нів як скла до вої клю чо вих
ком пе тен т нос тей ін тер ак тив ни ми за со ба -
ми на вчан ня на уро ках за ру біж ної лі те ра -
ту ри, роз кри то сут ність основ них ме то дів
і прий о мів ро бо ти вчи те ля з ре алі за ції цієї
проб ле ми

Ме то дич на роз роб ка «На вчан ня з ра -
діс тю»

Ру бан Люд ми ла Олек сан д рів на, ви кла дач
біо ло гії, ме то дист, 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: Ма те рі а ли міс тять опис ро бо ти
ви кла да ча над проб ле мою «На вчан ня
з радіс тю», де мон ст ру ють ре зуль та тив -
ність ви ко ри ста них форм і ме то дів у на -
вчаль но-ви хов ній, ме то дич ній та твор чій
пе да го гіч ній ді яль нос ті

Стат тя «Фор му ван ня мов ле нє вих
умінь і на ви чок шко ля рів за со ба ми ін тер -
ак тив них тех но ло гій на уро ках ук ра їн -
ської мо ви»
Ру ме ус Вік то рія Ва ди мів 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 стат ті на за яв ле ну те му ав тор -
ка на го ло шує: пе ре ва га ін тер ак тив них тех -
но ло гій у то му, що уч ні за сво юють усі рів -
ні пі знан ня (знан ня, ро зу мін ня, за сто -
суван ня, оцін ка); у кла сах збіль шу єть ся
кіль кість уч нів, які сві до мо за сво юють на -
вчаль ний ма те рі ал; уч ні зай ма ють ак тив ну
по зи цію в за сво єн ні знань, зрос тає їх ній
ін те рес в от ри ман ні знань, знач но під -
вищу єть ся осо бис тіс на роль учи те ля — він
ви сту пає як лі дер, ор га ні за тор

Ме то дич на роз роб ка «Ви ко ри стан ня
Google в освіт ньо му про це сі з ме тою

під ви щен ня якос ті осві ти»
Сер гі єн ко Іри на Ві та лі їв на, ви кла дач
спеці аль них тех но ло гіч них дис цип лін.,
Лиси чан ський наф то хі міч ний тех ні кум
Лу ган ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка ствер д жує: зва жа ю чи на по зи тив ні
ре зуль та ти впро вад жен ня сер ві сів Google
в освіт ній про цес, роз ши рен ня ін фор ма -
цій но го прос то ру за до по мо гою та ких ін -
стру мен тів є ефек тив ним ме то дом ор га ні -
за ції вза є мо дії учас ни ків освіт ньо го про це -
су та під ви щен ня якос ті осві ти

Ме то дич на роз роб ка «Урок з іг ро вою
зма галь ною осно вою»

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: 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
ви ко ри стан ня еле мен тів гри на уро ках
впли ває на фор му ван ня вмін ня прий ма ти
рі шен ня та ро би ти ви бір, спів пра ці з ін ши -
ми людь ми, іні ці а тив нос ті, умін ня пра цю -
ва ти з ве ли ким об ся гом різ но ма ніт ної
інфор ма ції

Проб лем не на вчан ня на уро ках гео -
гра фії — ді єва но віт ня тех но ло гія на -

вчан ня
Ско пен ко Оль га Іва нів на, учи тель гео гра -
фії, Ба ниць кий НВК Глу хів сько го р-ну
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 ствер д жує: пе ре -
ва ги проб лем но го на вчан ня по ля га ють
у то му, що вчить мис ли ти ло гіч но, на уко во,
твор чо; ро бить на вчаль ний ма те рі ал більш
до ка зо вим та пе ре кон ли вим для уч нів;
сприяє фор му ван ню стій ких знань

Роз роб ка се мі на ру-прак ти ку му «Ди -
дак тич на гра як за сіб фор му ван ня пі -

зна валь но го ін те ре су в ді тей до шкіль но го
ві ку» для ви хо ва те лів ДНЗ
Ско рі на Оле на Ми ко ла їв на, ме то дист,
Побузь кий за клад до шкіль ної осві ти № 3
«Ро маш ка» Го ло ва нів сько го р-ну Кі ро во -
град ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру з муль -
ти ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ак -
ти ві за ція знань пе да го гів з ор га ні за ції іг ро -
вої ді яль нос ті; спри ян ня під ви щен ню рів -
ня про фе сій ної май с тер нос ті; під ви щен ня
пси хо ло го-пе да го гіч ної ком пе тен т нос ті
пе да го гів; фор му ван ня твор чо го під хо ду

до ди дак тич ної гри з ура ху ван ням ін ди -
віду аль них особ ли вос тей ди ти ни; про -
веден ня вправ на роз ви ток са мо ре а лі за ції
та кон ст рук тив но го твор чо го ви рі шен ня
за вдань, пов’яза них з про фе сій ною ді яль -
ніс тю

Стат тя «Прин ци пи і ме то ди ви раз но -
го чи тан ня»

Соп ро вич Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер ні вець ка спе ці а лі зо ва на
шко ла № 23.
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, що
ме то ди ка уро ків чи тан ня не роз рив но го
пов’яза на з еле мен та ми ви раз но го чи тан -
ня, оскіль ки ґрун тов не, осмис ле не ви вчен -
ня тек с ту ху дож ньо го тво ру не мож ли ве
без яс к ра во го емо цій но го йо го зву чан ня

Стат тя «Ма те ма тич ні здіб нос ті уч нів
та їх роз ви ток на уро ках ма те ма ти ки»
Уко ло ва Ель ві ра Ге ор гі їв на, учи тель ма -
тема ти ки, Кра ма тор ська шко ла № 22
з про філь ним на вчан ням іме ні Ми ко ли
Ми ко лай о ви ча Круп чен ка До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор ка пи ше, що ін те рес до ма те ма ти ки
тре ба про буд жу ва ти на осно ві са мої ма те -
ма ти ки, по ка зу ва ти ії внут ріш ню кра су.
Ве ли ку роль у цьо му мо же й по вин на гра ти
іс то рія ма те ма ти ки, роз по ві ді про дже ре ла
роз вит ку по нять

Ме то дич на роз роб ка «Нот ний текст
як фун да мент для фор му ван ня му -

зич но го мис лен ня уч ня»
Фе до ров Дмит ро Ми ко лай о вич, ви кла дач
по кла су гі та ри, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча
шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі роз гля ну то нот ний
текст як фун да мент для фор му ван ня му -
зич но го мис лен ня уч ня, а та кож пи тан ня
впро вад жен ня ін но ва цій них ме то дів ро бо -
ти з нот ним тек с том в мо лод ших кла сах
му зич ної шко ли

Стат тя «Ви ко ри стан ня ав тен тич них
ві део на уро ках ні мець кої мо ви»

Фе нен ко Лю бов Ва си лів на, учи тель ні -
мець кої мо ви, Охтир ська гім на зія 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 -
користан ня ав тен тич но го ві део сприяє
розвит ку ко му ні ка тив ної ком пе тен ції уч -
нів у про це сі ово ло дін ня мо вою, їх твор чої
ді яль нос ті, яка ха рак те ри зу єть ся пе ре не -
сен ням знань і умінь у но ву си ту а цію

Ме то дич на роз роб ка «Ура ху ван ня
пси хо ло гіч них особ ли вос тей уч нів у

про це сі фор му ван ня лек сич них на ви чок»
Хо мич Окса на Во ло ди ми рів на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Ба ра нів ська гім на зія Жи -
то мир ської обл.
Ано та ція: Ме тою ро бо ти є ви світ лен ня
пси хо ло гіч них ком по нен тів, які впли ва ють
на фор му ван ня лек сич них на ви чок уч нів
та об ґ рун ту ван ня їх ви ко ри стан ня на уро -
ках ан г лій ської мо ви

Роз роб ка уро ку «Ме дич на до по мо га.
Міс це ві лі кар ські рос ли ни» із со ці аль но-
по бу то во го орі єн ту ван ня в 7-му кла сі спе -
ці аль ної шко ли
Че ля да Ва лен ти на Іва нів на, учи тель, Го -
лов нен ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
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«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, на вчаль на ме та яко го — ви вчи ти
основ ні міс це ві лі кар ські рос ли ни та їх
при зна чен ня; ознай о ми тись із пра ви ла ми
зби ран ня, збе рі ган ня лі кар ських рос лин

Стат тя «Ін но ва цій ні фор ми і ме то ди
ви кла дан ня лі те ра ту ри»
Че ред ник Світ ла на Олек сі їв на, ви кла дач
за ру біж ної лі те ра ту ри та ук ра їн ської
мови, Кре мен чуць кий льот ний ко ледж На -
ці о наль но го аві а цій но го уні вер си те ту,
Пол тав ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ав тор ка на го ло шує,
що ви ко ри стан ня ін фор ма цій но-ко му ні ка -
цій них тех но ло гій ро бить урок лі те ра ту ри
на оч ним і ці ка вим, під ви щує мо ти ва цію
на вчан ня, уріз но ма ніт нює ти пи на вчаль -
них за вдань і фор ми по дан ня ін фор ма ції,
за без пе чує не гай ний зво рот ній зв’язок;
спо ну кає ви хо ван ців до ак тив ної на вчаль -
ної ро бо ти

Стат тя «Ін но ва цій ні освіт ні тех но ло гії
у ви вчен ні ан г лій ської мо ви»
Чу мак Вік то рія Вік то рів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, Друж ків ська шко ла № 12 До -
нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка на го ло шує: спе -
ци фі ка іно зем ної мо ви як на вчаль но го
пред ме та по ля гає в то му, що спіл ку ван ня є
не тіль ки кін це вою ме тою на вчан ня, а й за -
со бом її до сяг нен ня. Са ме вчи тель ро бить
усе мож ли ве і не мож ли ве для цьо го

Ме то дич на роз роб ка «Ви хо ван ня юно -
го ба я ніс та. Єдність форм і зміс ту в ро бо -
ті над му зич ним тво ром в кла сі ба я на
ДШМ»
Чу мак На дія Ми хай лів на, ви кла дач по кла -
су ба я на, Ру бі жан ська мі ська ди тя ча шко -
ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: У роз роб ці ви кла де но опис ро -
бо ти ба я ніс та над но вим тво ром, на го ло -
ше но, що зміст ро бо ти ба я ніс та над му зич -
ним тво ром скла да ють ху дож ня і тех ніч на
сто ро ни, а фор ма її ви ра жа єть ся в трьох
ета пах роз учу ван ня тво ру

Стат тя «Вплив уро ків мов лен нє во го
роз вит ку на со ці а лі за цію осо бис тос ті»
Шип ко Ган на Ми ко ла їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь ка гім -
на зія № 95 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка на го ло шує, що уро ки мов лен нє во го
роз вит ку до по ма га ють уч ням у со ці а лі за ції
та під по ряд ко ва ні кін це вій ме ті на вчан ня
ук ра їн ської мо ви — фор му ван ня ком пе -
тен т но го мов ця, на ці о наль но сві до мої, ду -
хов но ба га тої осо бис тос ті

Му зи ка

Роз роб ка за хо ду «Піс ня — скарб ук ра -
їн сько го на ро ду» для 1-х — 8-х кла сів му -
зич ної шко ли
Андро но ва Юлія Ми ко ла їв на, ви кла дач
му зич но-те о ре тич них дис цип лін, За по -
різь ка ди тя ча шко ла мис тецтв № 4.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн -
ської на род ної піс ні, від род жу ва ти ка лен -

дар но-об ря до ві зви чаї, тра ди ції і об ря ди
на шо го на ро ду, на вча ти ді тей слу ха ти і спі -
ва ти ук ра їн ські на род ні піс ні

Роз роб ка уро ку «У гос тях у Гар рі
Пот те ра. Про що роз по ві дає нок -

тюрн» з му зи ки в 6-му кла сі
Гри нюк Юлія Іго рів на, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Ки їв ська шко ла № 186.
Ано 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 — ознай о ми ти з особ ли вос -
тями жан ру нок тюр на та іс то рією йо го
роз вит ку в різ них кра ї нах, спро бу ва ти
по рів ня ти та ви зна чи ти ха рак тер ні озна -
ки жан ру; на вчи ти ся по рів ню ва ти жи во -
пис ні по лот на з му зи кою нок тюр на;
ознай о ми ти з ав то ра ми та ви ко нав ця ми
нок тюр нів

Ме то дич на роз роб ка «Інтег ра тив ні
еле мен ти та ін тер ак тив ні тех но ло гії

на уро ках му зич ної лі те ра ту ри»
На зар Лі лія Йо си фів на, ви кла дач му зич но-
те о ре тич них дис цип лін, Львів ська спе ці а -
лі зо ва на му зич на шко ла-ін тер нат іме ні
Соло мії Кру шель ницької.
Ано та ція: У ма те рі а лі про ве де но низ ку
пара ле лей з різ но ма ніт ни ми на уко во-
пред мет ни ми сфе ра ми та про фе сі о ло гіч -
ною га лу зе вою па но ра мою, що до во дить
жит тє вість та адап то ва ність му зич ної ді -
яль нос ті в різ но ма ніт них лан ках люд ської
ді яль нос ті

Роз роб ка уро ку «Світ лий ге ній Укра ї -
ни» з му зи ки в 6-му кла сі
Ти чин ська Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель
му зи ки, Дніп ров ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — знай о ми ти з куль ту рою ук ра їн сько го
на ро ду, по нят тя ми «об роб ка», «мі ша ний
чо ти ри го ло сий хор», «під го ло сок»; по гли -
би ти знан ня ук ра їн ської на род ної му зи ки;
ви вчи ти ко ляд ку «Но ва ра дість ста ла»;
роз ви ва ти во каль но-хо ро ві на вич ки; ви хо -
ву ва ти по чут тя пат рі о тиз му, най кра щі мо -
раль ні якос ті осо бис тос ті

Ме то дич на роз роб ка «Су час ні ме то -
ди ки про ве ден ня уро ку за фа хом

в кла сі ба я на і акор де о на»
Чу мак На дія Ми хай лів на, ви кла дач по кла -
су ба я на і акор де о на, Ру бі жан ська мі ська
ди тя ча шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ме то дич ної до -
по ві ді на за яв ле ну те му

Стат тя «По зи тив ний вплив му зи ки
на різ но сто рон ній роз ви ток ди ти ни»

Чу мак На дія Ми хай лів на, ви кла дач по кла -
су ба я на і акор де о на, Ру бі жан ська мі ська
ди тя ча шко ла мис тецтв Лу ган ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі ви кла де но де сять
при чин на вча ти ся му зи ки

Обра зот вор че мис тец т во

Роз роб ка уро ку «Ко льо ро те ра пія
як за сіб ство рен ня пси хо емо цій но го

ком фор ту в уч нів сько му ко лек ти ві. Ком -
по зи ція «Мій на стрій» з ком по зи ції та
пси хо ло гії у 8-му кла сі
Кос ми на На та лія Ва си лів на, пси хо лог; Ду -
да Ма рія Во ло ди ми рів на, учи тель об ра зот -
вор чо го мис тец т ва, Тер но піль ська об лас -

на екс пе ри мен таль на ком п лек с на шко ла
мис тецтв ім. Ге ре ти.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, пе да го гіч -
на ме та яко го — на вчи ти ви ра жа ти кон к -
рет ний на стрій, ви ко рис то ву ю чи від по -
відний ко льо ро во-то наль ний уклад; фор -
му ва ти асо ці а тив ну, аб ст рак т ну, об раз ну
здат ність мис лен ня, твор чу уяву, вмін ня
пе ре да ва ти в ма люн ку по чут тя, на стрій,
емо ції; фор му ва ти на вич ки віль но го кре а -
ти ву; роз ви ва ти по чут тя пре крас но го, ви -
хо ву ва ти ес те тич ні сма ки

Осно ви здо ров’я

Роз роб ка уро ку «Цін ність ро ди ни.
Чин ни ки міц ної ро ди ни. Го тов ність
до сімей но го жит тя» з основ здо ров’я
в 9-му кла сі
Кри кун Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
основ здо ров’я, Вал ків ська шко ла Хар ків -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та -
ція до да єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти
уяв лен ня про ро ди ну; фор му ва ти по нят тя
про чин ни ки й озна ки міц ної ро ди ни, роль
ро ди ни в за до во лен ні по треб лю ди ни, го -
тов ність до сі мей но го жит тя; роз ви ва ти
ко му ні ка тив ну ком пе тен т ність, на вич ки
спів пра ці, ви хо ву ва ти то ле ран т ність, від -
по ві даль не став лен ня до сі мей но го жит тя

Роз роб ка уро ку «Вчи мо ся прий ма ти
рі шен ня» з основ здо ров’я в 6-му кла сі
Ча ло ва Ма ри на Ми ко ла їв на, учи тель
основ здо ров’я, Охтир ська шко ла № 1
Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вчи ти ана лі зу ва ти проб ле ми й
ухва лю ва ти зва же ні рі шен ня, на вчи ти
роз різ ня ти прос ті, що ден ні та склад ні
рішен ня, роз ви ва ти вмін ня ухва лю ва ти
рішен ня за «пра ви лом світ ло фо ра», на зи -
ва ти чин ни ки, що впли ва ють на ухва лен ня
рі шень; роз ви ва ти вмін ня зна хо ди ти при -
чи но во-на слід ко ві зв’яз ки, ро би ти ви с -
новки; ви хо ву ва ти ро зу мін ня на слід ків
рішен ня

По за клас ні за хо ди

Роз роб ка за хо ду «Роз ва га. Мис лен ня.
Знан ня» для 7-х кла сів

Бас Ва ле рій Мар ко вич, учи тель ма те ма ти -
ки; Бас Світ ла на Ві та лі їв на, стар ший ви -
кла дач, Кри во різь ка Цен т раль но-мі ська
гім на зія; Кри во різь кий еко но міч ний ін с -
ти тут Ки їв сько го на ці о наль но го еко но міч -
но го уні вер си те ту іме ні Ва ди ма Геть ма на.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня квес ту
з ма те ма ти ки, все світ ньої іс то рії та за ру -
біж ної лі те ра ту ри

Роз роб ка за хо ду «Ди во виж ний світ
шо ко ла ду» для 10-х кла сів

Гра ма Алі на Вла дис ла вів на, ви кла дач
геогра фії; Ше пе люк Ле ся Ми ко ла їв на,
викла 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 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ди дак тич на ме та яко го — роз по віс ти про
іс то рію ви ник нен ня шо ко ла ду, ознайо -
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мити з впли вом на ор га нізм ре чо вин, які
міс тять ся в шо ко ла ді; на вча ти ана лі зу ва ти
і пі зна ва ти се бе, по пу ля ри зу ва ти здо ро вий
спо сіб жит тя, за сте рі га ти від ви ник нен ня
за леж нос тей

Роз роб ка за хо ду «Ве сіль ні тра ди ції
з на род ної скар б ни ці»
Да цюк Альо на Ана то лі їв на, ви кла дач;
Зубчик Ле ся Вік то рів на, ви кла дач, Ко вель-
 ський про мис 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, Во лин ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду, ме -
та яко го — спри я ти від род жен ню на ці о -
наль ної сві до мос ті мо ло ді, ви хо ван ню
шаноб ли во го став лен ня до тра ди цій на ро ду;
фор му ва ти за галь но люд ські мо раль ні цін -
нос ті; роз ви ва ти ес те тич ні сма ки, вмін ня
від чу ва ти не по втор ність ук ра їн ської народ -
ної об ря до вої твор чос ті; спри я ти все біч но -
му роз вит ку, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті

Роз роб ка за нят тя «Пред с тав лен ня
ре зуль та тів STEM-про ек тів»

Дер кач На та лія Анто нів на, учи тель фі зи ки
та ін фор ма ти ки; Дер кач Вік тор Олек сан д -
ро вич, учи тель ін фор ма ти ки, Чер ні вець ка
шко ла № 30.
Ано та ція: План-кон с пект від кри то го ін тег -
ро ва но го за нят тя гур т ків «Юний тех нік»
і «Світ ін фор ма цій них тех но ло гій» у фор мі
ха ка то ну з фор му ван ня уяв лень про тех -
ніку, тех но ло гії, ін тег ра цію знань STEM-
на ук

Роз роб ка за хо ду «Квіт ко ва сим фо нія»
Крав чен ко Те тя на Фе о до сі їв на, ви кла дач
спец дис цип лін; Бу щук Ві ра Яків на, ви кла -
дач біо ло гії, Лю бе шів ський тех ніч ний ко -
ледж Луць ко го на ці о наль но го тех ніч но го
уні вер си те ту, Во лин ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь -
нити і сис те ма ти зу ва ти знан ня про різ но -
ма ніт тя фло ри рід но го краю, Укра ї ни,
указа ти цін ність пев них ви дів рос лин
у люд сько му жит ті, спо со бах їх ви ко ри -
стан ня в на род них зви ча ях, об ря дах, ме ди -
ци ні, по бу ті; ознай о ми ти з тех но ло гією
при го ту ван ня на пів фаб ри ка тів для оздоб -
лен ня тіс те чок і тор тів

Роз роб ка за хо ду «Пі знай се бе і ти пі -
зна єш світ»

Крав чук Андрій Ві та лій о вич, ви кла дач
фізи ки; Гав ри люк Вік тор Ми ко лай о вич,
ви кла дач фі зич но го ви хо ван ня, Жи то мир -
ський аг ро тех ніч ний ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій ін тег ро ва но го за нят тя
гур т ка з муль ти ме дій ною під трим кою
(меді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по ка за ти вза ємо зв’язок фі зич ної
куль ту ри і фі зи ки; на вча ти ви ко рис то ву -
ва ти от ри ма ні знан ня і вмін ня на за нят тях
з фі зи ки та ро зу мі ти біо фі зич ні фун к ції
ор га ніз му, ви ко рис то ву ва ти їх для фі зич -
но го роз вит ку і збе ре жен ня здо ров’я

Роз роб ка за хо ду «Бук кро синг: про -
чи тав — пе ре дай ін шо му!» для 2-х

кла сів
Кре кот Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів; По ля ко ва Те тя на Ми ко ла їв -
на, бі б ліо те кар, Ме реф’ян ський ме дич ний
лі цей 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 — за лу чи ти до чи тан ня, сти му лю ва ти
зро стан ня чи таць кої ак тив нос ті, під ви -
щи ти рі вень чи таць кої ком пе тен т нос ті;
ство ри ти ат мо сфе ру ра діс но го чи тан ня
і ком фор т но го се ре до ви ща для ін те -
лектуаль но го спіл ку ван ня; роз кри ти важ -
ли вість спіль ної ро бо ти бі б ліо те ка ря
і вчи те ля; ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став -
лен ня до кни ги, ба жан ня по пов ню ва ти
свої знан ня

Роз роб ка за хо ду «Ша нуй мо на ших
зем ля ків» для 10-х кла сів
Лай чук Н. М., ви кла дач; Ко ва лець В. П.,
викла дач, Жи то мир ський аг ро тех ніч ний
ко ледж.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ознай о ми ти з лі те ра тур но-
мис тець кою гео гра фією об лас ті, спри я ти
куль тур но му роз вит ку, по знай о ми ти
з твор чіс тю по етів Жи то мир щи ни, роз ви -
ва ти вмін ня ці ну ва ти і ро зу мі ти пре крас -
не, ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю, ша -
ноб ли ве став лен ня до та ла но ви тих лю дей

Роз роб ка за хо ду «Easter Quest» для
4-х кла сів

Ли сен ко Ган на Ва си лів на, учи тель ан г лій -
ської мо ви; Пе чу ра Ка те ри на Кузь мів на,
учи тель ан г лій ської мо ви, Ки їв ська гім на -
зія «Ки їв ска Русь».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му. Teaching goals: enga ge -
ment into intercultural communica tion;
acquiring knowledge about cultural tradi -
tions of other peoples; mastering basic skills
in listening, speaking

Роз роб ка за хо ду «Міс вес на»
Пе ре пе ли ця Н. Ю., ви кла дач; Бо ри -

сен ко М. В., ви кла дач, Слов’ян ський енер -
го бу дів ний тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою.

Роз роб ка за хо ду «По до рож ко лед -
жем» для 9-х кла сів

Пу гач О. Г., Єфі мо ва О. В., Со ло мя на Т. В.,
ви кла да чі ма те ма ти ки; Пи лип чак Н. О.,
Кло чек Н. Д., ви кла да чі фі зи ки; Кри во ле -
вич І. А., ви кла дач ін фор ма ти ки, 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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та яко го —
ознай ом лен ня уч нів шкіл зі спе ці аль нос -
тями ко лед жу; роз ви ток пі зна валь ної
актив нос ті шля хом за сто су ван ня знань
з ма те ма ти ки, ін фор ма ти ки та фі зи ки;
фор му ван ня вмін ня орі єн ту ва ти ся в різ -
нома ніт них си ту а ці ях; ви хо ван ня по чут тя
ко лек ти віз му, вза є мо по ва ги

Роз роб ка за хо ду «По до рож до сла -
вет них му жів Пол тав ських» для

8-х — 10-х кла сів
Са ло На та лія Олек сі їв на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри; Діб ро ва Те тя на Во -
лоди ми рів на, учи тель ук ра їн ської мо ви
та лі те ра ту ри, Ли ман ська шко ла № 4 До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов но го за хо ду,
мета яко го — по знай о ми ти із іс то рією
Пол та ви ча сів І. Кот ля рев сько го і М. Го го -
ля, із біо гра фією цих пись мен ни ків; при -
щеплю ва ти лю бов до кни ги, до рід ної кра ї -
ни, її куль тур ної спад щи ни

Роз роб ка за нят тя «Фі зич ний квест»
для 10-х — 11-х кла сів

Чу чі на На та ля Вік то рів на, ви кла дач фі зи -
ки та ас т ро но мії; Ши тік Те тя на Пет рів на,
ви кла дач фі зи ки, Ма рі у поль ський ме ха ні -
ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов сько го
дер жав но го тех ніч но го уні вер си те ту,
Донець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — спри я ти роз вит ку
ін те лек ту аль них здіб нос тей; за кріп лю ва ти
знан ня з прой де них тем та за сто су ван ня
цих знань у не стан дар т них си ту а ці ях; під -
три му ва ти ці ка вість до дис цип лі ни «фі зи -
ка»

Роз роб ка за хо ду «Стеж ки кра ї ни
Здо ров’я» для 2-го кла су спе ці аль ної

шко ли
Абра мо ва Те тя на Пет 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: Роз роб ка за хо ду, ме та якооо —
за крі пи ти уяв лен ня ді тей про те, що най до -
рож чий, без цін ний скарб, що має лю ди -
на, — це здо ров’я, а сім’я — осе ре док йо го
збе ре жен ня; за охо чу ва ти уч нів тур бу ва -
тися і дба ти про влас не здо ров’я; про буд -
жу ва ти по чут тя друж би, ко лек ти віз му
та ба жан ня спів пра цю ва ти в гру пах; спри -
я ти зміц нен ню уч нів сько го та бать ківсько -
го ко лек ти ву

Роз роб ка за хо ду «Зу стріч Но во го ро -
ку» для 2-х кла сів
Андру ша Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Боб ро виць ка шко ла № 1 Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та Но во го ро ку
в каз ко во му лі сі за мо ти ва ми каз ки «Зай -
чи ко ва хат ка»

Роз роб ка за хо ду «Най до рож ча ме ні
моя рід на зем ля» для 2-х кла сів
Андру ша Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Боб ро виць ка шко ла № 1 Чер -
ні гів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — уточ ню ва ти і роз ви ва ти
уявлен ня про Бать ків щи ну; ви хо ву ва ти по -
чут тя гор дос ті за неї, умін ня ми лу ва ти ся її
кра сою; роз ши рю ва ти знан ня про од віч ні
сим во ли на ро ду; ви хо ву ва ти лю бов до рід -
но го краю, мо ви, зви ча їв, сим во лів

Роз роб ка за хо ду «Що? Де? Ко ли?»
з фізи ки для 10-х кла сів
Ба ка ляр Олек сандр Вік то ро вич, учи тель
фі зи ки, Кре мін ський ме дич ний ко ледж
Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ви ва ти пі зна валь ний ін -
те рес до фі зи ки; на вча ти мис ли ти ло гіч но
та ла ко ніч но; роз ши ри ти кру го зір; по ка за -
ти важ ли вість ви вчен ня фі зи ки, її ши ро -
кий спектр ви ко ри стан ня в ін ших на уках;
ви хо ву ва ти вмін ня слу ха ти дум ку ін шо го,
пра цю ва ти в ко лек ти ві

Роз роб ка за хо ду «Ви дат ні лю ди ан г ло -
мов них кра їн» для 10-х кла сів
Бар да дим Ал ла Юрі їв на, ви кла дач іно зем -
ної мо ви, Смі лян ський ко ледж хар чо вих
тех но ло гій На ці о наль но го уні вер си те ту
хар чо вих тех но ло гій, Чер ка ська обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, на вчаль на ме та яко го —
роз ши ри ти знан ня про до сяг нен ня сві то -
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вої на уки і вне сок вче них у роз ви ток на уки
і тех ні ки

Роз роб ка за хо ду «Від крит тя шкіль но го
спор тив но го май дан чи ка» для 1-х — 11-х
кла сів
Бод ря гі на Анже ла Юрі їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, учи тель ук ра їн ської мо ви і лі те ра -
ту ри, Дніп ров ська са на тор на шко ла-ін тер -
нат № 5.
Ано та ція: Сце на рій спор тив но го свя та

Роз роб ка за хо ду «На кри лах по езії»
для 8-х — 11-х кла сів

Бод ря гі на Анже ла Юрі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ров ська
са на тор на шко ла-ін тер нат № 5.
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 — ознай о -
ми ти із Все світ нім днем по езії, по ета ми
При дніп ров’я; роз кри ти ча рів ний світ об -
раз но го сло ва; роз ви ва ти твор че мис лен -
ня, ху дож ньо-ес те тич ні сма ки, уяву, умін -
ня ана лі зу ва ти про чи та не; ви хо ву ва ти
куль ту ру по чут тів, твор чу ін ди ві ду аль -
ність, лю бов до по езії, до рід но го сло ва;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз но го чи -
тан ня лі рич них тво рів

Роз роб ка за хо ду «Інте лект-шоу з хі -
мії та біо ло гії» для 10-х — 11-х кла сів

Бон да рен ко Ві ра Іва нів на, ви кла дач хі мії
та біо ло гії, Слов’ян ський енер го бу дів ний
тех ні кум До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ін те лект-
шоу, ди дак тич на ме та яко го — за крі пи ти
та по гли би ти знан ня з хі мії та біо ло гії; ви -
кли ка ти ін те рес до ви вчен ня при род ни чих
на ук; при щеп лю ва ти лю бов до на вчан ня,
ви кли ка ти ба жан ня роз кри ва ти та єм ни ці
хі мії та біо ло гії; пов’язу ва ти свої знан ня
з прак ти кою

Роз роб ка за хо ду «З лю бов’ю до всьо го
жи во го» для 1-х кла сів
Бу га є ва На та лія Ми хай лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Тер пін нів ська шко ла Ме -
лі то поль сько го р-ну За по різь кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — про дов жу ва ти знай о ми ти
з тва рин ним сві том, роз ви ва ти пі зна валь -
ний ін те рес; за кріп лю ва ти по нят тя про те,
що тва ри ни ви ма га ють до се бе дбай ли во го
став лен ня; спри я ти на ла год жен ню доб ро -
зич ли вос ті, сер деч нос ті, вза є мо ро зу мін ня
та вза є мо по ва ги; ви хо ву ва ти лю бов і чуй -
ність

Роз роб ка за хо ду «2017 ist das Jahr der
deutschen Sprache in der Ukraine» для

8-х — 11-х кла сів
Ве ре ща ка Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, Ки -
ри лі на Лю бов Аль бер тів на, ви кла да чі іно -
зем них мов, Пол тав ська об лас на спе ці а лі -
зо ва на шко ла-ін тер нат з по глиб ле ним ви -
вчен ням окре мих пред ме тів та кур сів при
Кре мен чуць ко му пе да го гіч но му ко лед жі
іме ні А. С. Ма ка рен ка.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му з муль ти ме дій ною під -
трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да єть ся),
ме та яко го — ви хо ву ва ти ін те рес до ви -
вчен ня ні мець кої мо ви, по ва гу до куль ту -
ри, лі те ра ту ри, тра ди цій, зви ча їв на ро ду,
мо ву яко го ми ви вча є мо; роз ви ва ти ко му -
ні ка тив ні ком пе тен ції уч нів; роз ши рю ва ти
кру го зір; роз ви ва ти від чут тя пре крас но го

Роз роб ка за хо ду «The legends of the
world music. «The Beatles» для 8-х —

9-х кла сів
Гав ри ло ва Люд ми ла Ві та лі їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, Ва ра ська шко ла № 1 Рів -
нен ської обл.
Ано та ція: 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 та ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — фор му ва ти ін те рес до ви вчен ня
іно зем ної мо ви; роз ви ва ти в уч нів на вич ки
го во рін ня; на вча ти ро зу мін ня та сприй нят -
тя ін шо мов но го мов лен ня на слух; роз ши -
рю ва ти сві то гляд уч нів

Роз роб ка за хо ду «Еко ло гіч ний бу ме -
ранг «На ша пла не та — Зем ля» для 4-х
кла сів
Гвоз ден ко Оль га Ярос ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бу дян ська шко ла Трос тя -
нець ко го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ознай о ми ти з на слід ка ми
впли ву лю ди ни на при ро ду, еко ло гіч ни ми
проб ле ма ми, які не об хід но розв’яза ти
на су час но му ета пі, роз ви ва ти пі зна валь ну
ак тив ність уч нів, ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до на вко лиш ньо го сві ту

Роз роб ка за хо ду «Зи му ю чі пта хи»
для 4-х — 5-х кла сів

Ге ра си мен ко Оль га Ми ко ла 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: Сце на рій про ве ден ня квес ту,
ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про
різ но ма ніт ність зи му ю чих пта хів; роз ви -
ва ти вмін ня по рів ню ва ти, уза галь ню ва ти,
ло гіч но мис ли ти; роз ви ва ти еко ло гіч не
мис лен ня, пі зна валь ний ін те рес; ви хо ву -
ва ти бе реж ли ве став лен ня до при ро ди;
здій с ню ва ти еко ло гіч не ви хо ван ня, фор -
му ва ти куль ту ру спіл ку ван ня під час зма -
ган ня

Роз роб ка за нят тя «Ви го тов лен ня па ра -
шу та»
Ге шев Сер гій Євге ній о вич, учи тель тру до -
во го на вчан ня, тех но ло гій, крес лен ня,
При мор ська шко ла № 2 За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя ра ке то -
мо дель но го гур т ка

Роз роб ка за хо ду «До слід жен ня чис -
то ти во дойм м. Су ми» для 7-х кла сів

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 ровь ко го.
Ано та ція: Інфор ма цій но-до слід ниць кий
про ект, освіт ня ме та яко го — про ана лі зу -
ва ти рі вень за бруд нен ня при род них во -
дойм у міс ті Су ми; фор му ва ти в уч нів пі -
зна валь ну са мо стій ність і мо ти ва цію до ви -
вчен ня пред ме та хі мія, роз ви ва ти ло гіч не
й твор че мис лен ня, роз ши рю ва ти на уко -
вий сві то гляд шко ля рів; на вчи ти ор га ні зо -
ву ва ти на уко во-по шу ко ву ро бо ту

Роз роб ка за хо ду «Гі лоч ка кві ту чої
виш ні» для 5-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Гор ді єн ко На та ля Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, 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
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 -
глиби ти знан ня уч нів про твор чість
Т. Шев чен ка, по знай о ми ти з не тра ди цій -

ною техні кою ма лю ван ня; роз ви ва ти твор -
чу уяву, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти по -
ва гу до твор чос ті Т. Шев чен ка

Роз роб ка за хо ду «The Age of Shake -
speare» для 10-х —11-х кла сів

Гор ло ва Яна Вік то рів 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 -
ка 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 мо ти ва цію до ово ло дін -
ня іно зем ною мо вою; роз ши ри ти знан ня
про іс то рію та куль ту ру Ве ли кої Бри та нії;
роз ви ва ти на вич ки ус но го мов лен ня; фор -
му ва ти лін г вок ра ї но знав чу ком пе тен цію

Роз роб ка за хо ду «День єв ро пей ських
мов» для 9-х кла сів
Гре бе нож ко О.В., Шев чен ко Ю.В., учи те лі
ан г лій ської мо ви, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
укра їн ською, ан г лій ською, ні мець кою
та ро сій ською мо ва ми

Роз роб ка за нят тя «Хі міч на про мис ло -
вість і на ша їжа» для 10-х — 11-х кла сів
Грун т ков ська Те тя на Ге ор гі їв на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко -
ледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя гур т ка,
ме та яко го — ви світ лен ня ро лі хі міч ної на -
уки у ви роб ниц т ві та збе рі ган ні хар чо вих
про дук тів, фор му ван ня на ви чок ро зум но -
го ви бо ру про дук тів хар чу ван ня в ма га зи -
нах, по пу ля ри за ція хі міч них знань і здо ро -
во го хар чу ван ня

Роз роб ка за хо ду «Мо во моя, ду ша го -
лос на Укра ї ни» для 9-х — 11-х кла сів

Д’ячен ко Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ров -
ська шко ла № 133.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — до нес ти ін фор ма цію про за -
сну ван ня Між на род но го дня рід ної мо ви;
фор му ва ти ро зу мін ня то го, що ук ра їн ська
мо ва — це ду хов на свя ти ня, на ці о наль ний
скарб; роз ши ри ти знан ня про її кра су, ба -
гат ст во та ме ло дій ність; про бу ди ти по чут -
тя на ці о наль ної гід нос ті, ін те рес до ви -
вчен ня ук ра їн ської мо ви; ви хо ву ва ти
любов до рід но го сло ва, Бать ків щи ни, на -
ці о наль ної куль ту ри

Роз роб ка за нят тя «Знав ці Афри ки»
для 7-х кла сів

Дуд ка Світ ла на Во ло ди ми рів на, вчи тель
гео гра фії, Дніп ров ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 13.

Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — по вто ри ти, уза галь ни ти і сис те ма -
ти зу ва ти знан ня про при ро ду Афри ки;
роз ви ва ти ана лі тич ні здіб нос ті, умін ня ви -
ді ля ти го лов не, са мо стій ність, дис цип лі но -
ва ність, по шук, пі зна валь ний ін те рес
до гео гра фії; сти му лю ва ти на спіль ну твор -
чість че рез ро бо ту в ко ман ді, ви хо ву ва ти
від по ві даль ність, то ле ран т ність, са мо кри -
тич ність, вза є мо під т рим ку і вмін ня до во -
ди ти пра виль ність прий ня то го рі шен ня

Роз роб ка за хо ду «Знан ня — шлях до
успі ху» для 8-х кла сів
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Єрма ко ва Іри на Ва си лів на, учи тель ро -
сійської мо ви та за ру біж ної лі те ра ту ри,
Кри во різь ка шко ла № 50 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій квест-гри до Дня
знань

Роз роб ка за хо ду «Міс дру го клас ни ця»
для 2-х кла сів
За до рож ня Га ли на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Шпо лян ський
НВК № 3 Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій кон кур су для дру го -
клас ни ків

Роз роб ка за хо ду «Про ща вай, 4 клас!»
для 4-х кла сів спе ці аль ної шко ли

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, ме та яко го — ви хо ву ва -
ти у ді тей лю бов і по ва гу до бать ків і пе да -
го гів, гор дість за свій за клад; фор му ва ти
ін те рес до на вчан ня; ви хо ву ва ти по чут тя
пре крас но го

Роз роб ка за хо ду «На краю сві ту» для
10-х кла сів
Зін чен ко Т.П., ви кла дач іно зем ної мо ви,
Смі лян ський ко ледж хар чо вих тех но ло гій
Чер ка ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з ан г лій ської мо ви, ме та яко го — роз ви ва -
ти на вич ки ко му ні ка тив ної ком пе тен ції
в мо но ло гіч но му мов лен ні, ауді ю ван ні
та чи тан ні; ак ти ві зу ва ти вжи ван ня лек -
сики з те ми, роз ши рю ва ти слов ни ко вий
за пас

Роз роб ка за хо ду «Ман д ру є мо Ні меч -
чи ною (Фе де раль на зем ля За ар ланд)» для
1-х — 4-х кла сів
Ка ра щук Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ський НВК № 30
«ЕКОНАД».
Ано та ція: Сце на рій пред с тав лен ня ре зуль -
та тів на вчаль но го про ек ту

Роз роб ка за хо ду «ЕКОСВІТ та ЕКОЛАД
оби рає ЕКОНАД» для 1-х — 4-х кла сів
Ка ра щук Іри на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ський НВК № 30
«ЕКОНАД».
Ано та ція: Сце на рій пред с тав лен ня ре зуль -
та тів на вчаль но го про ек ту

Роз роб ка за хо ду «Хо дить гар буз по го -
ро ду» для 5-х кла сів
Ки ри люк Світ ла на Сер гі їв на, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Сла вут ська шко ла № 4
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 — за без пе -
чити за сво єн ня уч ня ми знань куль ту ри
спо жи ван ня їжі, бать ків щи ни кож но го
ово ча, роль ово чів у хар чу ван ні, їх вплив
на здо ров’я; роз ви ва ти ін те рес до куль ту ри
хар чу ван ня, ужи ван ня ово чів у їжу; ви хо -
ву ва ти куль ту ру ве ден ня здо ро во го спо со -
бу жит тя

Роз роб ка за хо ду «Обря до ві тра ди ції
Укра ї ни» для 7-х — 8-х кла сів

Ки ри чен ко Окса на Олек сан д рів на, учи -
тель тру до во го на вчан ня, Шко ла І–ІІІ сту -
пе нів № 238 Дес нян сько го рай о ну міс та
Ки є ва.

Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ознай о ми ти уч нів з та ки ми
на род ни ми свя та ми, як Різ д во, Мас ля на,
Іва на Ку па ла, тра ди ці я ми їх свят ку ван ня,
різ но ви дом тра ди цій них ку лі нар них
страв; спри я ти роз вит ку пі зна валь них ін -
те ре сів; спри я ти ви хо ван ню ша ноб ли во го
став лен ня до на род них ук ра їн ських
тради цій

Роз роб ка за хо ду «Дім без кни ги —
день без сон ця» для 7-х кла сів спе ці аль ної
шко ли
Клим чук Та ма ра Ми ко ла їв на, ви хо ва тель,
Бер ди чів ська спе ці аль на шко ла-ін тер нат
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду з ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — удос ко на ли ти
знан ня про іс то рію ви ник нен ня, ви ди
та зна чен ня кни ги в жит ті лю ди ни,
розвива ти ін те рес до чи тан ня, ви хо ву ва ти
бе реж ли ве став лен ня до кни ги як дже ре ла
знань

Роз роб ка за хо ду «Хі мія та еко ло гія»
для 10-х — 11-х кла сів

Клюс Анто ні на Пет рів на, ви кла дач хі мії,
Кут ський про фе сій ний лі цей Ко сів 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 — сфор му ва ти знан ня про
сучас ний стан до вкіл ля та вплив ді яль нос ті
лю ди ни на при ро ду; ви хо ву ва ти дбай ли ве
став лен ня до до вкіл ля, по чут тя від по ві -
даль нос ті за ді яль ність люд ст ва та вплив
ан т ро по ген но го чин ни ка на жи ву і не жи ву
при ро ду; роз ви ва ти вмін ня дис ку ту ва ти,
ви слов лю ва ти свою дум ку; роз ви ва ти та
вдос ко на лю ва ти хі міч ну мо ву уч нів

Роз роб ка за хо ду «Про ща вай, Бук ва ри -
ку» для 1-х кла сів
Ко ро є до ва На дія Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла шко ла
№ 30 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 «Збе ре же мо пам’ять
про по двиг» для 10-х — 11-х кла сів
Кос тю чик Світ ла на Ана то лі їв на, ви кла дач
ма те ма ти ки, Ко вель ський ме дич ний ко -
ледж Во лин ської обл.
Ано та ція: Сце на рій ви хов ної го ди ни
до річ ни ці ви зво лен ня Укра ї ни від фа -
шист ських за гар б ни ків

Роз роб ка за хо ду «Кра са вря тує світ»
для 10-х кла сів
Кот Те тя на Пет рів на, учи тель ан г лій ської
мо ви, Єміль чинська гім на зія Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
при свя че но го свя ту 8 Бе рез ня

Роз роб ка за хо ду «І піс ня по руч з на -
ми» для 5-х — 8-х кла сів
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: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — спри я ти по пу ля ри за ції ук ра -
їн ської піс ні, при лу ча ти до сві ту її кра си;
ви хо ву ва ти по чут тя по ша ни до на род ної
твор чос ті, куль ту ри та мис тец т ва рід но го
краю; при щеп лю ва ти по ва гу до фоль к лор -
ної спад щи ни на ших пред ків

Роз роб ка за хо ду «Чай та чай ні тра -
диції»
Ле жав ська Ан на Андрі їв на, ви кла дач еко -
но міч 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: 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 про іс то рію по ход жен ня чаю;
ознай о ми ти з особ ли вос тя ми при го ту ван -
ня чаю; ви хо ву ва ти до пит ли вість, доб ро -
совіс не твор че став лен ня до до ру че ної
спра ви; ви хо ву ва ти ес те тич ний смак; при -
щеп лю ва ти лю бов до об ра ної про фе сії

Роз роб ка за хо ду «Ци ві лі за ції Дав ньо -
го Схо ду» для 6-х кла сів

Луч ко На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель іс -
то рії, Пер во май ська шко ла № 16 ім. Ге роя
Ра дян сько го Со ю зу Я. М. Ло бо ва Ми ко ла -
їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня квес ту,
ме та яко го — по гли би ти та уза галь ни ти
знан ня з іс то рії Дав ньо го Схо ду, по вто ри -
ти тер мі ни, по нят тя та іме на ви дат них
діячів да но го пе рі о ду; роз ви ва ти вмін ня
засто со ву ва ти на бу ті знан ня в прак тич ній
ді яль нос ті; на вич ки ро бо ти в гру пах,
здійс ню ва ти по шу ко ву ро бо ту; ви хо ву ва -
ти ін те рес до ви вчен ня іс то рії та за ці -
кавле ність у про ве ден ні квес тів у по за -
уроч ний час

Роз роб ка му зич но-лі те ра тур ної ком -
по зи ції «Ди тя чий аль бом» П. Чай ков -

сько го» для 1-х — 4-х кла сів
Маг ла Олек сан д ра Сте па нів на, кон цер т -
мей с тер, Біл го род-Дніс т ров ське пе да го гіч -
не учи ли ще Оде ської обл.
Ано та ція: 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 та ме то дич ни ми до дат ка ми,
освіт ня ме та яко го —ознай о ми ти з твор -
чіс тю П. Чай ков сько го для ді тей; роз кри ти
«ди тя чі» об ра зи в му зич но му мис тец т ві,
ви ра жаль ні та зоб ра жаль ні об ра зи, ін то -
націй ну та жит тє ву при ро ду му зич них
обра зів

Роз роб ка за хо ду «Не зо рі па да ють
із не ба, зір ки йдуть на не бе са» для

10-х — 11-х кла сів
Мак си мен ко Ра ї са Іва нів на, ви кла дач ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь кий
елек т ро тех ніч ний ко ледж За по різь ко го
на ці о наль но го тех ніч но го уні вер си те ту.
Ано та ція: Сце на рій ве чо ра, при свя че но го
пам’яті На за рія Ярем чу ка

Роз роб ка за хо ду «Еле мен тар но, Ват -
сон!» для 7-х кла сів
Мар ти нюк Люд ми ла Ва си лів на, учи тель
літе ра ту ри, Южнен ська шко ла № 1 Оде -
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 -
дични ми до дат ка ми за твор чіс тю Арту ра
Ко нан Дой ла

Роз роб ка за хо ду «Ми ну ще все, лю бов
лиш віч на…» для 10-х — 11-х кла сів
Мат ві єн ко Анто ни на Пав лів на, ви кла дач,
Но во ка хов ський при ла до бу дів ний тех ні -
кум Хер сон ської обл.
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур ної ін с це ні -
за ції за мо ти ва ми тво рів Ле сі Укра їн ки

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

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



Роз роб ка за хо ду «Ко заць кі роз ва ги»
для 10-х — 11-х кла сів
Ма чин ська Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач,
Бер ди чів ський про фе сій ний бу ді вель ний
лі цей Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — спри ян ня все біч но му роз -
вит ку, за лу чен ня до сис те ма тич них за нять
фіз куль ту рою і спор том, про па ган да
здоро во го спо со бу жит тя, ідей олім пій -
сько го ру ху; ви хо ван ня пат рі о тиз му, по ва -
ги до тра ди цій і цін нос тей ук ра їн сько го на -
ро ду, ор га ні за ція ак тив но го від по чин ку

Роз роб ка уро ку «Спіль но ко ре не ві сло -
ва. Ко рінь сло ва. Роз ви ток мов лен ня»
з ук ра їн ської мо ви в 3-му кла сі
Ми хай ло ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла.
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 спіль но ко ре не ві сло ва на осно ві
спорід не нос ті слів, про спіль ну час ти ну
спо рід не них слів, вчи ти роз піз на ва ти спо -
рід не ні сло ва та ви зна ча ти в них ко рінь;
учи ти зо се ред же но спо сте рі га ти за мов -
ними яви ща ми; роз ви ва ти ува гу, пам’ять;
ви хову ва ти лю бов і дбай ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка за хо ду «Па рад кра їн Євро -
пи» для 9-х — 11-х кла сів
Па гу та Ігор Тео фі льо вич, ви хо ва тель, Бо -
рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му

Роз роб ка за хо ду «Андрі їв ські ве чор ни -
ці» для 9-х — 11-х кла сів
Па гу та Ігор Тео фі льо вич, ви хо ва тель, Бо -
рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му

Роз роб ка за хо ду «Євро пей ські пе ре го -
ни» для 9-х — 11-х кла сів
Па гу та Ігор Тео фі льо вич, ви хо ва тель, Бо -
рис лав ська са на тор на шко ла-ін тер нат
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — роз ши -
рюва ти знан ня про Євро пу і кра ї ни,
що вхо дять до скла ду ЄС; роз ви ва ти гро -
ма дян ську по зи цію, по чут тя від по ві даль -
нос ті за спіль не май бут нє єв ро пей сько го
прос то ру; ви хо ву ва ти по ва гу до на ці о -
наль них, куль тур них на дбань єв ро пей -
ських на ро дів

Роз роб ка за хо ду «Трус ка вець — во ло -
дар жи вої во ди» для 9-х — 11-х кла сів
спе ці аль ної шко ли
Па нів Окса на Дмит рів на, пе да гог-ор га ні -
за тор, Трус ка вець кий ди тя чий спе ці а лі зо -
ва ний (спе ці аль ний) са на то рій «Дже ре ло»
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), ме та яко го — озна -
йоми ти з іс то рією міс та, йо го міс цез на -
ходжен ням, влас ти вос тя ми мі не раль них
вод; ви хо ву ва ти лю бов до рід но го краю,
гор дість за свою кра ї ну

Роз роб ка за хо ду «Хі міч ний КВК» для
7-х — 8-х кла сів

Пи лип чук Світ ла на Во ло ди ми рів на, учи -
тель хі мії, НВК «Са па нів ська ЗОШ І–ІІІ
сту пе нів — ДНЗ» Кре ме нець ко го р-ну
Тер но піль ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня згри Клу -
бу ве се лих і кміт ли вих з хі мії

Роз роб ка за хо ду «Мо ва на ша со -
лов’їна» для 3-х — 5-х кла сів
Под жа ра Те тя на Арка ді їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бро вар ське
НВО 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 з основ -
ни ми іс то рич ни ми мо мен та ми роз вит ку
ук ра їн ської мо ви, роз ши ри ти знан ня про
кра су й ба гат ст во мо ви

Роз роб ка за хо ду «При крась жит тя ук -
ра їн ською» для 5-х — 6-х кла сів спе ці аль -
ної шко ли
По лі щук Єли за ве та Сер гі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь ка
спе ці аль на шко ла-ін тер нат «Обе ріг».
Ано та ція: Сце на рій вік то ри ни, ме та
якої — зба га чу ва ти знан ня про ук ра їн ську
мо ву та лі те ра ту ру; роз ви ва ти пі зна валь ні
здіб нос ті, умін ня пра виль но ви слов лю ва -
ти ся, ло гіч не та об раз не мис лен ня, ува гу,
пам’ять, умін ня пра цю ва ти у гру пах

Роз роб ка за хо ду «Єднає нас піс ня ук -
ра їн ська» для 1-х — 9-х кла сів
По лян чук Те тя на Сер гі їв на, пе да гог-ор га -
ні за тор, Ко чер жин ський НВК Уман 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 — роз ши ри ти
знан ня про тра ди ції ук ра їн сько го на ро ду,
пов’яза ні з на род ни ми піс ня ми; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті уч нів; ви хо ву ва ти лю бов
до на род ної піс ні, по ва гу до її твор ців; 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 за хо ду «Та то, ма ма, я —
спор тив на сім’я» для 4-х — 5-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,
ме та яко го — ви хо ву ва ти ін те рес до фі зич -
ної куль ту ри і спор ту як ва го мо го за со бу
зміц нен ня здо ров’я; усві дом лю ва ти не об -
хід ність ве ден ня здо ро во го спо со бу жит тя;
спри я ти роз вит ку ру хо вих якос тей; по чут -
тя ко лек ти віз му, друж би, вза є мо до по мо ги;
да ти орі єн ти ри що до ак тив но го про ве ден -
ня віль но го ча су і до звіл ля з ко рис тю для
здо ров’я мо ло дої ук ра їн ської сім’ї

Роз роб ка за хо ду «Шо лом-Алей хем
і Пе ре яс лав» для 5-х — 7-х кла сів

Ра ков ський Кос тян тин Все во ло до вич,
заступ ник ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти,
Пе ре яс лав-Хмель ницька шко ла № 7 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня лі те ра тур -
но-му зич но го свя та, при свя че но го кла си -
ко ві єв рей ської лі те ра ту ри

Роз роб ка про ек ту «Ми різ ні. Ми од -
на ко ві» для 1-х кла сів

Ре зу но ва Окса на Ген на ді їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Мар га нець ка шко ла
№ 12 Дніп ро пет ров ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект ре алі за ції про ек -
ту, ме та яко го — під ви щу ва ти мо ти ва цію
до ви вчен ня тра ди цій єв ро пей ських кра їн,
ви хо ву ва ти по чут тя від по ві даль нос ті, гід -
нос ті, пат рі о тиз му та лю бо ві до влас ної іс -
то рії, тра ди цій, зви ча їв на ро ду; спри я ти
ви хо ван ню уч нів ської осо бис тос ті в ду сі
спіль них єв ро пей ських цін нос тей

Роз роб ка за хо ду «Се ред ньо віч ний тур -
нір» для 7-х кла сів
Са виць ка Ал ла Во ло ди ми рів на, учи тель
істо рії, Сла ву тиць ка шко ла № 3 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ши ри ти і по гли би ти
знання з іс то рії Се ред ньо віч чя; фор му ва ти
ін фор ма цій ну, хро но ло гіч ну, мов лен нє ву
ком пе тен т ність, роз ви ва ти про це си мис -
лен ня, пам’ять, ува гу; ви хо ву ва ти ін те рес
до іс то рії, роз ви ва ти вмін ня пра цю ва ти
в ко ман ді, ви на хід ли вість, кміт ли вість, іні -
ці а тив ність

Роз роб ка за хо ду «Юна об да ро ва -
ність — 2018»
Сав чук Те тя на Іва нів на, пе да гог-ор га ні -
затор, При слуць кий НВК Бе рез нів сько го
р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня ви хов но го
за хо ду

Роз роб ка за хо ду «Зо ло та пек то раль»
для 6-х — 7-х кла сів

Са ло губ Вік то рія Ми хай лів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та
якого — фор му ван ня між пред мет ної та
кому ні ка тив ної ком пе тен т нос тей; про па -
гу ван ня на уко вих знань; роз ви ток ін те ре -
су до на уки, твор чої ак тив нос ті

Роз роб ка за хо ду «Зо ло та пек то раль»
для 6-х — 7-х кла сів

Са ло губ Вік то рія Ми хай лів на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Кри во різь ка шко ла № 72 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — про па гу ван ня на уко вих знань; роз -
виток ін те ре су до пі зна валь ної ді яль нос ті,
твор чої ак тив нос ті, ло гіч но го мис лен ня,
швид кос ті ре ак ції, умін ня пра цю ва ти
в гру пі

Роз роб ка за хо ду «Фі то бар» для 7-х
кла сів
Са фон ні ко ва Ві ра Ана то лі їв на, учи тель
біо ло гії, Ки їв ська шко ла № 215.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — ознай о ми ти з ці лю щи ми
влас ти вос тя ми лі кар ських рос лин Укра ї -
ни; на вчи ти скла да ти чай ні су мі ші трав;
ознай о ми ти з тра ди ці я ми та ри ту а ла ми
вжи ван ня чаю, ча ю ван ня в різ них кра ї нах
сві ту; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до лі кар ських рос лин, куль ту ру ча ю ван ня

Роз роб ка за хо ду «Кар топ ля не пус та,
са ма ле тить в ус та»

Сен чен ко Га ли на Олек сі ї на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний
коледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го -
гіч но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за сі дан ня
уч ні сько го гур т ка «Рес то ра тор» з муль ти -
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ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся)

Роз роб ка за хо ду «Най до рож че сло -
во — ма ма» для 4-х кла сів
Слав нюк Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кар ви нів ська шко ла Ро ма -
нів сько го р-ну Жи то мир ська обл.
Ано та ція: Сце на рій свя та до Дня ма те рі,
ме та яко го —роз ши рю ва ти і по глиб лю ва -
ти знан ня уч нів про зна чен ня ма те рів
у жит ті лю ди ни; фор му ва ти в ді тей куль ту -
ру по чут тів; ви хо ву ва ти по ва гу та лю бов
до ма те рі

Роз роб ка за хо ду «Світ мо їх за хоп лень»
для 10-х — 11-х кла сів
Та ра сен ко Те тя на Дмит рів на, ви кла дач
еко но міч них дис цип лін, Хо роль ський аг -
ро про мис ло вий ко ледж Пол тав ської дер -
жав ної аг рар ної ака де мії, Пол тав ська обл.
Ано та ція: 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 зі сві том за хоп лень, по ка за ти зна чен ня
хо бі в жит ті лю ди ни, вплив за хоп лен ня
на фор му ван ня ха рак те ру

Роз роб ка за хо ду «На ука на ко ристь
Укра ї ні» для 10-х — 11-х кла сів

Тка чен ко Яна Ми ко ла їв на, ви кла дач фі -
зики, Кос тян ти нів ський ін дус т рі аль ний
тех ні кум До нець ко го на ці о наль но го тех -
ніч но го уні вер си те ту, До нець ка обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
з муль ти ме дій ною під трим кою, ди дак тич -
на ме та яко го — фор му ва ти вмін ня роз мір -
ко ву ва ти та кри тич но мис ли ти, об ґ рун то -
ву ва ти дум ки; по ши ри ти знан ня про
спектр ви ко ри стан ня ген но мо ди фі ко ва -
них ор га ніз мів, їх пе ре ва ги та за гро зи;
фор му ва ти на вич ки ко рис ту ван ня ре сур -
са ми Інтер не ту з опра цьо ву ван ням ве ли -
кої кіль кос ті ін фор ма ції

Роз роб ка за хо ду «Ми — ук ра їн ці!» для
10-х кла сів
Тре тьяк Оле на Ле о ні дів на, учи тель за ру -
біж ної лі те ра ту ри, Сє вє ро до нець ке ви ще
про фе сій не учи ли ще Лу ган ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — ви хо ву ва -
ти ша ноб ли ве став лен ня до ви вчен ня куль -
ту ри Укра ї ни, її іс то рії; зміц ню ва ти їх нє
по чут тя на ці о наль ної гор дос ті й гід нос ті;
ви хо ву ва ти пат рі о тизм та ін те рес до на -
род них тра ди цій; спри я ти ду хов но му роз -
вит ку осо бис тос ті; фор му ва ти на вич ки ко -
ман д ної ро бо ти

Роз роб ка за хо ду «В ца ри ні сло ва» для
5-х — 9-х кла сів
Тур’ян ська Те тя на Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь -
кий НВК «За по різь ка Січ».
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня квес ту,
ме та яко го — роз ши ри ти знан ня про куль -
ту ру ук ра їн ської мо ви, удос ко на лю ва ти
вмін ня пра виль но го сло вов жи ван ня, умін -
ня пра цю ва ти в ко ман ді; роз ви ва ти твор чі
здіб нос ті, спри я ти ви хо ван ню на ці о наль -
ної са мо сві до мос ті; фор му ва ти гро ма дян -
ську і за галь но куль тур ну ком пе тен т нос ті,
ви хо ву ва ти лю бов до на ці о наль ної куль ту -
ри, праг нен ня бу ти справ ж ні ми ук ра їн ця -
ми

Роз роб ка за хо ду «Си ла вог ню» для 2-х
кла сів

Фе ди ців Іри на Іго рів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бо рис лав ська са на тор на шко -
ла-ін тер нат Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — по яс ни ти
ді тям при чи ни ви ник нен ня по жеж; ак цен -
ту ва ти ува гу на ко рис ті вог ню та шко ді,
яку він мо же за по ді я ти; ознай о ми ти з еле -
мен тар ни ми пра ви ла ми про ти по жеж ної
без пе ки

Роз роб ка за хо ду «По до рож в Кра ї ну
Бар він ко ву» для 1-х — 4-х кла сів

Фран де лі ус На та лія Юрі їв на, пе да гог-ор -
га ні за тор, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро -
пет ров ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка ви хов но го за хо ду, ме -
та якоо — ак ти ві за ція ро бо ти ор га нів
шкіль но го са мо уп рав лін ня в по чат ко вій
шко лі, роз ви ток пі зна валь но го ін те ре су
та со ці аль них на ви чок уч нів, ви хо ван ня
ста лої гро ма дян ської по зи ції шко ля рів

Ме то дич на роз роб ка «Тиж день гео -
гра фії в шко лі»

Фур ди га На та лія Ана то лі їв на, учи тель гео -
гра фії, Зо ло то ні ська шко ла № 6 Чер ка -
ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка цик лу за хо дів у ме жах
гео гра фіч но го тиж ня в шко лі «На вко лос -
віт ня по до рож»

Роз роб ка за хо ду «Йо го не мож на сплу -
та ти ні з ким...» для 10-х кла сів
Хар ків ська На та ля Єго рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Бах мут ська
шко ла № 5 з про філь ним на вчан ням До -
нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій лі те ра тур ної ком по зи -
ції до дня на род жен ня Во ло ди ми ра Со сю -
ри за по етич ною твор чіс тю С. Ре ше то вої

Роз роб ка за хо ду «Сла вет ні іме на
Укра ї ни» для 8-х кла сів

Хи мин Юлі я на Ярос ла вів на, учи тель тру -
до во го на вчан ня та тех но ло гій, Дро го биць -
ка шко ла № 15 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), ме та яко го — по знай -
о ми ти з ви дат ни ми осо бис тос тя ми Укра ї -
ни, які зве ли чу ва ли ук ра їн ський на род
сво ї ми ді ян ня ми, ро зу мом і та лан том, які
ви зна чи ли по даль ший шлях ук ра їн ської
дер жав нос ті; ви хо ву ва ти по чут тя гор дос ті
на ши ми спів віт чиз ни ка ми

Роз роб ка за нят тя «Фі зи ка і по езія» для
10-х кла сів
Хо мяк Лю бов Ка зи ми рів на, ме то дист ко -
лед жу, Тех ніч ний ко ледж Луць ко го на ці о -
наль но го тех ніч но го уні вер си те ту, Во лин -
ська обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — по гли би ти знан ня про фі зи ку;
роз кри ти зв’язок фі зи ки і по езії, по ка за ти
ви ко ри стан ня фі зи ки в по езії; фор му ва ти
лю бов до фі зи ки, по знай о ми ти з твор чим
шля хом і по езі я ми во лин ських по етес Є.
Ле щук і Т. Яков’юк, ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го краю, по чут тя пре крас но го,
умін ня ба чи ти ве ли ке в ма ло му

Роз роб ка за хо ду «По до рож у Кра ї ну
доб ро ти» для 3-х кла сів
Чер нюк На та лія Юрі їв на, пе да гог-ор га ні -
за тор, Овруць ка шко ла № 3 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 — уза галь -
нити знан ня про до три ман ня пра вил по ве -
дін ки вдо ма, у шко лі, гро мад ських міс цях;
ви хо ву ва ти ша ноб ли ве став лен ня до стар -
ших, бать ків, тур бо ту та пік лу ван ня про
мо лод ших, слаб ких то що

Роз роб ка за хо ду «Ви вча є мо при ро ду,
зна є мо все про во ду» для 3-х кла сів

Шос таль Оль га Зо тів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ро маш ків ська шко ла Ро кит нян -
сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект на вчаль но го
про ек ту, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про роль во ди для при род но го се -
ре до ви ща; удос ко на лю ва ти вмін ня ви слов -
лю ва ти влас ну дум ку, до во ди ти слуш ність
сво їх мір ку вань; роз ви ва ти пі зна валь ний
ін те рес, на вич ки кри тич но го мис лен ня;
ви хо ву ва ти від по ві даль ність за до лю во ди
в при ро ді та при чет нос ті до її збе ре жен ня

Роз роб ка за хо ду «Ох, не од на ко во ме -
ні,.. як ми го во ри мо» для 10-х — 11-х кла -
сів
Юзе фо вич Ма ри на Гри го рів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Чер ні -
вець кий ко ледж ди зай ну та еко но мі ки.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня лін г віс -
тич ної гри з ук ра їн ської мо ви

Роз роб ка за хо ду «На ро ди чи на моя
бла го сло вен на» для 5-х — 11-х кла сів
Ярмо люк На та лія Снргі їв на, учи тель ма те -
ма ти ки, За ку си лів ська шко ла На ро диць -
ко го р-ну Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — знай о ми ти із сто рін ка ми тра -
ге дії на Чор но биль ській АЕС; роз ши ри ти
знан ня про на слід ки чор но биль ської ка -
тастро фи; вша ну ва ти пам’ять лю дей, які
за ги ну ли від цьо го ли ха; від да ти ша ну
загиб лим ге ро ям; зміц ню ва ти лю бов
і вдяч ність до лю дей, які ря ту ва ли усе жи ве
на зем лі

По чат ко ва шко ла

Роз роб ка те ма тич но го дня «Ми ко лай
іде — чем ним діт кам да рун ки не се»

для 1-х кла сів
Се рьо жен ко Іри на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів; Жо лудь На та лія Іва -
нівна, учи тель по чат ко вих кла сів, Овруць -
ка гім на зія ім. А. Ма лиш ка Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нять те ма тич -
но го дня, ме та яких — за крі пи ти знан ня
таб лиць до да ван ня і від ні ман ня; учи ти
скла да ти і розв’язу ва ти за да чі за ма люн ка -
ми, по рів ню ва ти ви ра зи і чис ла, ви би ра ти
без печ ні міс ця для ігор і роз ваг, роз різ ня ти
рос ли ни за лис тям; фор му ва ти вмін ня уни -
ка ти не без печ них си ту а цій; роз ши ри ти
уяв лен ня про рос ли ни; роз ви ва ти спо -
стереж ли вість, ува гу, мис лен ня; удос ко -
налю ва ти об чис лю валь ні на вич ки; ви хо ву -
ва ти обе реж ність, дбай ли ве став лен ня
до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Чи та є мо мов ч -
ки» з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му —

4-му кла сі
Вла сюк Іри на Ста ніс ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Куп чи ши на Ел ла Во ло -
дими рів на, учи тель по чат ко вих кла сів,
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Бер ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир -
ської обл.
Ано та ція: Прак тич ний по сіб ник для пе ре -
вір ки та кон т ро лю за фор му ван ням на вич -
ки чи тан ня мов ч ки

Ме то дич на роз роб ка «Тек с ти для на -
вчаль но го ауді ю ван ня» для 2-х — 4-х

кла сів
Вла сюк Іри на Ста ніс ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів; Куп чи ши на Ел ла Во ло ди -
ми рів на, учи тель по чат ко вих кла сів, Бер -
ди чів ська шко ла № 12 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: Ма те рі а ли по сіб ни ка до по -
можуть учи те лям по чат ко вих кла сів на
уро ках і бать кам у по за уроч ний час ефек -
тив но ор га ні зу ва ти ро бо ту з фор му ван ня
ауді а тив них умінь і на ви чок мо лод ших
шко ля рів

Ме то дич на роз роб ка «Збір ник від -
кри тих уро ків за онов ле ною на вчаль -

ною про гра мою» для 1-х — 4-х кла сів
Ко лек тив учи те лів по чат ко вих кла сів,;
Скоб лі ко ва Оле на Во ло ди ми рів на, за ступ -
ник ди рек то ра з НВР, Чор но мор ська шко -
ла № 4 Оде ської обл.
Ано та ція: До збір ни ка вклю че но роз роб ки
уро ків з основ них пред ме тів по чат ко вої
шко ли

Роз роб ка уооку «Ви зна чен ня на го ло -
су у сло вах» з ук ра їн ської мо ви

в 3-му кла сі спе ці аль ної шко ли
Абра мо ва Те тя на Пет 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: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаььна ме та
яко го — по гли би ти знан ня уч нів про на го -
лос, йо го роль в ус но му мов лен ні; удос ко -
на лю ва ти вмін ня пра виль но на го ло шу ва ти
сло ва; вич на ча ти на го ло ше ний склад, на -
го ло ше ний звук у сло ві

Роз роб ка ран ко вих зу стрі чей на те му
тиж ня «Вес на» для 1-х кла сів

Акі мен ко Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во мос ков ський НВК
№ 5 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ма те тиж ня — учи ти спо -
стеріга ти за се зон ни ми змі на ми в при ро ді,
уста нов лю ва ти при чин но-на слід ко ві
зв’яз ки; фор му ва ти на вич ки до слід ниць -
кої ді яль нос ті, по рів ню ва ти, уза галь ню ва -
ти, зі став ля ти та ви ко рис то ву ва ти знан ня,
сприй ма ти кра су вес ня ної при ро ди, ви -
слов лю ва ти суд жен ня; роз ви ва ти твор че
мис лен ня, умін ня ана лі зу ва ти і ро би ти ви -
снов ки

Роз роб ка уро ку «Про фе сії» з ан г лій -
ської мо ви в 3-му кла сі
Андрі єн ко На та лія Ми ко ла їв на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Но во во до лазь кий лі цей
№ 3 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го —пре зен ту ва ти но вий гра ма тич ний
та лек сич ний ма те рі ал за те мою; удос ко на -
лю ва ти ком пе тен ції чи тан ня, ауді ю ван ня й
ус но го мов лен ня; мо ти ву ва ти го тов ність
бра ти участь в ін шо мов но му спіл ку ван ні
та на ма ган ня ви ко рис то ву ва ти но ві лек -
сич ні оди ни ці

Роз роб ка уро ку «Вог ник хай тво рить
лиш тіль ки доб ро» з лі те ра тур но го чи тан -
ня в 2-му кла сі

Андрі їв Ярос ла ва Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Баб чен ський НВК
Бого 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 — опра цю ва ти опо ві дан ня «Як Да нил ко
хо тів на ля ка ти вов ка, а сам ма ло не зго -
рів»; при щеп лю ва ти лю бов до кни ги;
ознай о ми ти з при чи на ми ви ник нен ня по -
жеж, пра ви ла ми про ти по жеж ної без пе ки;
роз ви ва ти ува гу, пам’ять, зв’яз не мов -
лення; ви хо ву ва ти смі ли вість, спо сте реж -
ли вість, ви на хід ли вість, від по ві даль ність
за свої вчин ки

Роз роб ка уро ку «Які трав’янис ті рос -
ли ни пер ши ми за цві та ють на вес ні?»
з при ро до знав ст ва в 2-му кла сі
Ба ди ра Люд ми ла Афа на сі їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Ко вель ська шко ла № 7
Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти уяв лен ня про не жи ву
й жи ву при ро ду, де ре ва, ку щі, тра ви;
ознай о ми ти з ран ньо к ві ту чи ми рос ли на -
ми; роз ви ва ти мис лен ня, спо сте реж ли -
вість; ви хо ву ва ти ес те тич ні по чут тя й тур -
бот ли ве став лен ня до при ро ди

Роз роб ка уро ку «В. Вздуль ська. «По тя -
ги» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му кла сі
Бар су ко ва Ле ся Андрі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ко рос тен ський НВК «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 уро ку, ме та яко -
го — про дов жи ти знай ом ст во з тво ра ми
су час них ав то рів, ви кли ка ти ба жан ня їх
чи та ти; фор му ва ти чи таць кі вмін ня і на -
вич ки; на вча ти ви слов лю ва ти влас ну
думку, ха рак те ри зу ва ти дій о вих осіб; роз -
ви ва ти твор чу уяву, умін ня пра цю ва ти
в гру пах; ви хо ву ва ти лю бов і по ва гу до сво -
їх близь ких і рід них лю дей, по чут тя від по -
ві даль нос ті

Роз роб ка уро ку «Бі сер не ру ко діл ля
як вид де ко ра тив но-ужит ко во го мис тец т -
ва» з тру до во го на вчан ня в 4-му кла сі
Ба тов ська Ла ри са Фе до рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бі ло зір ська шко ла Ла но -
вець ко го р-ну Тер но піль ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти з іс то рич ни -
ми ві до мос тя ми про по ход жен ня, ви роб -
ниц т во й за сто су ван ня бі се ру; ознай о ми ти
з ма те рі а ла ми та ін стру мен та ми для бі сер -
но го пле тін ня; да ти ко рот кі ві до мос ті про
тех ні ки ви го тов лен ня бі сер них ви ро бів;
на вчи ти ви го тов ля ти най прос ті ший об’єм -
ний ви ріб з бі се ру

Ме то дич на роз роб ка «Лю ди на. Учи -
тель. Тво рець ди тя чих душ» для 4-х кла сів
Баш тик Ва лен ти на Олек сі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Со каль ська шко ла № 4
Львів ської обл.
Ано та ція: Ме ді ап ре зен та ція, при свя че на
100-річ чю від дня на род жен ня Ва си ля Су -
хо млин сько го

Роз роб ка уро ку «О. Ка ра ван ська. «Ви -
ши ван ка» з лі те ра тур но го чи тан ня в 4-му
кла сі
Без ко ро вай на Те тя на Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Олек сі є во-Друж -
ків ська шко ла № 13 Друж ків ської міськ ра -
ди До нець кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — по знай о -
ми ти з кни гою Окса ни Ка ра ван ської
«Стиль на книж ка для па нян ки» і більш
доклад но з урив ком «Ви ши ван ка», роз ши -
ря ти чи таць кий кру го зір; прак тич но по -
знай о ми ти з про фе сі я ми мо де льє ра-ди зай -
не ра, ко пі рай те ра, ре дак то ра, жур на ліс та,
ет ног ра фа

Роз роб ка за нят тя «Ні меч чи на — кра -
ї на зам ків» з фа куль та ти ву «Ма лень -

кі ук ра їн ці по до ро жу ють кра ї на ми Євро -
со ю зу» в 4-му кла сі
Бов шик Оль га Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп -
ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — го ту ва ти ін но ва цій ну лю ди ну, яка
здат на мис ли ти, тво ри ти, ді яти; спри я ти
фор му ван ню в уяві ді тей ці ліс ної кар ти ни
прос то ру кра їн, які є най ближ чи ми су сі да -
ми на шої дер жа ви; роз ши рю ва ти сві то -
гляд, ви хо ву ва ти по чут тя то ле ран т но го
став лен ня до на ро дів кра їн Євро пи

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ви вче -
них таб лиць мно жен ня і ді лен ня. До пов -
нен ня рів нос тей. Скла дан ня і розв’язу -
ван ня за дач» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Бо гач Те тя на Сер гі їв на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Бу чан ська шко ла № 1 Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль тиме -
дій ною під трим кою, ме та яко го — повто -
рити ви вче ні таб ли ці мно жен ня і ді лен ня;
фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти зада чі на ді -
лен ня, скла да ти і розв’язу ва ти за да чі на три
дії за пла ном; фор му ва ти вмін ня ви ко рис -
тову ва ти прий о ми об чис лень для роз вит ку
на ви чок швид кої ліч би; ви хо ву ва ти охай -
ність, ста ран ність у ви ко нан ні са мо стій них
за вдань, ін те рес та твор чі здіб нос ті

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
про од но рід ні чле ни ре чен ня» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-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 уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти знан -
ня про ре чен ня, од но рід ні чле ни ре чен ня,
роз ді ло ві зна ки при них, умін ня вста нов -
лю ва ти зв’язок слів у ре чен ні, роз піз на ва -
ти ви ди ре чень, пе ре бу до ву ва ти ре чен ня;
роз ви ва ти зв’яз не мов лен ня, уяву, спо сте -
реж ли вість; ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Здо ро ва ро ди на —
успіш на кра ї на» з лі те ра тур но го чи тан ня
в 2-х —3-х кла сах
Бой ко Те тя на Ва си лів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Узин ська шко ла № 5 Бі ло цер -
ків сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — учи ти до во ди ти
дум ку, ро би ти ви снов ки; на вча ти сві до мо
ста ви ти ся до сво го здо ров’я; пе ре ко ну ва ти
уч нів у то му, що здо ров’я кож но го зде біль -
шо го за ле жить від спо со бу йо го жит тя;
роз ви ва ти за ці кав ле ність фіз куль ту рою
та спор том; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен -
ня до сво го здо ров’я та здо ров’я близь ких

Роз роб ка уро ку — ран ко вої зу стрі чі
«Друж ба — най біль ший скарб» для

3-х кла сів
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Бон да рен ко Люд ми ла Ста ніс ла вів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ба лак лій ська шко -
ла № 6 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ран ко вої зу стрі -
чі, ме та якої — роз кри ти зна чен ня друж би
в жит ті лю ди ни; до по мог ти пра виль но
виби ра ти дру зів; з’ясу ва ти кри те рії справ -
ж ньої друж би, ви ок ре ми ти щи рі сто сун ки;
спри я ти фор му ван ню доб ро зич ли во го й
то ле ран т но го став лен ня до лю дей; спри я ти
усві дом лен ню цін нос ті друж ніх сто сун ків;
фор му ва ти від по ві даль не став лен ня до
тва рин

Кон с пект уро ку «Ма лю нок для до -
рос лих та ді тей» з кур су «Я в ме ді ап -

рос то рі» в 2-му кла сі
Бу ше ва Люд ми ла Евге нів на, учи тель
почат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 23
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ство ри ти умо ви для
форму ван ня знань про ви ди ма люн ків
і спо со би пе ре да чі ін фор ма ції че рез пев -
ний вид ма люн ку; учи ти етич них норм під
час ро бо ти над шар жем і ка ри ка ту рою; на -
вча ти ана лі зу ва ти зміст ма люн ка, до би ра -
ти до ньо го за го ло вок

Роз роб ка уро ку «По нят тя опе ра ції»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Во ло са жир Ін на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ро маш ків ська шко ла Ро -
кит нян сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти уч ням по нят тя
«опе ра ція», «об’єкт опе ра ції», «ре зуль тат
опе ра ції» че рез прак тич ні дії; учи ти ви -
кону ва ти опе ра ції, ви зна ча ти об’єкт
опера ції, зна хо ди ти ре зуль тат; роз ви ва ти
ло гіч не мис лен ня; удос ко на лю ва ти об чис -
лю валь ні на вич ки

Кон с пект уро ку «Ка шель і чхан ня по -
ши рю ють хво ро би» з основ здо ров’я в 2-
му кла сі
Ге ра сим чук Лі дія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ський
лі цей № 4 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — ознай о ми ти ді тей з по нят тям «ін фек -
ція»; роз ви ва ти уяв лен ня про хво ро бу та її
озна ки, роз ши ри ти знан ня про не без пе ку
хво роб; про де мон ст ру ва ти мо дель по -
вітря но-крап лин но го спо со бу по ши рен ня
ін фек ції та пра ви ла про фі лак ти ки по вод -
жен ня з ін фек цій ни ми хво ри ми

Роз роб ка уро ку «Охо ро на при ро ди
в Укра ї ні» з при ро до знав ст ва в 4-му кла сі
Гон чар Окса на Ва си лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Су щан ська шко ла Олев сько -
го р-ну 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 — фор му -
ва ти по нят тя охо ро ни при ро ди в Укра ї ні;
під вес ти ді тей до усві дом лен ня не об хід -
нос ті збе рі га ти, при мно жу ва ти при род ні
ба гат ст ва; фор му ва ти на вич ки ро бо ти
з гео гра фіч ною кар тою, під руч ни ком, до -
дат ко вою лі те ра ту рою

Роз роб ка уро ку «Піс ня, та нець
і марш пе ре рос та ють у пі сен ність,

тан цю валь ність і мар шо вість» з му зи ки
в 3-му кла сі

Го ро бець Ста ніс лав Іва но вич, учи тель
почат ко вих кла сів, учи тель му зич но го
мис тец т ва, Кри нич нен ська шко ла Усти -
нів 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 — увес ти в те му, учи ти
пра виль но си ді ти, спі ва ти, по глиб лю ва ти
знан ня про емо цій ні ха рак те рис ти ки
музи ки; роз ви ва ти во каль но-хо ро ві на -
вички; по глиб лю ва ти знан ня про му зич ні
ін стру мен ти, за охо чу ва ти до са мо стій ної
ро бо ти, при щеп лю ва ти лю бов до кла сич -
ної му зи ки

Ме то дич на роз роб ка «Ці ка ва ма те ма -
ти ка для чет вер то клас ни ків»
Гри ма люк Га ли на 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: У ма те рі а лі за про по но ва но
творчі впра ви, ме тою яких є на бут тя уч нем
до сві ду за до во лен ня пі зна валь них ін те ре -
сів, про явів емо цій но-цін ніс них став лень,
твор чої ак тив нос ті, спіл ку ван ня, со ці аль -
них орі єн та цій

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня знань
і вмінь з те ми «Імен ник» з ук ра їн ської мо -
ви в 3-му кла сі
Гри ма люк Світ ла на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сні дав 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 вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти, уза галь -
ни ти най важ ли ві ші ві до мос ті про імен ник;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес, мов -
лення, умін ня ана лі зу ва ти та син те зу ва ти
мов ні яви ща; ви хо ву ва ти на по лег ли вість
у до сяг нен ні по став ле ної ме ти, до пит ли -
вість, праг нен ня ра ді ти жит тю, лю бов
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі

Гри ма люк Світ ла на Пет рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Сні дав 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 — по вто ри ти, сис те ма ти зу ва ти й
уза галь ни ти знан ня з те ми, під го ту ва ти ся
до кон т роль ної ро бо ти; роз ви ва ти мов -
лення, умін ня ана лі зу ва ти та син те зу ва ти
мов ні яви ща, ло гіч не мис лен ня та куль ту ру
мов лен ня; фор му ва ти по чут тя лю бо ві
до рід но го краю, ба жан ня бе рег ти та при -
мно жу ва ти на род ні тра ди ції, гор дість за
ма лень ку Бать ків щи ну

Роз роб ка Пер шо го уро ку «Укра ї на
на кар ті Євро пи» в 2-му кла сі
Гру дік Світ ла на Ми ко ла їв на, учи тель
почат 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
якого — фор му ва ти вмін ня уваж но
слуха ти по яс нен ня вчи те ля, ви ді ля ти
го лов не, відпо ві да ти на пи тан ня, пра -
цю ва ти в па рах, ра ці о наль но ви ко рис -
то ву ва ти час у про це сі ви ко нан ня за -
вдань, до три му ва ти ся пра вил по ве дін ки
під час ру хан ки; роз ви ва ти пам’ять, ува -
гу, зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти по чут -
тя вза є мо до по мо ги, лю бо ві і по ша ни
до Укра ї ни та ук ра їн сько го на ро ду, йо го
не ви чер п но го та лан ту, до ук ра їн ської
мо ви

Роз роб ка уро ку «Во да та її влас ти вос ті.
Де мон ст ра ція влас ти вос тей во ди» з при -
ро до знав ст ва в 1-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
До нець Іри на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, 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
якого — ознай о ми ти з основ ни ми влас -
тивос тя ми во ди; роз ви ва ти ак тив не пі -
знаваль не став лен ня до при ро ди, до слід -
ниць кий під хід до пі знан ня влас ти вос тей
во ди; слу хо-зо ро ве сприй ман ня мов лен ня
уч нів та вчи те ля; зба га чу ва ти слов ни ко вий
за пас; ви хо ву ва ти бе реж не став лен ня
до во ди

Роз роб ка уро ку «Ми ну лий час. Пра -
виль ні ді єс ло ва» з ан г лій ської мо ви в 3-му
кла сі
Ігна тьє ва Вік то рія Ми ко ла їв на, учи тель ан -
г лій ської мо ви, 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 — тре ну ван ня мов них
на ви чок; фор му ван ня і роз ви ток гра ма -
тич них на ви чок; роз ви ток на ви чок чи тан -
ня

Роз роб ка уро ку «Осінь та ка ми ла
і щед ра» з лі те ра тур но го чи тан ня в 3-му
кла сі
Іса чен ко Га ли на Ва си лів на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла № 23
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — про дов -
жи ти знай ом ст во уч нів з тво ра ми ук ра їн -
ських по етів, які опи су ють кра су осе ні;
удос ко на лю ва ти вмін ня ви раз но та ін то на -
цій но пра виль но чи та ти текст; ак ти ві зу ва -
ти слов ни ко вий за пас уч нів

Роз роб ка уро ку «Зна ход жен ня час ти -
ни чис ла» з ма те ма ти ки в 4-му кла сі
Ка ли та Ми ро сла ва Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ко вель ська шко ла № 12
Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти вмін ня розв’язу ва ти
за да чі на зна ход жен ня час ти ни чис ла,
вира же ної дро бом; удос ко на лю ва ти об -
чис лю валь ні на вич ки; роз ви ва ти куль ту ру
ма те ма тич ної мо ви і за пи сів, ло гіч не мис -
лен ня, умін ня уза галь ню ва ти та ро би ти
виснов ки; ви хо ву ва ти по чут тя ко лек ти -
візму і по ва ги до про фе сій бан ків ських
праців ни ків

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня ма те рі а -
лу про при кмет ни ки. Змі ню ван ня при -
кмет ни ків за ро да ми. Ро до ві за кін чен ня
при кмет ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 3-му
кла сі
Ка луць ка Ла ри са Ми ко ла їв на, учи тель
почат ко вих кла сів, Кри во різь ка шко ла
№ 93 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня про при кмет ник;
удос ко на лю ва ти на вич ки ви зна ча ти при -
кмет ник у мов лен ні; роз ви ва ти вмін ня уч -
нів ви зна ча ти рід, за кін чен ня при кметни -
ків; ак ти ві зу ва ти і роз ши рю ва ти слов ни ко -
вій за пас уч нів, роз ви ва ти мовлен ня,
ана лі ти ко-син те тич ні вмін ня; лю бов до
при ро ди, ці ка вість до ви вчен ня і пі знан ня
явищ, лю бов до рід ної мо ви, уваги до сло ва
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Роз роб ка уро ку «Зна чен ня ді єс лів них
форм на -ся, -сь» з ук ра їн ської мо ви в 4-му
кла сі
Ка мін ська На та лія Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ба ра нів ська гім на зія
Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — про дов жу ва ти ро бо -
ту над ді єс ло ва ми, ознай о ми ти з особ ли -
вос тя ми ви мо ви і пра во пи су ді єс лів на —ся
(-сь); фор му ва ти на вич ки пра во пи су, роз -
ви ва ти спо сте реж ли вість, уваж ність, мо ву
уч нів, умін ня ана лі зу ва ти, по рів ню ва ти;
ви хо ву ва ти лю бов до мо ви, при ро ди

Роз роб ка уро ку «Гі гі є на по рож ни ни
ро та» з основ здо ров’я в 4-му кла сі
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 з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — фор му ва ти уяв лен ня про основ ні
пра ви ла гі гі є ни по рож ни ни ро та, прак тич -
ні на вич ки до гля ду за зу ба ми; спри я ти роз -
вит ку ко рис них для здо ров’я зви чок, фор -
му ван ню сві до мо го став лен ня до збе ре -
жен ня здо ров’я, роз ши рю ва ти кру го зір,
про дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня ар гу мен -
ту ва ти свою по зи цію, слу ха ти то ва ри шів,
пра цю ва ти в гру пах і па рах

Роз роб ка уро ку «Пта хи во се ни. Пе ре -
літ ні та осі лі пта хи» з при ро до знав ст ва
в 2-му кла сі
Ко ва лен ко Та ма ра Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бі ло цер ків ська шко ла
№ 11 Ки їв ської обл.
Ано та ція: 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 жит тям пта хів во се ни, зі змі на ми,
що від бу ва ють ся в їх жит ті; по ка за ти
зв’язок змін у жит ті пта хів зі змі на ми
в при ро ді; учи ти на во ди ти при кла ди пе ре -
літ них та осі лих пта хів своєї міс це вос ті; по -
яс ню ва ти при чи ну від льо ту пта хів у ви рій

Роз роб ка ін тег ро ва но го уро ку «Ман д -
ру є мо Укра ї ною» в 3-му кла сі
Ко ло мен ська Світ ла на Ми ко ла їв на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Ста ро біль ська
шко ла № 2 Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — фор му ва ти вмін ня ви зна -
ча ти ме ту на уро ці за до по мо гою вчи те ля,
ви слов лю ва ти своє при пу щен ня на осно ві
ро бо ти з ілюс т ра цією, умін ня офор м ля ти
свою дум ку в ус ній фор мі, слу ха ти і ро зу -
мі ти мов лен ня ін ших, спіль но до мов ля ти ся
про пра ви ла по ве дін ки і спіл ку ван ня в гру -
пі; ак ту а лі зу ва ти знан ня про пра ви ла по ве -
дін ки на за ліз ни ці; роз ши ри ти знан ня про
міс та Укра ї ни, їх пам’ят ки

Роз роб ка уро ку «По грай мо» з ан г лій -
ської мо ви в 2-му кла сі

Ко міс са ро ва Та ма ра Се ме нів на, учи тель
ан г лій ської мо ви, Сє вє ро до нець ка шко ла
№ 12 Лу ган 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 — по вто ри ти утво рен ня та вжи ван -
ня гра ма тич них струк тур I have got a….
He/She/It has got a …. Whose … is this? This
is … ’s; ознай о ми ти з но вою струк ту рою
What a nice …, при свій ні зай мен ни ки
Her/His й на вчи ти вжи ва ти їх в ус но му

мов лен ні; по вто ри ти на зви іг ра шок, ко -
льорів; учи ти під пи су ва ти при ві таль ну
лис тів ку

Роз роб ка уро ку «Зоо парк» з ук ра їн -
ської жес то вої мо ви в 3-му кла сі спе -

ці аль ної шко ли
Ко ря гі на На та лія Сер гі їв на, учи тель ук ра -
їн ської жес то вої мо ви, 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 ле -
ну те му, ме та яко го — учи ти роз піз на ва ти
тва рин за озна ка ми з ви ко ри стан ням жес -
то вої мо ви; фор му ва ти вмін ня пе ре кла -
дати жес то вою мо вою текст; роз ви ва ти
зв’яз не мов лен ня, мис лен ня та ува гу; ви хо -
ву ва ти куль ту ру жес то во го мов лен ня

Роз роб ка уро ку «Чис ла пер шо го де сят -
ка» з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Кос тю чен ко Іри на Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, В’язен ський НВК Пу -
тивль сько го р-ну Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — під би ти під сум ки
з те ми, удос ко на лю ва ти об чис лю валь ні
навич ки, умін ня пра цю ва ти са мо стій но,
у па рі, ко ман дою; роз ви ва ти ло гіч не мис -
лен ня, твор чі здіб нос ті, ува гу, ма те ма тич -
не мов лен ня; ви хо ву ва ти ста ран ність, ор -
га ні зо ва ність, до по ма га ти один од но му

Роз роб ка уро ку «Змі на сло ва як за сіб
ви зна чен ня силь ної по зи ції зву ка.

Змі на слів-назв пред ме тів за чис ла ми»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ко то ва Те тя на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Хар ків ський лі цей № 161
«Імпульс».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — ство ри ти си ту а цію не об хід нос ті
пе ре вір ки ор фо грам слаб кої по зи ції зву ку;
знай ти до ціль ний спо сіб пе ре вір ки змі ною
сло ва за чис лом; на вча ти пе ре ві ря ти ор фо -
гра ми слаб кої по зи ції зву ка; фор му ва ти дії
кон т ро лю та оцін ки ви зна чен ня силь ної
по зи ції зву ка; ви хо ву ва ти то ле ран т ність

Роз роб ка уро ку «Ді єс ло во» з ук ра їн -
ської мо ви в 4-му кла сі
Крив ша Ва лен ти на Ва си лів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ва силь ківська шко ла № 2
Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — уза галь ни ти й сис те ма ти зу ва ти
знан ня про основ ні гра ма тич ні озна ки
дієс ло ва, особ ли вос ті пра во пи су ді єс лів -
них форм; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
куль ту ру мов лен ня, уваж ність, вдум -
ливість, пам’ять, твор чі здіб нос ті; удос -
коналю ва ти ор фо гра фіч ну гра мот ність;
вихо ву ва ти лю бов і по ва гу до мо ви та при -
ро ди рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Як ви мі рю ва ти тем -
пе ра ту ру по віт ря?» з при ро до знав ст -

ва 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 вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти з влас ти вос -
тя ми рі дин роз ши рю ва ти ся при на грі ван ні
та стис ка ти ся при охо лод жен ні; роз ви ва ти
вмін ня спо сте рі га ти за хо дом та ре зуль та -
та ми до слі дів, до во ди ти влас ну дум ку;
вдос ко на лю ва ти до слід ниць кі вмін ня

і здат ність спо сте рі га ти та пе ред ба ча ти
резуль та ти до слі дів; да ти по нят тя «тер мо -
метр»; на вчи ти ко рис ту ва ти ся по бу то ви ми
тер мо мет ра ми

Роз роб ка уро ку «По вер нен ня пе ре літ -
них пта хів. При пу тень — птах 2018 ро ку»
з при ро до знав ст ва в 2-му кла сі
Ку хар чи шин Те тя на Ми хай лів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, При лбиць ка шко ла
імені 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 з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — роз ши ри ти і по гли би ти знан ня
про пе ре літ них пта хів рід но го краю, по яс -
ни ти при чи ни при льо ту пта хів, по ка за ти
най прос ті ші зв’яз ки між змі на ми в жит ті
пта хів на вес ні та ком по нен та ми не жи вої
при ро ди, ознай о ми ти з лі со вою пташ -
кою — при пут нем

Роз роб ка уро ку «Т. Шев чен ко — ве ли -
кий на род ний по ет і ху дож ник» з лі те ра -
тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Лас ка ва Іри на Ана то лі їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Фас тів ська шко ла № 1 Ки їв -
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 уч нів з те ми;
роз ви ва ти твор чі здіб нос ті шко ля рів; ви хо -
ву ва ти лю бов до ге ні аль но го ук ра їн сько го
по ета і ху дож ни ка

Роз роб ка уро ку «Знай ди те, що шу ка -
єш (Т. Щер ба чен ко (Стус). «Як не за -

блу ка ти в па ву ти ні»)» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 3-му кла сі
Лах но Окса на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Львів ська спе ці а лі зо ва на шко -
ла № 15 з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій -
ської та фран цузь кої мов.
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 — ознай о ми ти з твор чіс тю су час них
пись мен ни ків, удос ко на лю ва ти на вич ки
ви раз но го, швид ко го, сві до мо го чи тан ня;
роз ви ва ти вмін ня ви ді ля ти в тек с ті го -
ловне; учи ти ана лі зу ва ти про чи та не;
розви ва ти пам’ять, ува гу; зба га чу ва ти
слов ни ко вий за пас; учи ти кон т ро лю ва ти й
ша ну ва ти влас ний час

Роз роб ка уро ку «По ло ви на, тре ти на
і 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
Ма ка рен ко Іри на Ми ко ла їв 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 з муль -
тиме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
додат ка ми, на вчаль на ме та яко го — озна -
йо ми ти з по ді лом 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 -
нова 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 роб ка за нят тя гру пі про дов же но го
дня «Доб ро та та по ва га один до од но го»
для 3-х — 4-х кла сів
Ма ко вець ка Окса на Ми ко ла їв на, ви хо ва -
тель ГПД, учи тель хрис ти ян ської ети ки,
Львів ська шко ла № 78.
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Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — за кріп лен ня, зба га чен ня та по -
глиб лен ня на бу тих знань про доб ро ту
і вза є мо по ва гу та за сто су ван ня їх на прак -
ти ці; роз ши рен ня за галь но ос віт ньо го
круго зо ру уч нів, ви роб лен ня вмінь і на ви -
чок са мо ви хо ван ня; фор му ван ня ін те ре сів
до ін те ре сів ін ших уч нів

Роз роб ка уро ку «До да ван ня і від ні ман -
ня чи сел з пе ре хо дом че рез де ся ток» з ма -
те ма ти ки в 2-му кла сі
Ми хай ло ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — пе ре вір ка знань, умінь і на ви чок
до да ван ня і від ні ман ня в ме жах 20 з пе ре -
хо дом че рез де ся ток; роз ви ток ло гіч но го
мис лен ня, ма те ма тич ної пам’яті, на ви чок
ус но го ра хун ку; ви хо ву ва ти ін те рес
до мате ма ти ки, учи ти дбай ли во ста ви ти ся
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Осінь та ка ми ла
і щед ра» з лі те ра тур но го чи тан ня і роз -
вит ку мов лен ня в 3-му кла сі
Ми хай ло ва Ла ри са Вік то рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Хар ків ська шко ла № 38.
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
каз ку за ма люн ка ми і фо то гра фі я ми;
учити ба чи ти й ро зу мі ти пре крас не в при -
ро ді; звер ну ти ува гу на змі ни в при ро ді
во се ни; удос ко на лю ва ти на вич ки ви раз -
но го чи тан ня; роз ви ва ти мов лен ня уч нів;
ви хо ву ва ти лю бов до при ро ди, ес те тич -
ний смак

Роз роб ка уро ку «Обчис лен ня ви ра зів
на до да ван ня і від ні ман ня в ме жах 10»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі
Ми шу ра Світ ла на Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Бе ре зан ський НВК Ки їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти
знан ня таб лиць до да ван ня і від ні ман ня
в ме жах 10, фор му ва ти об чис лю валь ні на -
вич ки, роз ви ва ти ува гу, мис лен ня уч нів,
ви хо ву ва ти уваж ність, спо сте реж ли вість,
ін те рес до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «По ри ро ку. По го да»
з ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Не бо жак Рус ла на Сер гі їв на, учи тель
англій ської мо ви, Іл лі нець ка шко ла № 1
Він ниць кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му. Objectives: to summarize and sys te -
ma rize students’ knowledge on the topic
«Sea son. Weather»; to develop listening,
reading, writing and speaking skills

Роз роб ка уро ку «Про бра тів на ших
мен ших» з чи тан ня в 3-му кла сі спе ці аль -
ної шко ли
Неп лях На та ля Пет рів 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, ме та яко го —
роз ши рю ва ти знан ня про різ но ма -
нітний світ тва рин; фор му ва ти здат ність
ба чи ти кра су в при ро ді; роз ви ва ти
пам’ять, мис лен ня, ува гу, тех ні ку чи -
тання, умін ня са мо стій но ро би ти ви -
снов ки; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до тва рин

Роз роб ка уро ку «Пись мо ве ли кої бук -
ви «Я» з на вчан ня гра мо ти в 1-му кла сі
Ні га ла тій Оле на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Бе рис лав ська шко ла
№ 3 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 — вчи ти пи са ти ве ли ку бук ву
Я, скла ди, сло ва з нею; по вто ри ти пра -
вила на пи сан ня слів з ве ли кої бук ви;
удос ко на лю ва ти вмін ня ро би ти зву ко-
бук ве ний ана ліз слів, зба га чу ва ти слов -
ни ко вий за пас уч нів, скла да ти ре чен ня
за схе мою

Роз роб ка уро ку «Кла ві а ту ра ком п’ю -
те ра. Мо ва вве ден ня» з ін фор ма ти ки

в 2-му кла сі
Нож ні це ва Ва ле рія Ми ко ла їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів та ін фор ма ти ки, Кре -
мен чуць ка шко ла № 3 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — фор му ва ти уяв лен ня про гру пи
кла віш кла ві а ту ри, знан ня про мо ву
введен ня тек с ту та по ря док дій для її змі ни;
на вчи ти ви ко рис то ву ва ти кла ві ші ке ру -
ван ня кур со ром та кла ві шу «про пуск»;
роз ви вати на оч но-дій о ве мис лен ня, зо ро -
ву пам’ять, умін ня ана лі зу ва ти, ми мо віль -
не сприй нят тя, ува гу; ви хо ву ва ти уваж -
ність під час ви ко нан ня за вдань

Роз роб ка уро ку «Про при ро ду ста не те
ви дба ти, вір ним дру гом бу де те для неї»
з лі те ра тур но го чи тан ня в 2-му кла сі
Они щен ко Га ли на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ро за лі їв ське НВО Бі ло цер -
ків сько го р-ну Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
на вич ки ви раз но го чи тан ня по етич них
тво рів; фор му ва ти вмін ня ана лі зу ва ти
віршо ва ні тво ри; роз ви ва ти уяву, фан та -
зію; ви хо ву ва ти бе реж ли ве став лен ня
до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ве ли ка бук ва Д. Чи -
тан ня скла дів, слів, ре чень і тек с ту з ви -
вче ни ми лі те ра ми» з ук ра їн ської мо ви
в 1-му кла сі
Орел На та лія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Дніп ров ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на -
вчаль на ме та яко го — ознай о ми ти з бук -
вою Д і зву ка ми, які во на по зна чає; учи ти
чи та ти скла ди і сло ва з нею, зі став ля ти
дзвін кі та глу хі при го лос ні, ви мов ля ти
зву ки [д], [д’], пи са ти еле мен ти і ма лу
та ве ли ку лі те ри; роз ви ва ти фо не ма тич -
ний слух, на вич ки скла до во го чи тан ня,
вмін ня ана лі зу ва ти, уза галь ню ва ти, зі -
став ля ти, зба га чу ва ти ак тив ний слов ни -
ко вий за пас

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
Острог ляд Ні на Олек сі їв на, учи тель по -
чатко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 105.
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
таб ли ці мно жен ня чис ла 9, об чис лю валь ні
на вич ки; вправ ля ти в розв’язу ван ні за дач,
які міс тять зна ход жен ня час ти ни чис ла,
скла дан ні ви ра зу; роз ви ва ти вмін ня

і навич ки скла да ти і розв’язу ва ти рів нян -
ня, ло гіч не мис лен ня, ува гу; ви хо ву ва ти
охай ність, пі зна валь ний ін те рес до ви -
вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка уро ку «Жан ри об ра зот вор -
чо го мис тец т ва. По бу то вий жанр»

з об ра зот вор чо го мис тец т ва в 3-му кла сі
Па пу ша Те тя на Во ло ди ми рів на, учи тель
об ра зот вор чо го мис тец т ва, 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 вчаль -
на ме та яко го — про дов жу ва ти на да ва ти
уч ням по чат ко ві ві до мос ті про жан ри
обра зот вор чо го мис тец т ва; учи ти роз різ -
ня ти, ак тив но спо сте рі га ти на вко лиш ній
світ і тво ри мис тец т ва; ознай о ми ти з ко ла -
жем; по гли би ти знан ня про про пор ції фі -
гу ри лю ди ни в ру сі; на вча ти ко лек тив но
ство рю ва ти ком по зи цію, до три му ю чись
пра вил пер с пек ти ви

Роз роб ка уро ку «Здрас туй, здрас туй,
но вий дру же!» з кур су «Схо дин ки етич но -
го зро стан ня» в 1-му кла сі
Па тик Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Охма тів ська шко ла Жаш -
ків сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — да ти по нят тя «друж -
ба», роз ви ва ти вмін ня спіл ку ва ти ся з од но -
літ ка ми, уни ка ти кон ф лік тів, ви хо ву ва ти
вмін ня спів пе ре жи ван ня, кон т ро лю ва ти
своєю по ве дін ку

Ме то дич на роз роб ка «Сис те ма вправ
і за вдань для ви вчен ня фра зе о ло гіз -

мів» для 4-х кла сів
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: У роз роб ці на ве де ні ме то дич ні
ре ко мен да ції і ти пи вправ, які спря мо ва ні
на усві дом лен ня фра зе о ло гіз мів і ак ту а -
ліза цію їх у мов лен нє вій ді яль нос ті мо лод -
ших шко ля рів

Ме то дич на роз роб ка «Тва ри ни. Зві -
рі» з при ро до знав ст ва в 2-х — 4-х

кла сах
Під ліс нюк Те тя на Іва нів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Чер ка ська шко ла № 29.
Ано та ція: Ди дак тич ні ма те рі а ли (ко му -
ніка тив ні впра ви, тех но ло гії роз вит ку
кри тич но го мис лен ня), на вчаль на ме та
яких — фор му ва ти уяв лен ня уч нів про зві -
рів та озна ки, які від різ ня ють їх від ін ших
тва рин; про роз мно жен ня зві рів та пік лу -
ван ня про по том ст во; про при чи ни змін
у жит ті зві рів, від по від но до змі ни по ри
року

Роз роб ка уро ку «Комп’ютер і здо -
ров’я» з ін фор ма ти ки в 3-му кла сі

Під па лок Лю бов Дмит рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Жаш ків ська шко ла Чер -
ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
про вплив комп’юте ра на здо ров’я; ознай о -
ми ти з пра ви ла ми без печ но го ко рис ту ван -
ня комп’юте ром, план ше том та по діб ною
тех ні кою; роз ви ва ти сві до ме став лен ня
до ймо вір них на слід ків не пра виль но го ко -
рис ту ван ня комп’ютер ною тех ні кою; ви -
хо ву ва ти дбай ли вість та ува гу сто сов но
влас но го жит тя і здо ров’я
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Ме то дич на роз роб ка «Внут ріш ньо п -
ред мет на ін тег ра ція. Оди ни ці зро щен ня
на уро ках ма те ма ти ки»
По стіл Світ ла на Дмит рів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів., Світ ло вод ська шко ла № 8
Кіро во град ської обл.
Ано та ція: До бір ка за вдань для уро ків ма те -
ма ти ки в 2-му кла сі

Роз роб ка уро ку «Істо рич ні чер гу ван ня
при го лос них зву ків г-з-ж, к-ц-ч, х-с-ш»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Пост ні ко ва Ла ри са Ярос ла вів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Но во град-Во лин ська
шко ла № 7 Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — ознай о ми ти з чер -
гу ван ням при го лос них зву ків; фор му ва ти
вмін ня змі ню ва ти при го лос ні під час
зміню ван ня слів, пра виль но вжи ва ти й
вимов ля ти сло ва; роз ви ва ти зв’яз не мов -
лен ня; ви хо ву ва ти пі зна валь ний ін те рес

Роз роб ка уро ку «По діл скла де ної за да -
чі на прос ті» з ма те ма ти ки в 2-му кла сі
Рєз нік Рус ла на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Ки їв ська гім на зія № 267.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — фор му ва ти вмін ня
розв’язу ва ти скла де ні за да чі

Роз роб ка уро ку «Обе ріг для осе лі
з гли ни та рос лин них ма те рі а лів» з тру до -
во го на вчан ня в 4-му кла сі
Ро галь На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ізюм ська шко ла № 6 Хар -
ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль -
тиме дій ною під трим кою, ме та яко го —
навча ти зна чен ня по нят тя «обе ріг», ви ди
обе ре гів в ук ра їн ських осе лях; ви ди та
влас ти вос ті гли ни; сим во ліч не зна чен ня
рос лин рід ної міс це вос ті

Роз роб ка уро ку «По до рож до кра ї ни
Спор т лян дія» з фі зич ної куль ту ри в 2-му
кла сі
Скри мін ська Окса на Пав лів на, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Аска нія-Но ва НВК Чап -
лин сько 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 — удос ко на ли ти
вмін ня в ходь бі та бі гу з пе ре шко да ми
з утри ман ням пра виль ної по ста ви; роз -
вива ти рів но ва гу під час ви ко нан ня ак ро -
ба тич них вправ; ви хо ву ва ти вмін ня
працю ва ти у па рі та друж ні сто сун ки

Роз роб ка тре нін гу «Куль ту ра спіл ку -
ван ня» з основ здо ров’я в 2-му кла сі
Слай ков ська Те тя на Бо ри сів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, 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 за нят тя на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по гли би ти знан ня
учнів про пра ви ла спіл ку ван ня з ро ди ною,
то ва ри ша ми, дру зя ми, знай о ми ми; по ка за ти
ді тям важ ли вість став лен ня до ін ших із по ва -
гою та ро зу мін ням; спо ну ка ти до ви вчен ня
та ви ко нан ня пра вил куль тур ної по ве дін ки

Роз роб ка уро ку «This is my school»
з ан г лій ської мо ви в 2-му кла сі
Со ло нен ко Світ ла на В’ячес ла вів на, учи -
тель ан г лій ської мо ви, 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 -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — ство ри -
ти умо ви для по вто рен ня та уза галь нен ня
ма те рі а лу з те ми «School», за кріп лен ня
та вжи ван ня гра ма тич них струк тур « I have
got…, Is this a pen?» для роз вит ку вмінь і на -
ви чок чи тан ня, пись ма, ус но го та діа ло гіч -
но го мов лен ня

Роз роб ка за нят тя «Всі по ри ро ку
ми прой дем, здо ров’я й си ли на бе рем» для
3-х кла сів спе ці аль ної шко ли
Со ро кі на Оле на Іва нів на, ви хо ва тель,
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, ме та
яко го — на вча ти хо ди ти по мо туз ці, при -
став ним кро ком; про дов жу ва ти вчи ти
просу ва ти ся по гім нас тич ній ла ві; за кріп -
лю ва ти вмін ня пе ре стри бу ва ти че рез
пере шко ди; вправ ля ти в ме тан ні у го -
ризон таль ну ціль; за кріп лю ва ти на зви
геомет рич них форм, пір ро ку

Роз роб ка екоп ро ек ту «Бе ре жи кра ї ну»
для 2-х кла сів
Спі ци на Оль га Во ло ди ми рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська гім на зія № 153.
Ано та ція: Муль ти ме дій на пре зен та ція
до про ек ту на за яв ле ну те му

Роз роб ка уро ку «Ві та мі ни, їх зна чен -
ня для здо ров’я» з основ здо ров’я в 2-

му кла сі
Стад нік На дія Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Пі со чин ська шко ла Хар ків -
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, ме та яко го —
ознай о ми ти з основ ни ми ви да ми ві та -
мінів, фор му ва ти знан ня про їх ко ристь;
роз по віс ти, як ужи ван ня їжі, ба га тої
на ві та мі ни, впли ває на ор га нізм лю -
дини; роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес,
мов лен ня; ви хо ву ва ти куль ту ру спо -
живан ня їжі

Роз роб ка уро ку «Мов на ла бо ра то рія»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Ста нов ська Оле на Бо ри сів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 10.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — за -
кріп лю ва ти на вич ки ви зна чен ня кіль кос ті
скла дів у сло вах, зву ко-бук ве но го ана лі зу;
вправ ля ти у пра виль ній ви мо ві і на пи сан ні
сло ва «за єць»; роз ви ва ти вмін ня скла да ти
ре чен ня, по слі дов но ви слов лю ва ти свої
дум ки; по пов ню ва ти слов ни ко вий за пас;
роз ви ва ти твор чий по тен ці ал, ло гіч не
мислен ня, мов лен нє ві здіб нос ті, фан та зію;
ви хо ву ва ти лю бов до ук ра їн ської мо ви,
при ро ди

Роз роб ка уро ку «Укра їн ські Кар па -
ти» з при ро до знав ст ва в 4-му кла сі

Сте цен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ла дан ська гім на зія При -
луць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — учи ти ви ко рис то ву ва ти різ ні дже -
ре ла ін фор ма ції, ана лі зу ва ти ма те рі ал;
про дов жу ва ти фор му ва ти по нят тя «го ри»;
ознай о ми ти з ха рак тер ни ми особ ли вос тя -
ми Кар пат

Роз роб ка уро ку «Ство рен ня ві таль -
ної лис тів ки з ви ко ри стан ням гра фіч -

но го ре дак то ра і тек с ту» з ін фор ма ти ки
в 2-му кла сі
Сте цен ко Люд ми ла Іва нів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Ла дан ська гім на зія При -
луць ко го р-ну Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — учи -
ти ство рю ва ти лис тів ку в се ре до ви щі гра -
фічно го ре дак то ра; за кріп лю ва ти вмін ня
і на вич ки ство рен ня зоб ра жень у гра -
фічно му ре дак то рі Tux Paint; фор му ва ти
ін фор ма цій но-ко му ні ка цій ну ком пе тен т -
ність; роз ви ва ти уяву, фан та зію, са мо стій -
ність; ви хо ву ва ти ху дож ні сма ки, ін те рес
до ви вчен ня кур су

Роз роб ка уро ку «Серб ська на род на
каз ка «Жбан ме ду» з лі те ра тур но го чи -
тан ня в 2-му кла сі
Строй Оле на Ми ко ла їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Ме лі то поль ська шко ла № 7
За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — на вча ти усві дом лю ва ти смис ло ві
зв’яз ки між час ти на ми тек с ту, ви слов лю -
ва ти свої дум ки, ха рак те ри зу ва ти ге ро їв
каз ки; орі єн ту ва ти ся у ло гіч ній струк ту рі
тек с ту; роз ви ва ти чи таць кі на вич ки, пі -
знаваль ні ін те ре си, умін ня чи та ти текст
в осо бах; ви хо ву ва ти спо сте реж ли вість,
мов ний ети кет і куль ту ру спіл ку ван ня

Роз роб ка уро ку «Як змі ню єть ся жит -
тя пта хів взим ку» з при ро до знав ст ва

в 2-му кла сі
То до сі єн ко Ан на Ва ле рі їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, 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
(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 те,
як змі ню єть ся жит тя пта хів узим ку; учи ти
роз піз на ва ти зи му ю чих пта хів своєї міс це -
вос ті, від різ ня ти зи му ю чих і пе ре літ них
пта хів; з’ясу ва ти озна ки зи му ю чих пта хів,
особ ли вос ті їх по ве дін ки

Роз роб ка за нят тя «Моя кра ї на — Укра -
ї на, а я її гро ма дя нин» для 1-х кла сів спе -
ці аль ної шко ли
Фі лі мон чук Окса на Ле о ні дів на, ви хо ва -
тель, 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, ди дак -
тич на ме та яко го — фор му ва ти уяв лен ня
про дер жа ву, дер жав ні сим во ли; за крі пи ти
знан ня про своє міс то та сто ли цю Укра ї ни;
роз ши рю ва ти знан ня про Укра ї ну; зба га -
ти ти мо ву при слів’ями; учи ти да ва ти від по -
ві ді пов ни ми ре чен ня ми

Роз роб ка уро ку «Розв’язу ван ня за дач
за таб ли цею. Скла дан ня не рів нос тей»
з ма те ма ти ки в 3-му кла сі
Ха ри то но ва Люд ми ла Во ло ди ми рів на, учи -
тель по чат ко вих кла сів, Дніп ров ська шко -
ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му ва -
ти на вич ки розв’язу ван ня за дач на спо сіб
зве ден ня до оди ни ці, скла дан ня не рів нос -
тей; за кріп лю ва ти знан ня таб лиць мно жен -
ня і ді лен ня чи сел від 2 до 7, удос ко на лю ва -
ти вмін ня ви ко рис то ву ва ти їх на прак ти ці
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Роз роб ка уро ку «Пта хи во се ни. Осі лі
та пе ре літ ні пта хи» з при ро до знав ст ва
в 2-му кла сі
Цім ко Зо ря на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, 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 з муль ти ме -
дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція до да -
єть ся), ме та яко го — роз ши ри ти і по гли би ти
знан ня про пе ре літ них та осі лих пта хів рід -
ного краю, по ка за ти зв’язок змін у жит ті пта -
хів зі змі на ми в при ро ді; роз ви ва ти мис лен -
ня, ува гу, спо сте реж ли вість; ви хо ву ва ти по -
чут тя тур бо ти і ба жан ня до по ма га ти пта хам

Роз роб ка уро ку «Усне до да ван ня і від -
ні ман ня дво циф ро вих чи сел.Скла де ні за -
да чі на збіль шен ня та змен шен ня чи сел»
з ма те ма ти ки в 2-му кла сі спе ці аль ної
шко ли
Цюп ка На та лія Свя тос ла вів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Но во во лин ська спе ці аль -
на шко ла № 9 Во лин ської обл..
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за кріп лю ва ти вмін -
ня та на вич ки ус но до да ва ти та від ні ма ти
дво циф ро ві чис ла, розв’язу ва ти за да чі
на дві дії, по яс ню ва ти їх розв’язу ван ня;
роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, ува гу, па -
м’ять, на вич ки ка лі гра фіч но го пись ма; ви -
хо ву ва ти лю бов та по ва гу до при ро ди

Роз роб ка уро ку «Ро бо та з плас ти лі -
ном. Кві ти» з тру до во го на вчан ня в 2-му
кла сі
Чер не га Лю бов Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Тру шів ський НВК Чи ги -
рин сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на лю ва ти
тех ні ку ро бо ти з плас ти лі ном; роз ви ва ти
дріб ну мо то ри ку паль ців рук, твор чі здіб -
нос ті, уяву, спо сте реж ли вість, охай ність
у ро бо ті; ви хо ву ва ти лю бов до на вко лиш -
ньо го сві ту; при щеп лю ва ти на вич ки здо -
ро во го спо со бу жит тя

Ме то дич на роз роб ка «Істо рія і тра ди -
ції моєї шко ли» для 3-х кла сів

Швець Окса на Ми хай лів на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Тер но піль ська шко ла № 28.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го про ек ту,
ме та яко го — по гли би ти знан ня про
історію ство рен ня шко ли; про буд жу ва ти
ін те рес до ми ну ло го; учи ти шу ка ти й об -
роб ля ти ін фор ма цію, ба чи ти й ана лі зу ва ти
змі ни, ви зна ча ти шля хи розв’язан ня проб -
ле ми; роз ви ва ти на вич ки спів пра ці, від сто -
ю ван ня ду мок, ви сту пу пе ред ауди то рією;
ви хо ву ва ти гор дість за сьо го ден ня

Роз роб ка за хо ду «Го ло до мор 1932–
1933 ро ків» для 4-х кла сів
Шев чен ко Ла ри са Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 302.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду
на за яв ле ну те му, ме та яко го — уза галь ни -
ти знан ня про тра ге дію 1932 — 1933 рр., її
мас ш та би та на слід ки; ви хо ву ва ти по ва гу
до іс то рії на ро ду, учи ти бе рег ти свою зем -
лю, по ва жа ти й усві дом лю ва ти склад ну іс -
то рію рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Уза галь нен ня знань
про чис лів ник» з ук ра їн ської мо ви в 4-му
кла сі

Шос та ко ва Лі дія Гри го рів на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Вар вин ський лі цей
№ 2 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — за крі пи ти знан ня
з те ми «Чис лів ник»; роз ви ва ти ор фо -
графіч ну пиль ність, ло гіч не мис лен ня,
зв’яз не мов лен ня; ви хо ву ва ти лю бов
до рід ної мо ви

Роз роб ка уро ку « Let’s play!» з ан г лій -
ської мо ви в 1-му кла сі
Щер бак Ін на Олек сі їв на, учи тель ан г лій -
ської мо ви, За по різь ка спе ці а лі зо ва шко ла
№ 40 з по глиб ле ним ви вчен ням ан г лій -
ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай о ми ти з лі те рою
Mm, зву ком [m], но ви ми сло ва ми; ак ти -
візу ва ти на вич ки ус но го мов лен ня, ужи -
ван ня Present Simple ді єс ло ва to be, на ка зо -
во го спо со бу ді єс лів та прий мен ни ків міс -
ця; удос ко на лю ва ти на вич ки ауді ю ван ня
на ба зі про слу хо ву ван ня тек с ту та піс ні

Роз роб ка уро ку «Еко ло гіч ні проб ле -
ми Зем лі» з при ро до знав ст ва в 4-му

кла сі
Юзин ке вич Люд ми ла Євга ні їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ко вель ська шко ла
№ 12 Во лин ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го —роз ши ри ти знан ня про
стан при ро ди; роз кри ти еко ло гіч ні проб ле -
ми Ко ве ля; уза галь ни ти знан ня про те,
що обов’яз ком кож ної лю ди ни є тур бот ли -
ве став лен ня до при ро ди; спо ну ка ти до по -
шу ко во-до слід ниць кої ро бо ти; ство ри ти
умо ви для зба га чен ня ін ди ві ду аль но го до -
сві ду про проб ле ми еко ло гії

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська абет ка.
Ру ко пис ні бук ви ук ра їн ської абет ки»
з ук ра їн ської мо ви в 2-му кла сі
Юрчен ко Іри на Олек сан д рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ки їв ська спе ці а лі зо ва -
на шко ла № 105.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за кріп лю ва ти знан ня про ук ра їн ську
абет ку, на зви лі тер за абет кою; зба га чу ва -
ти слов ни ко вий за пас; роз ви ва ти на вич ки
зву ко-бук ве но го ана лі зу слів, спо сте реж -
ли вість; за крі пи ти вмін ня ка лі гра фіч но го
пись ма ма лих букв ук ра їн сько го ал фа ві ту;
ви хо ву ва ти ін те рес до на вчан ня

Роз роб ка уро ку «Чис ло і циф ра 7»
з ма те ма ти ки в 1-му кла сі

Яро ва Світ ла на Євге ні їв на, учи тель по чат -
ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 23 Дніп -
ро пет ров 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 по нят тя чис ло і циф ра 7, на вча ти
по рів ню ва ти чис ла в ме жах 7, фор му ва ти
вмін ня скла да ти і розв’язу ва ти при кла ди,
роз ви ва ти гра фіч ні на вич ки та на вич ки
усної ліч би; ви хо ву ва ти охай ність, ста ран -
ність, ува гу, кміт ли вість, са мо стій ність,
почут тя вза є мо по ва ги

Роз роб ка уро ку «За кріп лен ня ви вче -
них спо со бів до да ван ня і від ні ман ня

дво циф ро вих чи сел» з ма те ма ти ки в 2-му
кла сі
Ящук Анто ні на Іва нів на, учи тель по чат ко -
вих кла сів, Но во град-Во лин ська шко ла
№ 6 Жи то мир ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — удос ко на лю ва ти
об чис лю валь ні на вич ки, умін ня по рів ню -
ва ти ви раз і чис ло, розв’язу ва ти за да чі;
роз ви ва ти пі зна валь ний ін те рес; ви хо -
вува ти по чут тя ко лек ти віз му, від по ві -
дальнос ті

Пра во знав ст во

Роз роб ка уро ку «Адмі ніс т ра тив ні
пра во по ру шен ня» з пра во знав ст ва

в 9-му кла сі
Чор на Окса на Са вів на, учи тель пра во знав -
ст ва, Ша тав ський НВК Ду на є вець ко го
р-ну Хмель ницької 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 — на вчи ти ро зу мі -
ти й опе ру ва ти по нят тя ми «ад мі ніс т ра тив -
не пра во по ру шен ня», «ад мі ніс т ра тив на
відові даль ність», «ад мі ніс т ра тив не стяг -
нен ня», «кон фіс ка ція», «ви лу чен ня»,
«адмі ніс т ра тив ний арешт», ознай о ми ти
з ор га на ми, які роз гля да ють спра ви про
ад мі ніс т ра тив ні пра во по ру шен ня, стяг -
нен ня ми що до не пов но літ ніх; роз ви ва ти
вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті знан ня
на прак ти ці; ви хо ву ва ти гу ман ність, по ва -
гу до за ко ну

При ро до знав  ст во

Роз роб ка уро ку «За по від ні міс ця
Укра ї ни» з при ро до знав ст ва в 5-му

кла сі спе ці аль ної шко ли
Ко ва лев ська Га ли на Олек сан д рів на, учи -
тель, Ма рі у поль ська спе ці аль на шко ла-ін -
тер нат № 21 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою та
ме то дич ни ми до дат ка ми, на вчаль на мета
яко го — сфор му ва ти знан ня про охо рон ні
те ри то рії, ознай о ми ти з за по від ни ми
об’єк та ми Укра ї ни та До нець кої об лас ті,
ме тою їх ство рен ня та зна чен ням

Роз роб ка уро ку «Маг ма тизм. Вул ка -
нізм і вул ка ни» з при ро до знав ст ва в 6-му
кла сі
Па но ва Іри на Ми ко ла їв на, учи тель гео гра -
фії, при ро до знав ст ва, Охтир ська шко ла
№ 5 іме ні Р. К. Ра пія.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з вул ка ніз мом і вул ка -
нами, га ря чи ми дже ре ла ми, гей зе ра ми;
фор му ва ти вмін ня та на вич ки ро бо ти
з кон тур ною кар тою та ат ла сом; ви хо ву ва -
ти ін те рес до пред ме та

Проф те хос ві та

Роз роб ка за нят тя «Плав кі по кри ті
елек т ро ди, їх кла си фі ка ція» з ма те рі а ло -
знав ст ва та іно зем ної мо ви
Пан чук Світ ла на Олек сан д рів на, учи тель
ма те рі а ло знав ст ва; Пет ро ва Те тя на Ана то -
лі їв на, учи тель іно зем ної мо ви, Хер сон -
ський про фе сій ний суд но бу дів ний лі цей.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — про дов -
жу ва ти сис те ма ти зу ва ти знан ня з те ми
«Зва рю валь ні ма те рі а ли»; да ти по нят тя
про елек т ро ди, їх ви ди та кла си фі ка цію;
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ознай о ми ти з плав ки ми елек т ро да ми та їх
по крит тям; фор му ва ти кри тич не мис лен -
ня; умін ня до три му ва тись ін струк цій;
удос ко на лю ва ти мов лен нє ві на вич ки; ак -
ти ві зу ва ти ви ко ри стан ня ви вче ної лек си -
ки про фе сій но го спря му ван ня

Роз роб ка за хо ду «Кон курс ку ха рів»
Бо го мо ло ва Га ли на Йо си фів на, ви кла -

дач про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки,
Но во роз діль ський про фе сій ний лі цей
Львів ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня,
твор чість, пра цьо ви тість, впев не ність
у влас них си лах; удос ко на лю ва ти вмін ня
твор чо пра цю ва ти в ко ман ді; ви хо ву ва ти
ін те рес та по чут тя по ва ги до об ра ної про -
фе сії, до вес ти, що про фе сія ку ха ря —
це по стій ний по шук, не скін чен на твор -
чість і ви на хід ли вість

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня на -
ту раль ної сі че ної ма си з м’яса» з ви -

роб ни чо го на вчан ня
Бри ги нець Люд ми ла Ана то лі їв на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Ки їв ське ви ще
про фе сій не учи ли ще швей но го та пе ру -
кар сько го мис тец т ва.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — на вчи ти якіс но та пра виль но го ту -
ва ти на ту раль ну сі че ну ма су та на пів -
фабри ка ти з неї; ви хо ву ва ти по чут тя
профе сій ної гід нос ті, по ва ги до об ра ної
про фе сії; роз ви ва ти твор чу ак тив ність, за -
лу ча ти до по шу ко вої ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Ви зна чен ня до хо -
ду від ре алі за ції про дук ції, на дан ня

по слуг, ви ко ри стан ня ак ти вів ін ши ми
під при єм ст ва ми» з ви роб ни чо го на -
вчання
Бу лан кі на Ан на Олек сан д рів на, май с тер
ви роб ни чо го на вчан ня, Лу ган ський цeнтр
профeсій но-тeхніч ної осві ти дeржав ної
служ би зай ня тос ті, м. Сє вє ро до нецьк
Луган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — фор му ван ня вмінь
і на ви чок що до від об ра жен ня гос по дар -
ських опе ра цій з об лі ку на да них по слуг;
роз ширeння знань еко но мі ки під при єм ст -
ва; по вторeння, за кріплeння та під су мо -
вуван ня на вчаль но го матeрі а лу; на вчан ня
за сто со ву ва ти здо бу ті знан ня на прак ти ці

Роз роб ка за нят тя «По ря док дій при -
чет них пра ців ни ків при ви ник нен ні

«пош тов ху» в шля ху пря му ван ня по їз да»
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,
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 яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз -
шири ти знан ня з ви мог ПТЕ до дій у не -
стан дар т ній си ту а ції; роз ви ва ти вмін ня
вислов лю ва ти свою дум ку, ана лі зу ва ти ін -
фор ма цію, пе ре во ди ти її в ін шу фор му

Роз роб ка се мі на ру «Про ек т ні тех -
ноло гії в освіт ньо му про це сі» для

педа го гів
Зай чен ко На та лія Олек сі їв на, ме то дист,
Кре мен чуць ке ПТУ № 26 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект се мі на ру 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 ли ти на вич ки спіл ку ван ня
і вза є мо дії на рів нях «ме то дист — пе да гог»,
«пе да гог — пе да гог», «пе да гог — ме то -
дист», прак тич но ви ко рис то ву ва ти здо бу ті
знан ня і вмін ня під час ви ко нан ня гру по вої
ро бо ти з розв’язан ням на бли же них до ре -
аль но го жит тя за дач

Роз роб ка за нят тя «Ви ко нан ня по сти -
жер них ви ро бів» з ви роб ни чо го на вчан ня
Зінь Те тя на Олек сі їв на, май с тер ви роб ни -
чо го на вчан ня, Бо гус лав ське ВПУ сфе ри
по слуг Ки їв ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — за -
кріплен ня і роз ви ток умінь і на ви чок ви ко -
нан ня по сти жер них ви ро бів, ово ло дін ня
ра ці о наль ни ми спо со ба ми прий о мів ви ко -
нан ня по сти жер них ро біт

Ме то дич на роз роб ка «Упро вад жен ня
ін фор ма цій но-ко му ні ка цій них тех -

но ло гій в освіт ній про цес ПТНЗ»
Ко ва лен ко Те тя на Ва лен ти нів на, ви кла дач
про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Лю -
бо тин ський про фе сій ний лі цей за ліз нич -
но го транс пор ту Хар ків ської обл.
Ано та ція: У ме то дич ній роз роб ці роз кри то
те о ре тич ні, ме то дич ні та прак тич ні ас пек -
ти те ми, по да но ме то дич ну роз роб ку май с -
тер-кла су «Ви зна чен ня про віз них плат
за пе ре ве зен ня ван та жів»

Роз роб ка за нят тя «Осно ви ко льо ро -
знав ст ва» з кур су «Тех но ло гія ма ляр -

них ро біт»
Ко лес ник Оль га Пав лів на, ви кла дач, Лу -
ган ський центр про фе сій но-тех ніч ної
осві ти дер жав ної служ би зай ня тос ті,
м. Сє вє ро до нецьк Лу ган ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
й уза галь ни ти те о ре тич ні знан ня з основ
ко льо ро знав ст ва; сфор му ва ти знан ня про
пси хо ло гіч ний вплив ко льо ру на лю ди ну;
на вчи ти ви би ра ти ко лір не рі шен ня для ін -
тер’єру в за леж нос ті від пси хо ло гіч них
особ ли вос тей лю ди ни, при зна чен ня при -
мі щен ня та ін ших фак то рів

Роз роб ка уро ку «Фар бу ван ня во лос -
ся ме то дом «ба ла яж» з ви роб ни чо го

на вчан ня
Ко ше ле ва Ге ле на Ген на ді їв на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, 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 на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — пе ре ві ри -
ти й за крі пи ти те о ре тич ні знан ня, сфор му -
ва ти вмін ня пра виль но го ви ко нан ня прий -
о мів фар бу ван ня, осмис ли ти спе ци фі ку
май бут ньої про фе сій ної ді яль нос ті

Роз роб ка за нят тя «Бу до ва та елек т -
ро тех ніч ні ха рак те рис ти ки за по біж -

ни ків, елек т ро маг ніт них ре ле, кон так то -
рів»
Ку лі чен ко Юлія Іго рів на, ви кла дач про фе -
сій но-те о ре тич ної під го тов ки, Кри во різь -
кий про фе сій ний гір ни чо-тех но ло гіч ний
лі цей Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, на -
вчаль на ме та яко го — уза галь ни ти знан ня
про при зна чен ня і кла си фі ка цію елек т -
рич них при ла дів і при стро їв; за крі пи ти
знан ня основ них за ко нів елек т рич но го

кола, фі зич них ве ли чин та їх роз ра хун ків;
сфор му ва ти на вич ки пе ре но си ти знан ня
та вмін ня в но ву си ту а цію за леж но від за -
да них умов

Роз роб ка бі нар но го за нят тя «Крес -
лен ня прос тих гео мет рич них фі гур

і де та лей» з тех ніч но го крес лен ня й ін -
фор ма ти ки
Мар ти нен ко Ка те ри на Ва ле рі їв на, ви кла -
дач про фе сій но-те о ре тич ної під го тов ки,
Кри во різь кий про фе сій ний гір ни чо-тех -
но ло гіч ний лі цей Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — фор му -
ван ня сис те ми знань, умінь і на ви ків про -
ек ту ван ня гео мет рич них тіл, за сто су ван ня
три ви мір ної гра фі ки, по глиб лен ня прак -
тич них на ви чок ро бо ти на комп’юте рі

Роз роб ка за хо ду «Сприт ні ку ха рі»
Ми ро нен ко Ма ри на Іго рів на, май с тер

ви роб ни чо го на вчан ня, Бо ро дян ський
про фе сій ний аг рар ний лі цей 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 — ознай о ми ти з осно ва ми
сучас ної кух ні; спри я ти вмін ню пра цю -
вати в ко ман ді, роз ви ва ти сприт ність,
швид кість; ви кли ка ти ін те рес до ку лі нар -
но го мис тец т ва; роз ви ва ти ес те тич ні сма -
ки; ви хо ву ва ти лю бов і пі зна валь ний ін те -
рес до на ці о наль них тра ди цій

Роз роб ка за нят тя «Про цен т ні об чис -
лен ня» з кур су «Тех ні ка об чис лень, об лік
та звіт ність»
Му зи ка Лю бов Ми хай лів на, ви кла дач спе -
ці аль них дис цип лін, Дро го биць ке ви ще
про фе сій не учи ли ще № 19 Львів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя, ме та
яко го — роз ши ри ти по нят тя про ви ко -
ристан ня про цен т них об чис лень для
про фе сії; ви хо ву ва ти ін фор ма цій ну
куль ту ру; роз ви ва ти аб ст рак т не і ло гіч не
мис лен ня, са мо стій ну пі зна валь ну ді яль -
ність, мо ву та кру го зір, на вич ки са мо -
стій ної ро бо ти

Роз роб ка за нят тя «Бу ді вель ні роз чи -
ни та їх кла си фі ка ція» з ма те рі а ло -

знав ст ва
Пше нич на Ін на Ана то лі їв на, ви кла дач ма -
те рі а ло знав ст ва, 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 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 — сфор му ва ти знан ня про ви ди
бу ді вель них роз чи нів, їх кла си фі ка цію;
закрі пи ти вмін ня за сто со ву ва ти на бу ті
знан ня до розв’язу ван ня прак тич них за -
вдань

Роз роб ка за нят тя «Ме ха ніч на і ку лі -
нар на об роб ка ри би» з ви роб ни чо го на -
вчан ня
Се ре да Ле ся Во ло ди ми рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, Ки їв ське ви ще про -
фе сій не учи ли ще швей но го та пе ру кар -
сько го мис тец т ва.
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 бу ти
прак тич них на ви чок і за крі пи ти те о ре -
тичні знан ня, до три ман ня пра вил са ні та рії
і гі гі є ни та охо ро ни пра ці
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Ме то дич на роз роб ка «Розв’язу ван ня
про фе сій но-орі єн то ва них при клад -

них за дач на уро ках ма те ма ти ки»
Тол ма чо ва Іри на Се ме нів на, ви кла дач ма -
те ма ти ки, 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 по -
да но ди дак тич ні ма те рі а ли, які мож на про -
по ну ва ти на уро ках ма те ма ти ки уч ням
з під го тов ки про фе сій гро мад сько го хар -
чу ван ня; розв’язу ван ня цих за дач до зво ляє
ви ко рис то ву ва ти свої знан ня в прак тич ній
ді яль нос ті, роз ви ва ти на вич ки са мо стій но -
го мис лен ня та ана лі зу

Роз роб ка за нят тя «Укла дан ня во лос ся
хо лод ним спо со бом» з ви роб ни чо го на -
вчан ня
Удо вік Іри на Во ло ди ми рів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, 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 за нят тя, ме та
яко го — ви ко ну ва ти укла дан ня во лос ся хо -
лод ним спо со бом; тре ну ва ти на вич ки
швид ко го і якіс но го ви ко нан ня опе ра цій
при укла дан ні во лос ся хо лод ним спо -
собом; про дов жи ти знай ом ст во з без печ -
ни ми ме то да ми ро бо ти, які ство рю ють
спри ят ли ві умо ви пра ці і не за гро жу ють
здо ров’ю як пра ців ни ків, так і клі єн тів

Роз роб ка за нят тя «При го ту ван ня
мас ля них кре мів на яй цях «з ви роб -

ни чо го на вчан ня
Фінь ко Ва лен ти на Ле о ні дів на, май с тер ви -
роб ни чо го на вчан ня, 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 за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — на бу ти
прак тич них на ви чок під час при го ту ван ня
кре мів, ознай о ми ти уч нів з тех но ло гією
при го ту ван ня кре мів

Роз роб ка за нят тя «Облік пра ці та її
опла ти» з бух гал тер сько го об лі ку
Фран це ва Оле на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
об лі ко во-фі нан со вих дис цип лін, Ма рі у -
поль ський ко ледж До нець ко го на ці о -
нально го уні вер си те ту еко но мі ки і тор гів лі
іме ні Ми хай ла Ту ган-Ба ра нов сько го, До -
нець ка обл.
Ано та ція: План-кон с пект за нят тя з муль -
ти ме дій ною та комп’ютер ною під трим кою
у фор мі ді ло вої гри, ме та яко го — за крі пи -
ти те о ре тич ні знан ня, на бу ти прак тич ні
на вич ки з об лі ку опла ти пра ці та роз ра хун -
ків з пра ців ни ка ми

Роз роб ка за нят тя «Об кле ю ван ня по -
вер х ні склош па ле ра ми»

Чер нюк Іри на Ва си лів на, Ко сів ська Лі дія
Сер гі їв на, ви кла дач, май с тер ви роб ни чо го
на вчан ня, 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 за нят тя з муль -
ти ме дій ною під трим кою та ме то дич ни ми
до дат ка ми, на вчаль на ме та яко го — озна -
йо ми ти ся з ти пом шпа лер «склош па ле ри»,
на вчи ти ся тех но ло гіч ної по слі дов нос ті
оздоб лен ня ни ми по вер х ні

Роз роб ка за нят тя «Кла си фі ка ція за чі -
сок» з пе ру кар ської спра ви
Ша риш Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
спец п ред ме тів, 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 за нят тя на за яв -
ле ну те му, на вчаль на ме та яко го — по -
глиби ти сис те му знань про за чіс ки, да ти
уяв лен ня про кла си фі ка цію за чі сок за різ -
ни ми озна ка ми, фор му ва ти вмін ня ви зна -
ча ти вид за чіс ки

Роз роб ка за нят тя «Хі міч на за вив ка»
з пе ру кар ської спра ви

Ша риш Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
спец п ред ме тів, Ку пян ський ре гі о наль ний
центр про фе сій ної осві ти Хар ків 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 — уза -
галь ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня уч нів
про хі міч ну за вив ку во лос ся, по вто ри ти го -
лов ні по нят тя з те ми й тех но ло гіч ні ета пи
да ної пе ру кар ської по слу ги, фор му ва ти
вмін ня уч нів розв’язу ва ти проб ле ми, за -
сто со ву ю чи здо бу ті знан ня

Ме то дич ні ре ко мен да ції що до ви ко -
нан ня ла бо ра тор но-прак тич ної ро бо -

ти з кур су «Пе ру кар ська спра ва»
Ша риш Ні на Во ло ди ми рів на, ви кла дач
пред ме тів про фе сій но-те о ре тич ної під го -
тов ки, Куп’ян ський ре гі о наль ний центр
про фе сій ної осві ти Хар ків ської обл.
Ано та ція: Ре ко мен да ції, ме та яких — ство -
ри ти умо ви для роз ши рен ня і по глиб лен ня
знань про хі міч ну за вив ку, на вчи ти ана лі -
зу ва ти, зна хо ди ти мож ли ві рі шен ня; за крі -
пи ти та вдос ко на ли ти знан ня та вмін ня
з те ми «Різ но ви ди хі міч ної за вив ки»; на -
вчи ти роз роб ля ти схе ми на кру чу ван ня во -
лос ся на кок люш ки різ ни ми спо со ба ми,
гра фіч но за ма льо ву ва ти їх

Роз роб ка за нят тя ви роб ни чо го на -
вчан ня з про фе сії «Піч ник»

Швець Олег Ле о ні до вич, май с тер ви -
робни чо го на вчан ня, Бер ди чів ський про -
фесій ний бу ді вель ний лі цей Жи то мир -
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 — фор му ва ти по чат ко ві вмін ня
і на вич ки уч нів у при го ту ван ні роз чи нів
з го то вих су хих су мі шей, при му ру ван ні
ку тів тов щи ною в 0,5 цег ли з до три ман ням
пе рев’яз ки та тов щи ни швів

Роз роб ка за нят тя «Тех но ло гія при го -
ту ван ня бу тер б ро дів» з кур су «Тех но ло -
гія при го ту ван ня їжі»
Швид ка Світ ла на Ва си лів на, ви кла дач,
Шос т кин ський центр ПТО Сум 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 — озна -
йоми ти з тех но ло гією при го ту ван ня
бутер б ро дів, кла си фі ка цією, офор м лен -
ням бу тер б ро дів, їх по да ван ням

Роз роб ка за нят тя «Роз піз на ван ня ви -
дів та асор ти мен ту пар фу мів. Отри -

ман ня то ва ру від по ста чаль ни ків. Кон -
суль ту ван ня по куп ців» з ви роб ни чо го на -
вчан ня
Шев ку но ва Ка те ри на Олек сан д рів на, май -
с тер ви роб ни чо го на вчан ня, Лу ган ський
центр про фе сій но-тех ніч ної осві ти дер -
жав ної служ би зай ня тос ті, 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, на вчаль на ме та
яко го — на вчи ти слу ха чів роз піз на ва ти
асор ти мент, ви ди пар фу мер них то ва рів;

ви зна ча ти їх від мін ні особ ли вос ті; прий ма -
ти пар фу мер ні ви ро би за кіль кіс тю та якіс -
тю; офор м лю ва ти суп ро від ні до ку мен ти;
під го тов лю ва ти до про да жу

Роз роб ка за нят тя «Ін ст рук ція з ру ху
по їз дів та ма нев ро вої ро бо ти на за -

ліз ни цях» з кур су «Пра ви ла тех ніч ної
екс плу а та ції та ін струк ції»
Ячмінь Світ ла на Вік то рів на, ви кла дач, 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 — за -
сво єн ня но вих знань за об ра ним фа хом;
за сто со ву ван ня знань у прак тич них си ту а -
ці ях; за пам’ято ву ван ня, уза галь нен ня,
систе ма ти за ція от ри ма них знань

Пси хо ло гія

Ме то дич на роз роб ка «Кі не зі о ло гіч ні
впра ви в ро бо ті з діть ми з особ ли ви -

ми по тре ба ми»
Гра хов ська Світ ла на Ана то лі їв на, учи тель
по чат ко вих кла сів, пси хо лог, Си нель ни -
ків ська шко ла № 1 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Ме тою за сто су ван ня вправ є
покра щен ня ре зуль та тив нос ті на вчан ня
та ви хо ван ня ди ти ни з особ ли ви ми освіт ні -
ми по тре ба ми, ство рен ня по зи тив но го
пси хо емо цій но го на строю під час на вчаль -
но-ви хов но го про це су.

Роз роб ка за нят тя «Ман да ла як за сіб
те ра пії» для 4-х кла сів

Гре бін ка Вік то рія Во ло ди ми рів на, прак -
тич ний пси хо лог, Кам’ян ська шко ла № 18
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект ко рек цій но-роз -
ви валь но го за нят тя, ме та яко го —роз ви ток
твор чих здіб нос тей; до віль ної ува ги; знят -
тя внут ріш ньо го на пру жен ня, ре лак са ція;
роз ви ток дріб ної мо то ри ки рук; ви хо ван ня
аку рат нос ті; ак ти ві за ція не сві до мо го, фор -
му ван ня друж ніх від но син

Стат тя «Особ ли вос ті ін ди ві ду аль ної
ро бо ти зі сту ден та ми гру пи ри зи ку

в ко лед жі»
Іван чен ко Га ли на Ана то лі їв на, за ступ ник
ди рек то ра з ви хов ної ро бо ти, 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: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
з до сві ду ро бо ти ав тор ка пи ше, що со ці аль -
но-пе да го гіч на ро бо та зі сту ден та ми цих
ка те го рій має дві основ ні скла до ві: ви яв -
лен ня сту ден тів цієї ка те го рії; без по се ред -
ня ін ди ві ду аль на чи гру по ва ро бо та

Стат тя «Бу лінг у під літ ко во му се ре -
до ви щі»

Ка пус тян ська Оль га Ми ко ла їв на, за ві -
дувач від ді лен ня, ви кла дач, Смі лян ський
ко ледж хар чо вих тех но ло гій На ці о наль но -
го уні вер си те ту хар чо вих тех но ло гій, Чер -
ка ська обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му ав -
тор ка за зна чає, що бу лін гом мож на вва жа -
ти умис не, не спря мо ва не на са мо за хист
і не сан к ці о но ва не нор ма тив но-пра во -
вими ак та ми дер жа ви, три ва ле фі зич не
або пси хо ло гіч не на силь ст во з бо ку ін ди ві -
да або гру пи, які ма ють пев ні пе ре ва ги
до ін ди ві да, і що від бу ва єть ся пе ре важ но
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в ор га ні зо ва них ко лек ти вах з пев ною осо -
бис тою ме тою

Cтат тя «По до лан ня пси хо ло гіч но го
бар’єра»

Кем ська Та ма ра Олек сі їв на, ви кла дач,
Бер дян ський еко но мі ко-гу ма ні тар ний ко -
ледж Бер дян сько го дер жав но го пе да го гіч -
но го уні вер си те ту, За по різь ка обл.
Ано та ція: 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
роль ви кла да ча не по вин на об ме жу ва тись
на вчаль ною ді яль ніс тю, а пе ред ба ча ти
також під го тов ку уч нів до жит тє вих ви -
кли ків. Люд ський мо зок — це жи вий
комп’ютер, і на ше жит тя пе ре важ но за ле -
жить від то го, які про гра ми ту ди за ван та -
же ні в юнаць кі ро ки

Роз роб ка за нят тя «Ко рек цій на ро бо -
та в умо вах на вчаль но го за кла ду»

для пси хо ло гів
Мар ти нець Ма ри на Олек сан д рів на, прак -
тич ний пси хо лог та со ці аль ний пе да гог,
Кам’ян ська шко ла № 28 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня се мі на ру-
прак ти ку му для прак тич них пси хо ло гів,
ме та яко го — під ви щен ня пси хо ло гіч ної
обі зна нос ті пра ців ни ків пси хо ло гіч ної
служ би, об мін до сві дом ро бо ти, удос ко на -
лен ня на ви чок ко рек цій ної ро бо ти

Ме то дич на роз роб ка «Сен сор ний
роз ви ток як важ ли ва скла до ва фор -

му ван ня осо бис тос ті уч ня»
Ша ту но ва Юлія Ле о ні дів на, вчи тель по чат -
ко вих кла сів, Ки їв ська шко ла № 169.
Ано та ція: У роз роб ці на да но ін фор ма цію
що до особ ли вос тей сен сор но го роз вит ку
ді тей мо лод шо го шкіль но го ві ку, ви світ ле но
пи тан ня сен сор но го роз вит ку ді тей та йо го
зв’язок з на вчан ням, при чи ни і склад но щі
в по ве дін ці та на вчан ні, а та кож на да но
прак тич ні по ра ди з по до лан ня склад но щів

Ро бо та з бать ка ми

Роз роб ка за хо ду «Ве се лі зві ря та» для
1-го кла су спе ці аль ної шко ли

Абра мо ва Те тя на Пет 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: Роз роб ка за хо ду, ме та яко го —
спри я ти зміц нен ню уч нів сько го та бать -
ківсько го ко лек ти ву; за охо чу ва ти до роз -
вит ку си ли, сприт нос ті, зміц нен ню здо -
ров’я та дбай ли во го став лен ня до ньо го;
про буд жу ва ти по чут тя друж би, ко лек -
тивіз му.

Ме то дич на роз роб ка «Не за би рай те
у ди ти ни ди тин ст во!» для бать ків
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: Лек ція для бать ків пер шо клас -
ни ків

Роз роб ка за хо ду «Здо ро вим бу ти
мод но!» для 3-х кла сів

Мак си мен ко Лю бов Гри го рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Рів но піль ська шко ла
Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — при щеп лю ва ти ді тям і бать -
кам ін те рес до за нять фіз куль ту рою і спор -

том; фор му ва ти уяв лен ня про те, що тіль ки
здо ро вий спо сіб жит тя зро бить лю ди ну
силь ною, здо ро вою, ба дьо рою та зав ж ди
жит тє ра діс ною; роз ши рю ва ти по ле по зи -
тив ної вза є мо дії ді тей, бать ків і пе да го гів

Роз роб ка за хо ду «Тан цю валь но-ін те -
лек ту аль на по до рож по кра ї нах та кон ти -
нен тах»
Са ма рі на Ва лен ти на Во ло ди ми рів на, ви -
хова тель-ме то дист, Бі ло цер ків ський ДНЗ
(яс ла-са док) ком бі но ва но го ти пу № 31
«Неза буд ка» Ки їв ської обл.
Ано та ція: Сце на рій роз ва жаль ної вік то ри -
ни для бать ків за учас тю ді тей, ме та якої —
за кла да ти осно ви ви хо ван ня лю бо ві та по -
ва ги до най ближ чо го со ці аль но го, при род -
но го і куль тур но го ото чен ня, ви хо ву ва ти
пат рі о тич ні по чут тя у ді тей до шкіль но го
ві ку; роз ши ри ти знан ня бать ків та ді тей
про кра ї ни та кон ти нен ти на шої пла не ти

Роз роб ка за хо ду «Ро ди на, ро ди на, від
бать ка до си на» для 4-х кла сів
Чер но ва Га ли на Ми ко ла їв на, учи тель по -
чат ко вих кла сів, Кам’ян ська шко ла № 30
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій про ве ден ня за хо ду,
ме та яко го — роз кри ти мо раль ні осно ви
ро ди ни; до по мог ти уч ням та бать кам зро -
зу мі ти, у чо му цін ність сім?ї; уста но ви ти
по зи тив ний пси хо ло гіч ний клі мат у кла сі;
ви хо ву ва ти по ва гу до сі мей них тра ди цій

Ро сій ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Ре чен ня, йо го гра ма -
тич на осно ва. Ви ди ре чень за ме тою ви -
слов лю ван ня» з ро сій ської мо ви в 5-му
кла сі
Ма кі є ва Ні на Ве ні дик тів на, учи тель ро сій -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ська
шко ла № 65 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти і по гли би ти от ри ма -
ні в по чат ко вій шко лі знан ня про ре чен ня,
фор му ва ти на вич ки ви ок рем лен ня окре -
мих ре чень з мов но го по то ку, ви зна чен ня
на слух ви ду ре чен ня, по бу до ви і пра виль -
но го ін то ну ван ня, ви ко ри стан ня ре чень д -
ля ре алі за ції пев но го мов но го за вдан ня

Роз роб ка уро ку «Імен ник» з ро сій ської
мо ви в 6-му кла сі
Мат ві юк На та лія Во ло ди ми рів на, учи тель
ро сій ської мо ви та лі те ра ту ри, Кри во різь -
ка шко ла № 23 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — сис те ма ти зу ва ти
знан ня про гра ма тич ні озна ки імен ни ка,
про дов жу ва ти фор му ва ти вмін ня ви зна ча -
ти мор фо ло гіч ні озна ки імен ни ка; про дов -
жу ва ти роз ви ва ти ус не мов лен ня уч нів,
ло гіч не мис лен ня; зба га чу ва ти слов ни ко -
вий за пас уч нів; про дов жу ва ти ви хо ву ва ти
ін те рес до ро сій ської мо ви

Тру до ве на вчан ня

Роз роб ка уро ку «По нят тя про ткаць кі
пе ре пле тен ня. Ви бір тка ни ни для ви го -
тов лен ня. Влас ти вос ті ни ток осно ви й піт -
кан ня» з тру до во го на вчан ня в 5-му кла сі
Ва лін ке вич Лі дія Ва си лів на, учи тель тру -
дово го на вчан ня, Но во град-Во лин ський
ліцей № 4 Жи то мир ської обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з най прос ті шим пе ре пле -
тен ням ни ток у тка ни нах, влас ти вос тя ми
ни ток осно ви й піт кан ня; на вчи ти ви зна -
чи ти по лот ня не пе ре пле тен ня ни ток у тка -
ни ні, на пря мок ни ток осно ви й піт кан ня,
ви бра ти тка ни ну для по шит тя бі лиз ни;
фор му ва ти на вич ки під бо ру тка ни ни для
ви го тов лен ня швей них ви ро бів; ви хо ву ва -
ти охай ність під час ви ко нан ня прак тич -
них ро біт

Роз роб ка уро ку «Ви го тов лен ня де та -
лей іг раш ки з пом по нів» з тру до во го на -
вчан ня в 5-му кла сі
Ган жа Оль га Ми хай лів на, учи тель тру до -
во го на вчан ня та об ра зот вор чо го мис тец т -
ва, Чу гу їв ський НВК № 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 вчи ти уч нів тех -
но ло гії ви го тов лен ня пом по нів; роз ви ва ти
твор чі здіб нос ті, праг нен ня до во ди ти спра -
ву до за вер шен ня; ви хо ву ва ти ес те тич ний
смак, аку рат ність у ро бо ті, на вич ки пра -
цю ва ти у ко лек ти ві, до три му ва тись пра вил
без печ ної пра ці та са ні тар но-гі гі є ніч них
ви мог

Роз роб ка уро ку «Пла ну ван ня про ек т -
ної ді яль нос ті. Ви бір об’єк та про ек ту ван -
ня та йо го ана ло ги» з тру до во го на вчан ня
в 9-му кла сі
Ле ві на Оль га Євге ні їв на, учи тель тру до во -
го на вчан ня, Крас но град ська шко ла № 1
ім. О. І. Ко пи лен ка Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай ом лен ня з іс то рич -
ни ми ви то ка ми на ці о наль но го жі но чо го
кос тю му, роз ши рен ня уяв лен ня про на -
род ні тра ди ції, ознай ом лен ня з тех но -
логією ви го тов лен ня су час но го одя гу
з еле мен та ми на род них мо ти вів; удос ко -
нален ня на ви чок пла ну ван ня про ек т ної
діяль нос ті й ви бо ру об’єк та про ек ту ван ня;
на ви чок ро бо ти в гру пах, фор му ван ня
прак тич них на ви чок в ор га ні за ції влас ної
ді яль нос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ре алі за ція по -
лі тех ніч но го прин ци пу в тру до во му

на вчан ні»
Лу цен ко Сер гій Андрій о вич, учи тель тру -
до во го на вчан ня, Чер ні гів ська шко ла № 35.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти
автор на го ло шує, що в про це сі тру до во го
на вчан ня фі зич на ді яль ність по єд ну єть ся
з ро зу мо вою, уч ні розв’язу ють ряд
творчих за вдань (кон ст ру ю ван ня ви ро бів,
роз роб ка тех но ло гії їх ви го тов лен ня), за -
сто со ву ють свої знан ня з основ на ук і тех -
но ло гії ма те рі а лів і на бу ва ють но вих знань

Ме то дич на роз роб ка про ек ту «Влов -
лю вач снів» для 10-х кла сів
Мі рош ни чен ко Те тя на Іва нів на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Бе ре зан ська шко ла
№ 4 Ки їв ської обл.
Ано та ція: Роз роб ка на вчаль но го про ек ту,
ме та яко го — опа ну ва ти ме то ди ку ви го -
тов лен ня ви ро бу-обе ре гу «Влов лю вач
снів»; ознай о ми ти ся з іс то рією ви ник нен -
ня обе ре гу, пра ви ла ми йо го ви ко ри стан ня

Роз роб ка уро ку «В’язан ня гач ком»
з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі
Про зо ро ва На дія Пет рів на, учи тель тру до -
во го на вчан ня, Шос т кин ська шко ла № 12
Сум ської обл.
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Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — уза галь ни ти ма те рі ал з те ми; роз ви ва -
ти ло гіч не мис лен ня, твор чу уяву, ес те тич -
ні сма ки; умін ня ана лі зу ва ти по ба че не й
по чу те; ро би ти ви снов ки, уза галь нен ня

Роз роб ка уро ку «Тех ні ки ви ши ван ня
стріч ка ми. При ла ди та ма те рі а ли для ви -
ши ван ня стріч ка ми. Ви го тов лен ня тро ян -
ди» з тру до во го на вчан ня в 4-му кла сі
Пру ді ус Олек сан д ра Ми ко ла їв на, учи тель
тру до во го на вчан ня, Пи ря тин ський лі цей
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — ознай ом лен ня з іс то рією
ви ник нен ня та роз вит ком тех ні ки ви ши -
ван ня стріч ка ми, ви да ми ви шив ки; фор му -
ван ня тру до вих умінь ро бо ти зі стріч ка ми;
ово ло дін ня прий о ма ми тех ні ки ви ко нан ня
швів з ви ко ри стан ням стріч ки

Роз роб ка уро ку «Осно ви тех но ло гії
ажур но го ви пи лю ван ня лоб зи ком» з тру -
до во го на вчан ня в 5-му кла сі
Су во ров Во ло ди мир Ле о ні до вич, учи тель
тру до во го на вчан ня, Куп’ян ська шко ла
№ 12 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 — за без пе -
чи ти за сво єн ня знань про прий о ми ви пи -
лю ван ня; за без пе чи ти фор му ван ня умінь
го ту ва ти лоб зик до ро бо ти, ви ко ну ва ти
не склад ні еле мен ти ажур но го ви пи лю ван -
ня; спри я ти фор му ван ню і роз вит ку
знань, умінь і на ви чок ви пи лю ва ти лоб -
зиком за сто со ву ю чи різ ні спо со би
та прий о ми

Роз роб ка уро ку «Прий о ми ро бо ти
на то кар но му вер с та ті» з тру до во го на -
вчан ня у 8-му кла сі
Су во ров Во ло ди мир Ле о ні до вич, учи тель
тру до во го на вчан ня, Куп’ян ська шко ла
№ 12 Хар ків ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня вста нов лю ва ти
по тріб ну швид кість то чін ня, ви ко ну ва ти
то чін ня ви ро бів ци лін д рич ної, ко ніч ної,
фа сон ної по вер хонь, ознай о ми ти із за со -
ба ми та спо со ба ми ви мі рю ван ня та кон т -
ро лю якос ті то чін ня, до три ман ням пра вил
без печ ної пра ці, пра виль ною ор га ні за -
цією ро бо чо го міс ця; роз ви ва ти кон ст рук -
тор сько-тех но ло гіч не та еко но міч не мис -
лен ня

Роз роб ка уро ку «Пле тін ня гач ком
як вид де ко ра тив но-ужит ко во го мис тец т -
ва» з тру до во го на вчан ня в 7-му кла сі
Фе дор чен ко Вік то рія Во ло ди ми рів на, учи -
тель тру до во го на вчан ня, Ко но топ ська
шко ла № 11 Сум ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за сво єн -
ня знань про асор ти мент ви ро бів, ви ко на -
них гач ком, під бір ін стру мен тів і ма те рі а -
лів для в’язан ня, пра вил без печ ної ро бо ти
і са ні тар но-гі гі є ніч них ви мог

Ме то дич на роз роб ка «Те атр мод» для
8-х кла сів

Щер бань Іри на Ге ор гі їв на, учи тель тех но -
ло гії, Дніп ро руд нен ська спе ці а лі зо ва на
шко ла «Сві точ» За по різь кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі з до сві ду ро бо ти ав -
тор ка ви світ лює ро бо ту те ат ру мод «Етнос -
тиль» над ко лек цією одя гу, на ві я ною кар -
ти на ми Ма рії При ма чен ко

Укра їн ська лі те ра ту ра

Ме то дич на роз роб ка «Ре цен зія як од -
на з форм чи таць ких ре флек сій» з ук -

ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Баб люк На та лія Дмит рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ла ди гів ський
НВК Ста ро кос тян ти нів сько го р-ну Хмель -
ницької обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі по да но ре ко мен да ції
що до ство рен ня чи таць кої ре цен зії на при -
кла ді опо ві дан ня Бо ри са Грін чен ка «Сам
со бі пан»

Ме то дич на роз роб ка «Ме тод ком па ра -
ти віс ти ки на за нят тях з лі те ра ту ри»
Бай чук Ні на Ти хо нів на, ви кла дач, Ко вель-
 ський про мис 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, Во лин 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 ре алі зує ком па -
ра тив ний під хід у ви вчен ні лі те ра ту ри
шля хом по рів няль но го ана лі зу но вел
М. Хви льо во го «Я (Ро ман ти ка)» та М. Ірча -
на «Княж на»

Роз роб ка уро ку «Жит тє ві іде а ли
та гро ма дян ська по зи ція у вір шах Ле сі
Укра їн ки» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-
му кла сі
Він ниць ка Анто ні на Ана то лі їв на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь -
кий бу ді вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — роз ши ри ти й по гли би ти
знан ня про жит тє вий і твор чий шлях Ле сі
Укра їн ки; ви зна чи ти роль ро ди ни, куль -
тур но го ото чен ня й са мо ос ві ти у фор му -
ван ні сві то ба чен ня пись мен ни ці

Роз роб ка уро ку «І. Кот ля рев ський.
«На тал ка Пол тав ка» з ук ра їн ської лі те ра -
ту ри в 9-му кла сі
Гри гор’єва Оле на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ме лі то -
поль ський лі цей-ін тер нат За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект твор чо-по шу ко -
во го квес ту з ви ко ри стан ням ін но ва цій них
ме то дів, ди дак тич на ме та яко го — на вчи ти
ха рак те ри зу ва ти об ра зи п’єси; з’ясу ва ти
по нят тя ук ра їн ської жін ки, ви зна чи ти кра -
щі при та ман ні їй ри си, роз кри ти роль на -
род ної твор чос ті у п’єсі

Роз роб ка уро ку «Сві то ва ве лич Та ра са
Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-
му кла сі
Гри цай Лі лія Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ми кіль ська шко -
ла Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сис те ма ти зу ва ти знан ня про роль
і міс це Т. Шев чен ка; огля ну ти ви вче ну по -
етич ну й ма ляр ську спад щи ну; ви яви ти
вели кий «ду хов ний ім пульс», який по да ла
ді яль ність мит ця в бо роть бі за по лі тич ну
не за леж ність і куль тур не зба га чен ня
Укра ї ни; роз ви ва ти пам’ять, ува гу, спо сте -
реж ли вість, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти
по ва гу до Шев чен ка

Роз роб ка уро ку «І. Кар пен ко-Ка рий
«Мар тин Бо ру ля» з ук ра їн ської лі те ра ту -
ри в 10-му
Гри цай Лі лія Вік то рів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ми кіль ська шко -
ла Вол но ва сько го р-ну До нець кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до слі ди ти ак ту аль ність зву чан ня
проб ле ма ти ки тво ру; роз ви ва ти на вич ки
ана лі зу лі те ра тур но го ге роя, твор чі
здібнос ті, умін ня ви слов лю ва ти влас ні
суджен ня; ви хо ву ва ти по ва гу до люд ських
чес нот, на ма ган ня ре аль но оці ню ва ти се бе
і влас ну по ве дін ку

Роз роб ка уро ку «Про слав но го зем -
ля ка — Євге на Гре бін ку» з ук ра їн -

ської лі те ра ту ри у 8-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 — ус но го
жур на лу, ме та яко го — знай о ми ти з пись -
мен ни ка ми Пол тав щи ни, Є. Гре бін кою,
про ана лі зу ва ти зміст йо го тво рів; роз ви ва -
ти ус не мов лен ня, пам’ять, ува гу, умін ня
гра мот но ви слов лю ва ти свої дум ки, ро -
бити уза галь нен ня, ви снов ки; фор му ва ти
ес те тич ний смак; ви хо ву ва ти по ва гу до
куль тур них на дбань на ро ду, лю бов до рід -
ної мо ви, чес ність, доб ро ту; спри я ти роз -
ши рен ню чи таць ко го до сві ду

Роз роб ка уро ку «Ва силь Бар ка. Пер -
ші по етич ні збір ки. «Жов тий князь»

з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 10-му кла сі
Ка лу гі на Лі лія Пав лів на, ви кла дач ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ма рі у поль ський
ме ха ні ко-ме та лур гій ний ко ледж При азов -
сько го дер жав но го тех ніч но го уні вер си те -
ту, До нець ка обл.
Ано та ція: Ви кла де но ме то ди ку про ве ден -
ня огля до вої лек ції, спря мо ва ної на фор му -
ван ня знань та осмис лен ня при чин тра ге дії
1932–1933 ро ків на осно ві ви вчен ня жит -
тє во го і твор чо го шля ху Ва си ля Бар ки

Роз роб ка уро ку «М. Риль ський. «Дощ»
(«Бла го дат ний, дов го жда ний…»)» з ук ра -
їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ко лес ник Не ля Пет рів на, учи тель ук ра їн -
ської лі те ра ту ри, Кор ди шів 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 — ознай о ми ти з ма те -
рі а лом про жит тя та твор чість М. Риль-
 сько го, ви раз но й вдум ли во чи та ти по езію;
до по мог ти усві до ми ти ідей но-ху дож ні
особ ли вос ті й кра су тво ру, ха рак те ри зу ва -
ти об раз лі рич но го ге роя, пе ре да ва ти йо го
емо ції та по чут тя, по рів ню ва ти з влас ним
об раз ним ба чен ням при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Гри го рій Ко -
син ка» для 10-х кла сів

Кос тюк Те тя на Іва нів на, ви кла дач ук ра -
їнської 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: Ме то дич ні та ди дак тич ні ма те рі -
а ли для ор га ні за ції са мо стій ної на вчаль но-
пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів з ук ра їн ської
лі те ра ту ри

Роз роб ка уро ку «Ми ко ла Во ро ний.
«Євшан-зі лля» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 6-му кла сі
Ли си чук Ра ї са Ада мів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Зір нен ська шко -
ла Бе рез нів сько го р-ну Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти ся із жит тє вим шля хом
Во ро но го, зміс том тво ру, йо го іс то рич ною
осно вою; спри я ти роз вит ку на ви чок
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грамот но ви слов лю ва ти дум ки, по чут тя,
роз по ві да ти про вра жен ня від про чи та но -
го, ви раз но та вдум ли во чи та ти твір; ви хо -
ву ва ти пат рі о тизм

Роз роб ка уро ку «М. Труб ла ї ні «Лах -
так» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му

кла сі
Ма єн ко Лю бов Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви й лі те ра ту ри, Ми ко ла їв ська гім -
на зія № 2.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — че рез приз му по віс ті по гли би ти знан -
ня про Арк ти ку; роз ши ри ти чи таць кий
кру го зір; стис ло опра цю ва ти жит тє вий
і твор чий шлях пись мен ни ка; роз ви ва ти
твор чу уяву, пам’ять, умін ня ро би ти ґрун -
тов ні ви снов ки; ви хо ву ва ти до пит ли вість,
смі ли вість, на по лег ли вість у до сяг нен ні
ме ти

Роз роб ка уро ку «Є. Гу ца ло. «Лось»
з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Мель ни ко ва На та лія Бо ри сів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Овруць ка
шко ла № 3 Жи то мир 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 Є. Гу ца ла, зі зміс том опо ві дан ня;
на вча ти спо сте рі га ти за роз вит ком по дій
у тво рі, ви ок рем лю ва ти проб ле ми еко ло -
гіч но го ха рак те ру, по ка за ти бо роть бу доб -
ра і зла; сха рак те ри зу ва ти об ра зи хлоп чи -
ків; роз кри ти кра су та ба гат ст во до вкіл ля;
ви хо ву ва ти гу ман ні по чут тя до на вко лиш -
ньо го се ре до ви ща, від ра зу до без душ но го
став лен ня; роз ви ва ти вмін ня ви слов лю ва -
ти ся, кри тич но мис ли ти

Роз роб ка уро ку «О. Дов жен ко. «Ніч пе -
ред бо єм» з ук ра їн ської лі те ра ту ри у 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 на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — по знай о ми ти з ці ка -
ви ми сто рін ка ми жит тя пись мен ни ка і кі -
но ре жи се ра; опра цю ва ти зміст опо ві дан ня
«Ніч пе ред бо єм»; роз ви ва ти вмін ня ко -
мен ту ва ти, ана лі зу ва ти про чи та не, ви слов -
лю ва ти влас ну по зи цію; ви хо ву ва ти по чут -
тя пат рі о тиз му, внут ріш ньої сво бо ди

Роз роб ка уро ку «На че свя щен на мо -
лит ва, З рід но го краю лу на…» з ук ра їн -
ської лі те ра ту ри в 9-му кла сі
Ру де вич Окса на Ге ор гі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви, Жи то мир ська шко ла № 30.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — ознай о ми ти з жит тям і твор чіс тю
А. Паш ке ви ча; до нес ти іс то рію на род жен -
ня пі сен них тво рів; роз кри ти ве лич об ра -
зів-сим во лів; за охо чу ва ти до роз ду мів над
важ ли ви ми жит тє ви ми проб ле ма ми; спри -
я ти ви роб лен ню на ви чок са мо стій но го
опра цю ван ня ху дож ніх тво рів; ви хо ву ва ти
по чут тя пре крас но го, ша ну і лю бов до
бать ків, рід но го краю

Роз роб ка уро ку «Г. Ско во ро да. Жит -
тя і твор чість фі ло со фа, про сві ти те -

ля, по ета» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 9-му
кла сі
Сезь ко Те тя на Ана то лі їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор ська
ук ра їн ська гім на зія До нець кої обл.

Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — ак -
туа лі зу ва ти знан ня що до фі ло соф ських
по гля дів Г. Ско во ро ди; спо ну ка ти до по шу -
ко вої ді яль нос ті ук ра їно знав чим спря му -
ван ням зміс ту на вчаль но го ма те рі а лу, від -
об ра жен ням у ньо му за галь но люд ських
та на ці о наль них цін нос тей; спри я ти по -
глиб лен ню та роз ши рен ню знань уч нів,
діа па зо ну їх прак тич но го за сто су ван ня

Роз роб ка уро ку «Ха рак те рис ти ка об -
ра зів тво ру М. Стель ма ха «Гу си-ле бе ді
летять» з ук ра їн ської лі те ра ту ри в 7-му
кла сі
Со лонь ко Ал ла Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Тру шів ський
НВК Чи ги рин сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до по мог ти глиб ше зро зу мі ти об ра зи
по віс ті, з’ясу ва ти їх нє зна чен ня для роз -
крит тя за ду му ав то ра, роль ху дож ніх за -
собів та еле мен тів фоль к ло ру у тво рі; роз -
ви ва ти на вич ки ха рак те рис ти ки ге ро їв,
ви яв лен ня вза ємо зв’яз ків і вза ємо впли вів,
умін ня ви слов лю ва ти та від сто ю ва ти
думку; при щеп лю ва ти лю бов до бать ків,
ро ди ни, при ро ди, по ша ну до стар ших

Роз роб ка уро ку «Ле ся Укра їн ка. «Ро -
берт Брюс — ко роль шот ланд ський»
з укра їн ської лі те ра ту ри у 8-му кла сі
Фе ренц Га ли на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ла зів ська шко ла
Во ло вець ко го р-ну За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку по за клас -
но го чи тан ня, на вчаль на ме та яко го — по -
гли би ти знан ня про жит тя і твор чість Ле сі
Укра їн ки, учи ти ана лі зу ва ти лі ро-епіч ний
твір в єд нос ті зміс ту і фор ми, по вто ри ти
те о ре тич ний ма те рі ал про ком по зи цію, ху -
дож ні за со би тво ру, особ ли вос ті вір шо вої
фор ми

Роз роб ка уро ку «Твор чість Та ра са
Шев чен ка» з ук ра їн ської лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Хо дань Оле на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська шко ла
№ 97 іме ні О. Те лі ги з по глиб ле ним ви -
вчен ням ан г лій ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку-кон кур су
на за яв ле ну те му, ме та яко го — зга да ти
най яс к ра ві ші сто рін ки жит тя і твор чос ті
Т. Шев чен ка, пе ре ві ри ти знан ня про ви -
вче ну лі ри ку Коб за ря, по вто ри ти по нят тя
з те о рії лі те ра ту ри; роз ви ва ти пам’ять,
твор че і ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти по -
чут тя по ва ги, лю бо ві до твор чої спад щи ни
Т. Шев чен ка

Роз роб ка уро ку «Жит тє вий і твор чий
по двиг Іва на Фран ка» з ук ра їн ської

лі те ра ту ри в 11-му кла сі
Хо дань Оле на Ана то лі їв на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 97 ім. О. Те лі ги з по глиб -
ле ним ви вчен ням ан г лій ської мо ви.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по гли би ти знан ня про І. Фран ка,
до по мог ти з’ясу ва ти, як сві то гляд впли ває
на твор чість мит ця; роз кри ти ба га то -
гранність ді яль нос ті Ка ме ня ра, вплив на
по лі тич ний і куль тур ний роз ви ток Укра ї -
ни; роз ви ва ти ло гіч не мис лен ня, умін ня за -
сто со ву ва ти знан ня; ви хо ву ва ти лю бов
до Укра ї ни, по ша ну до ви дат них діячів ук -
ра їн ської куль ту ри

Роз роб ка уро ку «Ва силь Ко ро лів-
Старий. «Ху ха-Мо хо вин ка» з ук ра їн ської
лі те ра ту ри в 5-му кла сі
Ча ус Люд ми ла Ген на ді їв на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ров ська
шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — по знай о ми ти з жит тям
і твор чіс тю Ва си ля Ко ро ле ва-Ста ро го,
опра цю ва ти зміст каз ки; учи ти оці ню ва ти
вчин ки каз ко вих ге ро їв з по зи цій гу ма ніз -
му, роз різ ня ти доб ро і зло як у каз ках, так
і в су час но му жит ті, фор му ва ти на вич ки
зна хо ди ти опи си зов ніш нос ті ге ро їв тво ру,
ана лі зу ва ти їх; до по мог ти зро зу мі ти по -
вчаль ність ка зок

Ме то дич на роз роб ка «Олек сандр
Олесь» для 10-х кла сів

Чир кі на Ва лен ти на Олек сан д рів на, ви -
кладач 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: Ме то дич ні та ди дак тич ні ма те рі -
а ли для ор га ні за ції са мо стій ної на вчаль но-
пі зна валь ної ді яль нос ті уч нів з ук ра їн ської
лі те ра ту ри

Ме то дич на роз роб ка «Ком пе тен т -
нісно зо рі єн то ва ні впра ви під час ви -

вчен ня те ми «Світ фан та зії та муд рос ті»
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
шко ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: За вдан ня, зо рі єн то ва ні на роз -
ви ток ком пе тен т нос ті в при род ни чих
науках і тех но ло гі ях та ін фор ма цій но-
циф ро вої ком пе тен т ні ос ті

Ме то дич на роз роб ка «Ком пе тен т ніс -
но зо рі єн то ва ні за вдан ня до те ми

«На род ні каз ки»
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
шко ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на ве де но за вдан ня
для роз вит ку ком пе тен т нос ті в при род -
ничих на уках і тех но ло гі ях, ін фор ма цій но-
циф ро вої ком пе тен т нос ті, спіл ку ван ня
дер жав ною мо вою, спіл ку ван ня іно зем -
ними мо ва ми, еко ло гіч ної гра мот нос ті
та здо ро во го жит тя

Укра їн ська мо ва

Роз роб ка уро ку «Укра їн ська мо ва —
крізь тер ни сто літь» з ук ра їн ської мо ви
в 10-му кла сі
Си мо нен ко Лі дія Во ло ди ми рів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри; Ко но ва -
лен ко Анже лі ка Вла дис ла вів на, ви кла дач
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, За по різь -
кий бу ді вель ний ко ледж.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — по гли би ти ві до мос ті про
ета пи роз вит ку ук ра їн ської мо ви; до слі ди -
ти фор му ван ня на род ної та лі те ра тур ної
ук ра їн ської мо ви, іс то рію ви ник нен ня
пись ма; з’ясу ва ти ви то ки на шої мо ви і її
міс це се ред ін ших слов’ян ських мов

Роз роб ка уро ку «Пов ні та не пов ні ре -
чен ня. Ти ре в не пов них ре чен нях»

з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Га ли га Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Гло бин -
ська шко ла № 5 Пол тав ської обл.
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Ано та ція: Урок на за яв ле ну те му, ме та яко -
го: ознай о ми ти з по нят тя ми про пов не і не -
пов не ре чен ня, з’ясу ва ти, ко ли в не пов них
ре чен нях ста вить ся ти ре; роз ви ва ти на -
вич ки ана лі зу мов но го ма те рі а лу; роз ши -
рю ва ти слов ни ко вий за пас; ви хо ву ва ти пі -
зна валь ний ін те рес на осно ві куль ту ро ло -
гіч них цін нос тей

Роз роб ка уро ку «Сло вот вір. Основ ні
спо со би сло вот во рен ня» з ук ра їн ської
мо ви в 11-му кла сі
Гор бач Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кра ма тор -
ська шко ла № 22 з про філь ним на вчан ням
іме ні Ми ко ли Ми ко лай о ви ча Круп чен ка
До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — по вто ри ти ві до мос ті про спо со би сло -
вот во рен ня, твір ну осно ву, сло вот вор чі
афік си; ви зна чи ти сти ліс тич ну роль сло -
вот вор чих афік сів; роз ви ва ти мис лен ня;
ви хо ву ва ти по чут тя на ці о наль ної гід нос ті,
усві дом лен ня при чет нос ті до сус піль них
по дій

Роз роб ка уро ку «Лек си ко ло гія» з ук -
ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Гу ба но ва Ал ла Іва нів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Острів ська шко -
ла Мар’їн сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — за крі пи ти знан ня про лек си ко ло гію;
удос ко на лю ва ти вмін ня і на вич ки роз піз -
на ва ти гру пи слів за зна чен ням; роз ви ва ти
мис лен ня, мов лен ня, ува гу, пам’ять, зба га -
чу ва ти слов ни ко вий за пас; фор му ва ти
мов лен нє ву, ін фор ма цій ну, ко му ні ка тив -
ну ком пе тен т нос ті; ви хо ву ва ти лю бов
до рід но го сло ва, рід ної при ро ди

Роз роб ка уро ку «Тво рен ня слів. Сти -
ліс тич ні за со би сло вот во ру» з ук ра їн -
ської мо ви в 10-му кла сі
Да ни лен ко Оле на Ми ко ла їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви, Хар ків ська спе ці а лі зо ва на
шко ла № 134.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — за крі пи ти
ра ні ше за сво є ні знан ня про зна чу щі час ти -
ни сло ва, умін ня ви ді ля ти зна чу щі час ти ни
сло ва, до би ра ти спіль но ко ре не ві сло ва,
утво рю ва ти фор ми сло ва; на вчи ти за сто -
со ву ва ти на бу ті знан ня на прак ти ці

Роз роб ка уро ку «По вто рен ня знань
про при кмет ник» з ук ра їн ської мо ви

в 4-му кла сі
Єго ро ва Оле на Во ло ди ми рів на, учи тель
по чат ко вих кла сів, Ма рі у поль ська спе ці а -
лі зо ва на шко ла № 3 До нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект ін тег ро ва но го
уро ку з ви ко ри стан ням при ро до знав чих
знань з муль ти ме дій ною під трим кою (ме -
ді ап ре зен та ція до да єть ся). На уро ці за сто -
со ва но ди дак тич ну, ро бо ту із сиг наль ни ми
кар т ка ми, ро бо ту в гру пах

Роз роб ка уро ку «Твір-опис за кар ти -
ною «Сні да нок» Ка те ри ни Бі ло кур»

з ук ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Єрьо м ка Люд ми ла Ми ко ла їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Но вот ро -
їць ка шко ла № 4 Вол но ва 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 та яко го — по -
гли би ти знан ня про опис як тип мов лен ня;

сфор му ва ти по нят тя про жан ри жи во пи -
су; увес ти в лек си кон від по від ні тер мі ни;
за ці ка ви ти твор чіс тю К. Бі ло кур; на вча ти
опи су ва ти зоб ра же не на кар ти ні; удос ко -
на лю ва ти ус не мов лен ня, спо сте реж ли -
вість, уяву, роз ви ва ти твор чі здіб нос ті,
пам’ять, ло гі ку, мов лен нє ву й ко му ні ка -
тив ну ком пе тен т нос ті; ви хо ву ва ти по ва гу
до хлі ба, лю дей пра ці

Роз роб ка уро ку «Есе «Я — ев ро пе єць»
з ук ра їн ської мо ви в 9-му кла сі
Жук Окса на Ва си лів на, учи тель ук ра їн -
ської мо ви та лі те ра ту ри, Гло бин ська шко -
ла № 3 Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — фор му ва ти вмін ня скла да ти влас не
ви слов лен ня у фор мі есе; роз ви ва ти
зв’язне мов лен ня, ува гу, емо цій ну сфе ру;
роз ши рю ва ти слов ни ко вий за пас уч нів;
роз ви ва ти твор чу ак тив ність, ак тив ну
жит тє ву по зи цію; фор му ва ти де мо кра тич -
ні, єв ро пей ські цін нос ті; ви хо ву ва ти по -
чут тя го тов нос ті до ак тив но го про яву в різ -
них сфе рах жит тя сус піль ст ва, осо бис тої
від по ві даль нос ті за до лю й єд ність кра ї ни

Роз роб ка уро ку «Врод ли вий урок
з кра сою по-ук ра їн ськи» з ук ра їн -

ської мо ви в 7-му кла сі
Ка шу ба Те тя на Сте па нів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Джу рин ська
шко ла Шар го род сько го р-ну Він ниць -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — ви роб ля ти в уч нів спо сте реж ли вість;
фор му ва ти вмін ня опи су ва ти зов ніш ність
лю ди ни за кар ти ною в ху дож ньо му сти лі;
удос ко на лю ва ти мов лен нє ві на вич ки;
спри я ти ес те тич но му роз вит ко ві ви хо ван -
ців, при щеп лю ва ти лю бов до ук ра їн ської
кра си

Роз роб ка уро ку «Го лов ні та дру го -
ряд ні чле ни ре чен ня» з ук ра їн ської

мо ви у 8-му кла сі
Кос ти нюк На та лія Ана то лі їв на, учи тель
ук ра їн ської мо ви і лі те ра ту ри та за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Ки їв ська шко ла № 24
ім. О. Бі ла ша з по глиб ле ним ви вчен ням
іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — по вто ри ти те о ре тич ні ві до мос ті про
го лов ні та дру го ряд ні чле ни ре чен ня; про -
дов жу ва ти роз ви ва ти вмін ня ви зна ча ти го -
лов ні та дру го ряд ні чле ни ре чен ня; роз ви -
ва ти ло гіч не мис лен ня; ви хо ву ва ти по чут -
тя пре крас но го

Роз роб ка уро ку «Пра ви ла вжи ван ня
м’яко го зна ка» з ук ра їн ської мо ви в 5-му
кла сі
Ку ца рє ва Ма ри на Олек сан д рів на, учи тель
ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Дніп ро -
руд нен ська спе ці а лі зо ва на шко ла «Сві -
точ» За по різь кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з ме то дич ни ми до дат ка ми, ме та
яко го — на вчи ти ді тей пра виль но пи са ти
сло ва з м’яким зна ком і без ньо го

Роз роб ка уро ку «Сло ва про ти леж ні
за зна чен ням. Анто ні ми» з ук ра їн ської
мо ви в 5-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 ЗШ І–ІІІ сту пе нів 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, ме та яко го — да ти уяв лен ня про
ан то ні ми; роз ви ва ти ува гу, мов лен ня, мис -
лен ня, на вич ки спів пра ці; ак ти ві зу ва ти
та сти му лю ва ти пі зна валь ну ді яль ність; ви -
хо ву ва ти чуй ність, доб ро ту, вза є мо по ва гу

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль ні ро -
бо ти з ук ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри
в тес то вій фор мі»
Са фо но ва Іри на Вік то рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Кам’ян ська
шко ла № 28 Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: У ма те рі а лі на за яв ле ну те му
зібра ні кон т роль ні ро бо ти з ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри у фор мі ЗНО

Роз роб ка уро ку «Ви вче ні ор фо гра ми
в зна чу щих час ти нах сло ва. Ви мо ва і на -
пи сан ня пре фік сів з- (зі-, с-)» з ук ра їн -
ської мо ви в 5-му кла сі
Си ро та Люд ми ла Оле гів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, за ру біж ної лі -
те ра ту ри, 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, на вчаль на ме та яко го — ор га ні зу -
ва ти ді яль ність уч нів на за сво єн ня пра вил
на пи сан ня пре фік сів, фор му ва ти вмін ня
ви зна ча ти в сло вах ор фо гра му «лі те ри з-с
у пре фік сах з- (с-)», удос ко на лю ва ти ор -
фо гра фіч ні й ор фо епіч ні на вич ки

Роз роб ка уро ку «Імен ни ки — на зви іс -
тот та не іс тот» з ук ра їн ської мо ви в 5-му
кла сі спе ці аль ної шко ли
Сте па но ва Іне са Ана то лі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, КНЗ «Бер ди -
чів ська спе ці аль на за галь но ос віт ня шко ла-
ін тер нат» Жи то мир ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, на вчаль на ме та яко го — роз ши ри -
ти й по гли би ти знан ня про імен ник як час -
ти ну мо ви, ознай о ми ти з імен ни ка ми —
на зва ми іс тот і не іс тот, учи ти роз різ ня ти їх
за за пи тан ня ми

Роз роб ка уро ку «Від мі ню ван ня при -
кмет ни ків. При кмет ни ки твер дої і м’якої
груп» з ук ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Сте пан чен ко Оле на Андрі їв на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ки їв ська
шко ла № 275 іме ні Во ло ди ми ра Крав чу ка.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, на вчаль на ме та яко го — по вто -
ри ти й по гли би ти знан ня уч нів про
прикмет ник як са мо стій ну час ти ну мо ви;
фор му ва ти за галь но піз на валь ні вмін ня
від мі ню ва ти при кмет ни ки твер дої і м’якої
груп, пра виль но пи са ти при кмет ни ки в не -
пря мих від мін ках

Роз роб ка уро ку «Твір-опис міс це вос -
ті та пам’яток іс то рії та куль ту ри»

з ук ра їн ської мо ви у 8-му кла сі
Фе ренц Га ли на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ла зів ська шко ла
Во ло вець ко го р-ну За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку ну те му
з муль ти ме дій ною під трим кою, ме та яко -
го — фор му ва ти ко му ні ка тив ну ком пе тен -
т ність на осно ві тек с то ло гіч них знань,
удос ко на лю ва ти куль ту ру ус но го і пи -
семно го мов лен ня, спри я ти зба га чен ню
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слов ни ко во го за па су, роз ви ва ти спо сте -
реж ли вість та об раз не мис лен ня, ви хо ву -
ва ти пат рі о тизм, праг нен ня ці ну ва ти й
обе рі га ти кра су при ро ди та іс то рич ні на -
дбан ня рід но го краю

Роз роб ка уро ку «При слів’я, при каз -
ки, кри ла ті ви сло ви, афо риз ми» з ук -

ра їн ської мо ви в 6-му кла сі
Фе ренц Га ли на Ми хай лів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви і лі те ра ту ри, Ла зів ська шко ла
Во ло вець ко го р-ну За кар пат ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, ме та яко го — по -
вто ри ти ви вче ні при слів’я і при каз ки,
ознай о ми ти ся з кри ла ти ми ви сло ва ми
і афо риз ма ми; зро зу мі ти їх роль у скар б -
ни ці мо ви на ро ду, ви роб ля ти вмін ня роз -
піз на ва ти, роз різ ня ти, мо де лю ва ти ви вче -
ні по нят тя, тлу ма чи ти їх зміст, фор му ва ти
твор чі по шу ко во-до слід ниць кі на вич ки ро -
бо ти з тек с том, Інтер не том; ви хо ву ва ти
лю бов до рід ної мо ви, ду хов ної спад щи ни
на ро ду, спів пе ре жи ван ня за до лю Бать ків -
щи ни

Роз роб ка уро ку «Тво рен ня при слів -
ни ків. Сту пе ні по рів нян ня при слів -

ни ків» з ук ра їн ської мо ви в 7-му кла сі
Фе сай Ні на Іва нів на, учи тель ук ра їн ської
мо ви та лі те ра ту ри, При луць ка шко ла
№ 9 Чер ні гів ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв 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 се ми клас ни ків
з основ ни ми спо со ба ми тво рен ня та сту пе -
ня ми по рів нян ня при слів ни ків, пра ви ла ми
їх на го ло шен ня

Ме то дич на роз роб ка «Збір ка за вдань
з фо не ти ки та ор фо гра фії» для 5-х кла сів
Хлань На та лія Ва си лів на, ди рек тор шко ли,
Ки се лів ська шко ла Сні гу рів сько го р-ну
Ми ко ла їв ської обл.
Ано та ція: Збір ка міс тить різ ні ви ди вправ,
ці ка ві дик тан ти, за вдан ня, іг ро ві впра ви,
тес то ві кон т роль ні за вдан ня, що до по мо -
жуть при під го тов ці до уро ків ук ра їн ської
мо ви з те ми «Фо не ти ка. Ор фо гра фія.
Орфо епія»

Роз роб ка уро ку «Удос ко на лен ня вмінь
за пи су ва ти сло ва у фо не тич ній транс -
крип ції. Фо не тич ний роз бір сло ва» з ук -
ра їн ської мо ви в 5-му кла сі
Ци най ло Окса на Ми хай лів на, учи тель ук -
ра їн ської мо ви та лі те ра ту ри, Ра фа лів 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, ме та яко -
го — по гли би ти знан ня про зву ко ву сис те -
му, удос ко на ли ти вмін ня за пи су ва ти сло ва
у фо не тич ній транс крип ції; ро би ти фо не -
тич ний роз бір сло ва; роз ви ва ти фо не тич -
ний слух, пам’ять, ува гу; фор му ва ти цін -
ніс не став лен ня осо бис тос ті до при ро ди

Ме то дич на роз роб ка «Ці ка ві впра ви
для за ба ви на уро ках ук ра їн ської мо -

ви» для 5-х — 9-х кла сів
Шат рай Ма ри на Кос тян ти нів на, учи тель
ук ра їн ської 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: Умі ще ні в по сіб ни ку ма те рі а ли
мо жуть бу ти ви ко ри ста ні вчи те ля ми як на
уро ках для ство рен ня не стан дар т них си -

туа цій, так і для по за клас ної ро бо ти. Різ но -
ма ніт ні впра ви з ук ра їн ської мо ви вдос ко -
на лю ють ло гіч не мис лен ня, рі вень ус но го
і пи сем но го мов лен ня уч нів, ви хо ву ють
у них кміт ли вість, до пит ли вість, на по лег -
ли вість

Роз роб ка уро ку «Те пе ріш ній час. Змі -
ни ді єс лів те пе ріш ньо го ча су» з ук ра їн -
ської мо ви в 7-му кла сі
Шти люк На та ля Ми ко ла їв на, учи тель
укра їн ської мо ви та лі те рат ри, Грузь кий
НВК Кри во різь ко 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 — роз ши ри ти знан ня про
час як гра ма тич ну ка те го рію ді єс ло ва;
навчи ти змі ню ва ти ді єс ло ва у те пе ріш ньо -
му ча сі, ви зна ча ти ді євід мі ну; по вто ри ти й
за крі пи ти на бу ті знан ня про ді єс ло во; ви -
роб ля ти вмін ня ви зна ча ти гра ма тич ні
озна ки ді єс ло ва, пра виль но вжи ва ти фор -
ми ді єс лів, зна хо ди ти й по яс ню ва ти ор фо -
гра ми; удос ко на лю ва ти ус не і пи сем не
мов лен ня

Ком пе тен т ніс но зо рі єн то ва ні за в -
дання під час ви вчен ня те ми «Чис лів -

ник»
Юрко ва Окса на Фе до рів на, учи тель ук ра -
їн ської мо ви та лі те ра ту ри, До лин ська
шко ла Слов’ян сько го р-ну До нець кої обл.
Ано та ція: Про по но ва ні впра ви ство рю ють
умо ви за ну рен ня ди ти ни в жит тє ву си -
туацію, на да ють мож ли вість зна хо ди ти
шля хи розв’язан ня проб ле ми, спо ну ка ють
до кон к рет них дій. За вдан ня є ді яль ніс -
ними, мо де лю ють прак тич ну, жит тє ву си -
ту а цію, по бу до ва ні на ці ка во му для уч нів
ма те рі а лі

Фі зи ка

Ме то дич на роз роб ка «Кон т роль на ро -
бо та з те ми «Рух і вза є мо дія. За ко ни збе -
ре жен ня» з фі зи ки в 9-му кла сі
Бан ду ра Те тя на Ми хай лів на, вчи тель фі зи -
ки, Дніп ров ська шко ла № 8.
Ано та ція: У роз роб ці за про по но ва но два
ва рі ан ти кон т роль ної ро бо ти для пе ре вір -
ки знань і вмінь уч нів із ука за ної те ми

Роз роб ка уро ку «Си ли тер тя» з пред -
ме та в 7-му кла сі
Бу ти рі на Те тя на Юрі їв на, учи тель, Ні ко -
поль ська шко ла № 10 Дніп ро пет ров -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — з’ясу ва ти при ро ду
си ли тер тя; роз гля ну ти спо со би змен шен -
ня й збіль шен ня си ли тер тя

Роз роб ка уро ку «Ме ха ніч ний рух.
Від нос ність ру ху. Ті ло від лі ку. Сис те -

ма від лі ку. Ма те рі аль на точ ка. Тра єк то -
рія. Шлях. Пе ре мі щен ня» з фі зи ки в 7-му
кла сі
Глад чен ко Оле на Вік то рів на, учи тель фі -
зики, 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 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 знан ня про ме ха ніч ний рух, ознай -
о ми ти з основ ни ми по нят тя ми, що йо го ха -
рак те ри зу ють; увес ти по нят тя від нос нос ті

ме ха ніч но го ру ху, ознай о ми ти з ме ха ніч -
ни ми яви ща ми, сфор му лю ва ти основ не
за вдан ня ме ха ні ки

Роз роб ка уро ку «По стій ні маг ні ти.
Вза є мо дія маг ні тів. Маг ніт не по ле Зем лі»
з фі зи ки в 9-му кла сі
За вє ру ха На та лія Олек сан д рів на, учи тель
фі зи ки, Ко чер жин ський НВК Уман сько го
р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по знай о ми ти з влас ти вос тя ми по -
стій них маг ні тів; сфор му ва ти на уко ве уяв -
лен ня про маг ніт не по ле й маг ніт ні яви ща;
по яс ни ти по ход жен ня та влас ти вос ті маг -
ніт но го по ля Зем лі; роз ви ва ти прос то ро ве
і ло гіч не мис лен ня, ін фор ма цій ну куль ту -
ру, пам ?ять, ува гу; фор му ва ти на вич ки ко -
лек тив ної та ін ди ві ду аль ної пра ці; фор му -
ва ти на уко вий сві то гляд, уяв лен ня про ідеї
і ме то ди фі зи ки та її роль у пі знан ні на вко -
лиш ньо го сві ту

На уко во-до слід ниць ка ро бо та «До -
слід жен ня влас ти вос тей льо ду, от ри -

ма но го при низь ко му тис ку (ва ку ум но го
льо ду)»
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: Ме тою ро бо ти є от ри ман ня льо -
ду при різ них тис ках — від ат мо сфер но го
до тис ку, близь ко го до ва ку ум но го, а по тім
по рів нян ня ча су та нен ня різ них ви дів льо -
ду при од на ко вих умо вах

Роз роб ка уро ку «Ви зна чен ня ко е фі -
ці єн та тер тя ков зан ня» з фі зи ки

в 7-му кла сі
Ми хай лен ко Со фія Андрі їв на, учи тель фі -
зи ки, Са лів ська шко ла Кре мен чуць ко го р-
ну Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою (ме ді ап ре зен та ція
до да єть ся), ме та яко го — за крі пи ти знан ня
про си лу тер тя: ви ник нен ня си ли тер тя,
ви ди тер тя, ви ко ри стан ня си ли тер тя,
удос ко на ли ти вмін ня ви зна ча ти і об чис лю -
ва ти ко е фі ці єнт тер тя ков зан ня

Роз роб ка уро ку «Тиск твер дих тіл
на по вер х ню. Си ла тис ку» з фі зи ки

в 7-му кла сі
Пост ні ко ва Ка те ри на Ана то лі їв на, учи тель
фі зи ки та ін фор ма ти ки, Кос то піль ський
НВК Рів нен ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, на вчаль -
на ме та яко го — фор му ва ти знан ня та
вмін ня, не об хід ні для ро зу мін ня вза є мо дії
тіл, де фор ма ції та змі ни швид кос ті; ввес ти
по нят тя тис ку та си ли тис ку, ви вчи ти фор -
му лу тис ку та оди ни цю ви мі рю ван ня Пас -
каль, на вчи ти вста нов лю ва ти за леж ність
між p, F та S, розв’язу ва ти за да чі; роз кри ти
за сто су ван ня знань про тиск у при ро ді
і тех ні ці, по ка за ти зв’язок фі зи ки з ін ши -
ми шкіль ни ми пред ме та ми

Роз роб ка уро ку «Теп ло ві яви ща. Змі на
аг ре гат но го ста ну ре чо ви ни. Теп ло ві
двигу ни» з фі зи ки у 8-му кла сі
Риж ко Оль га Пет рів на, учи тель фі зи ки,
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, на вчаль на ме та яко го — по гли би -
ти і сис те ма ти зу ва ти знан ня за те мою
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«Теп ло ві яви ща. Змі на аг ре гат но го ста ну
ре чо ви ни. Теп ло ві дви гу ни»

Роз роб ка уро ку «Клю чі від фор ту
«Теп ло ві яви ща» з фі зи ки у 8-му кла сі
Соф’їна Світ ла на Ва лен ти нів на, учи тель
фі зи ки, Дніп ров ська шко ла № 84.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — об го во ри ти з уч ня -
ми різ ні дже ре ла енер гії, які ви ко рис то вує
люд ст во, роз по віс ти про різ ні ви ди ламп,
про пе ре ва ги енер го ефек тив них ламп; по -
яс ни ти, у чо му не без пе ка ламп роз жа рю -
ван ня

Роз роб ка уро ку «Транс фор ма тор. Ви -
роб ниц т во, пе ре да ван ня та ви ко ри стан ня
енер гії елек т рич но го стру му» з фі зи ки
в 11-му кла сі
Че бо тар Іри на Ва ле рі їв на, ви кла дач фі зи -
ки, 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 вчаль на ме та яко го — фор му -
ван ня в уч нів знань з бу до ви, прин ци пу дії
та при зна чен ня транс фор ма то ра, спо со бів
пе ре да ван ня елек т рич ної енер гії на ве ли кі
від ста ні

Роз роб ка уро ку «Мо ле ку ляр на фі зи -
ка» з фі зи ки в 10-му кла сі

Шу ми ло Юлія Во ло ди ми рів на, учи тель фі -
зи ки та ін фор ма ти ки, Кри во різь кий про -
фе сій ний гір ни чо-тех но ло гіч ний лі цей
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 — уза галь -
ни ти та сис те ма ти зу ва ти знан ня з мо ле ку -
ляр ної фі зи ки; про дов жу ва ти фор му ва ти
на вич ки розв’язу ван ня за дач із за сто су -
ван ням на бу тих знань; фор му ва ти вмін ня
ко рис ту ва тись но віт ні ми тех но ло гі я ми
на уро ках фі зи ки

Фі зич на куль ту ра

Ме то дич на роз роб ка «На ко пи чу -
валь на баль на сис те ма оці ню ван ня

на уро ках фі зич ної куль ту ри»
Алту хов Олег Во ло ди ми ро вич, учи тель фі -
зич ної куль ту ри, Ки їв ська шко ла № 286.
Ано та ція: Основ на ме та сис те ми — під ви -
щи ти рі вень за ці кав ле нос ті уч нів, пом’як -
ши ти ви мо ги, по лег ши ти шлях до ви ко нан -
ня ви мог пев но го рів ня, ма ти чіт ку ме то ди -
ку оці ню ван ня та ме то ди ку зни жен ня
ба лів за по ру шен ня ви мог до пред ме та, ме -
то ди ку за охо чен ня за нят тям в по за уроч -
ний час

Роз роб ка уро ку «Акро ба тич ні впра ви
та по ло жен ня. Ла зін ня по ка на ту» з фі -
зич ної куль ту ри з еле мен та ми фут бо лу
в 10-му кла сі
Ку цен ко Ва лен ти на Олек сан д рів на, учи -
тель фіз куль ту ри, 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, ме та яко го — по яс ни ти уч ням
важ ли вість гім нас ти ки для фор му ван ня
пра виль ної по ста ви; на вчи ти уч нів ла зін ня
по ка на ту в три та два прий о ми; за крі пи ти
тех ні ку ви ко нан ня ак ро ба тич них вправ
і по ло жень

Роз роб ка уро ку «Во лей бол» з фі зич ної
куль ту ри в 10-му кла сі

Со лом ко Оль га Iгорiвна, учи тель фiзкуль -
ту ри, Хар ків ська шко ла № 175 «Ку ли ни -
чівська».
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв -
лену те му, ме та яко го — роз ви ток швид -
кіс но-си ло вих якос тей, ко ор ди на ції ру хів,
ви три ва лос ті; ви хо ван ня дис цип лі но -
ванос ті, смі ли вос ті, упев не нос ті у сво їх си -
лах; від пра цьо ву ван ня вза є мо дій грав ців
пе ред ньої лі нії під час ата ку валь них дій

Роз роб ка уро ку «Пе ре да чі та кид ки
м’яча ви вче ни ми спо со ба ми» з фі зич ної
куль ту ри у 8-му кла сі
Цим ба люк Олег Пет ро вич, учи тель фі зич -
ної куль ту ри, Рів нен ський НВК № 12.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му, ме та яко го — удос ко на ли ти пе ре -
да чі та кид ки м’яча, роз ви ва ти основ ні фі -
зич ні якос ті, ви хо ву ва ти між осо бис тіс ні
сто сун ки уч нів

Фо рум пе да го гіч них ідей

Роз роб ка уро ку «За сто су ван ня ін тег -
ра ла» з ма те ма ти ки в 11-му кла сі

Бра жен ко На та лія Ві та лі їв на, учи тель ма -
те ма ти ки, То рець ка шко ла № 6 До нець -
кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку з муль ти -
ме дій ною під трим кою, на вчаль на ме та
яко го — ство рен ня умов для фор му ван ня
на ви чок за сто со ву ва ти ви зна че ний ін тег -
рал під час розв’язан ня при клад них за дач
з різ них га лу зей; за без пе чен ня прак тич ної
спря мо ва нос ті освіт ньо го про це су під час
ви вчен ня ма те ма ти ки

Роз роб ка за хо ду «На уко ва мо за ї ка»
для 10-х — 11-х кла сів

Фед чу но ва Ка те ри на Олек сі ів на, Лю -
буши на Мар га ри та Олек сан дів на, Штан -
ден ко Лю бов Євге нів на, Ага по ва Оле на
Олек сан д рів на, ви кла да чі, Укра їн ський
по лі тех ніч ний тех ні кум, м. Кри вий Ріг
Дніп ро пет ров ської обл.
Ано та ція: Сце на рій за хо ду з ме то дич ни ми
до дат ка ми, ме та яко го — роз кри ти зв’яз ки
при род ни чо-ма те ма тич них дис цип лін,
спо ну ка ти до по шу ку ці ка вих фак тів, роз -
ви ва ти ана лі тич не та ло гіч не мис лен ня,
умін ня фор му лю ва ти дум ки, пам’ять
та ува гу; спри я ти фор му ван ню у сту ден тів
осо бис тої сис те ми цін нос тей, усві дом лен -
ня прі о ри те ту цін нос тей, ви зна чен ня жит -
тє вої ме ти

Роз роб ка уро ку «Ха рак те рис ти ка об -
ра зу Гул лі ве ра» із за ру біж ної лі те ра ту ри
в 9-му кла сі
Шев чук Га ли на Іва нів на, учи тель за ру біж -
ної лі те ра ту ри, Іва но піль ський лі цей 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 — на вчи ти ха рак те ри -
зу ва ти ге роя, удос ко на лю ва ти на вич ки
ана лі зу тек с ту; роз ви ва ти ло гіч не мис лен -
ня, твор чі здіб нос ті; ви хо ву ва ти не прий -
нят тя при сто сов ниц т ва

Хі мія

Роз роб ка уро ку «Вза є мо дія во ди з ок -
си да ми. По нят тя про кис ло ти й осно ви.
По нят тя про ін ди ка то ри» з хі мії в 7-му
кла сі

Бе ріл На та лія Олек сі їв на, вчи тель хі мії,
Пер во май ська шко ла № 16 ім. Ге роя Ра -
дян сько го Со ю зу Я. М. Ло бо ва Ми ко ла їв -
ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — по вто ри ти по нят тя «ок си ди», їх
но мен к ла ту ру; ознай о ми ти уч нів з особ ли -
вос тя ми вза є мо дії ок си дів з во дою за леж -
но від кла си фі ка ції; з по нят тям «ін ди ка -
тор», «кис ло та», «осно ва», «луг», «се ре -
дови ще»; фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти
кис ло ти та лу ги за хі міч ни ми фор му ла ми;
на вич ки скла дан ня рів нянь хі міч них ре ак -
цій, на вич ки по шу ко вої ді яль нос ті на уро ці

Роз роб ка уро ку «Бу до ва елек т рон них
обо ло нок ато мів хі міч них еле мен тів № 1–
20» з хі мії у 8-му кла сі
Блаж ко На та лія Іва нів на, учи тель хі мії
та 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, ме та
якого — роз ши ри ти уяв лен ня про бу до ву
ато мів; на вчи ти скла да ти елек т рон ні фор -
му ли, схе ми роз по ді лу елек т ро нів по кван -
то вих ко мір ках для еле мен тів І-III пе рі о дів;
фор му ва ти вмін ня ви зна ча ти елек т рон ну
бу до ву ато ма за по ло жен ням у пе рі о дич ній
сис те мі; фор му ва ти уяв лен ня про за верше -
ний і не за вер ше ний енер ге тич ний рі вень

Ме то дич на роз роб ка «Бу до ва ато ма.
Пе рі о дич ний за кон і пе рі о дич на сис те ма
хі міч них еле мен тів» з хі мії у 8-му кла сі
Гон ча рук Іван Ми хай ло вич, учи тель хі мії,
На ра їв ська шко ла Гай син сько го р-ну Він -
ниць кої обл.
Ано та ція: До бір ка ці ка вих за вдань, які по -
глиб лю ють знан ня уч нів про хі міч ні еле -
мен ти та бу до ву їх ніх ато мів, по ка зу ють
єд ність жи вої і не жи вої при ро ди, фор му -
ють жит тє во важ ли ві ком пе тен т нос ті
на уро ках хі мії

Роз роб ка уро ку «По ши рен ня та ви ко -
ри стан ня ок си дів» з хі мії у 8-му кла сі

Жи ро вець ка Люд ми ла Еме ри хів на, учи -
тель хі мії, Львів ська шко ла № 13.
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 ок си ди, до пов ни ти їх но вою ці ка вою
ін фор ма цією; спри я ти роз вит ко ві пі -
знаваль ної та твор чої ак тив нос ті уч нів;
довес ти уч ням важ ли вість на яв них знань
у по всяк ден но му жит ті; фор му ва ти єди ну
сис те му знань, єди ну кар ти ну на вко лиш -
ньо го сві ту

Роз роб ка уро ку «Вуг ле во ди. Са ха ро -
за» з хі мії в 9-му кла сі

Ке бус Оль га Гри го рів на, учи тель хі мії
та біо ло гії, По по виць кий 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, який на вчить ана лі зу ва ти і ро би ти
ви снов ки про ре чо ви ни на осно ві да них
про екс пе ри мент; на бу ти на ви чок ро бо ти
в ма лих гру пах; по яс ню ва ти про цес
одержан ня са ха ро зи із цук ро во го бу ря ка;
сис те ма ти зу ва ти знан ня про вуг ле во ди
на при кла ді са ха ро зи

Роз роб ка уро ку «Во да, склад її мо ле -
ку ли, по ши ре ність у при ро ді, фі зич ні

влас ти вос ті» з хі мії в 7-му кла сі
Лу кі че ва Оле на Сте па нів на, учи тель хі мії,
Олек сан д ро-Шуль тинський НВК Кос тян -
ти нів сько го р-ну До нець кої обл.
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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 — ґрун ту ю чись на знан нях з по пе -
ред ніх тем хі мії, знан нях із біо ло гії, фі зи -
ки, гео гра фії та влас но го до сві ду уч нів,
уза галь ни ти знан ня про во ду і ви вчи ти бу -
до ву її мо ле ку ли, з’ясу ва ти якіс ний та кіль -
кіс ний склад мо ле ку ли во ди, фі зич ні влас -
ти вос ті та по ши ре ність у при ро ді; по ка за -
ти її зна чен ня в при ро ді й жит ті лю ди ни

Роз роб ка уро ку «Влас ти вос ті со лей»
з хі мії у 8-му кла сі
Пав лен ко Те тя на Пет рів на, учи тель, Смі -
лян ський НВК «ЗОШ І ст. — гім на зія ім. В.
Т. Се на то ра» Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — до слі ди ти влас ти вос ті се ред ніх со лей;
з’ясу ва ти умо ви про ход жен ня ре ак цій
за учас тю се ред ніх со лей; фор му ва ти вмін -
ня скла да ти рів нян ня ре ак цій; спри я ти
фор му ван ню еле мен тів на уко во го сві то -
гля ду; роз ви ва ти вмін ня спо сте рі га ти, мір -
ку ва ти, ро би ти ви снов ки; ви хо ву ва ти со ці -
аль ні ком пе тен ції, про дов жу ва ти фор му -
ва ти клю чо ві та пред мет ні ком пе тен т нос ті

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. Йон но-мо ле ку ляр ні рів нян ня хі -
міч них ре ак цій» з хі мії в 9-му кла сі
По пе реч на Да рія Олек сі їв на, учи тель хі мії,
Львів ська гім на зія «Пре стиж» з по глиб ле -
ним ви вчен ням іно зем них мов.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку на за яв ле -
ну те му з муль ти ме дій ною під трим кою
(ме ді ап ре зен та ція до да єть ся), ме та яко -
го — роз гля ну ти особ ли вос ті ре ак ції об мі -
ну між роз чи на ми елек т ро лі тів та умо ви її
пе ре бі гу; по гли би ти вмін ня скла да ти пов ні
та ско ро че ні йон но-мо ле ку ляр ні рів нян ня
хі міч них ре ак цій, удос ко на лю ва ти на вич -
ки про ве ден ня хі міч них до слі дів від по від -
но до пра вил тех ні ки без пе ки, роз ви ва ти
екс пе ри мен таль ні умін ня та до слід ниць кі
на вич ки

Роз роб ка уро ку «По чат ко ві хі міч ні
по нят тя» з хі мії в 7-му кла сі

Тон ча Іри на Сер гі їв на, учи тель хі мії та біо -
ло гії, Утко но сів ська шко ла Ізма їль 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, на вчаль на ме та яко -
го — уза галь ни ти, сис те ма ти зу ва ти та за крі -
пи ти знан ня про по чат ко ві хі міч ні по нят тя;
сфор му ва ти вмін ня за пи су ва ти та чи та ти хі -
міч ні фор му ли прос тих та склад них ре чо -
вин, ви зна ча ти ва лен т ність хі міч них еле -
мен тів; за крі пи ти вмін ня роз різ ня ти прос ті
та склад ні ре чо ви ни, ме та ліч ні та не ме та ліч -
ні еле мен ти, чис ті ре чо ви ни та су мі ші

Роз роб ка уро ку «Ко ло о біг Окси ге ну
в при ро ді. Озон. Проб ле ма чис то го

по віт ря. За сто су ван ня та біо ло гіч на роль
кис ню» з хі мії в 7-му кла сі
Ха нас Мар’яна Ро ма нів на, учи тель хі мії,
Но вин ська шко ла ім. Т. Па зи на Яво рів -
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 — роз ши ри ти і по -
гли би ти знан ня про Окси ген та ки сень;
розгля ну ти ко ло о біг Окси ге ну в при ро ді;
з’ясу ва ти основ ні га лу зі, що ви ко рис то ву -
ють ки сень; спри я ти роз вит ку еко ло гіч ної
куль ту ри; ви хо ву ва ти дбай ли ве став лен ня
до здо ров’я, до на вко лиш ньо го се ре до ви ща

Роз роб ка уро ку «Ва лен т ність хі міч них
еле мен тів. Ви зна чен ня ва лен т нос ті еле -
мен тів за фор му ла ми бі нар них спо лук»
з хі мії в 7-му кла сі
Хлів на Оле на Ва си лів на, учи тель хі мії
та біо ло гії, Ба лак лей ський НВК «За галь но -
ос віт ня шко ла І-ІІІ сту пе нів № 3 — ко ле гі -
ум» Смі лян сько го р-ну Чер ка ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — сфор му ва ти по нят тя про ва лен т ність
хі міч них еле мен тів; на вчи ти ви зна ча ти ва -
лен т ність еле мен тів за фор му ла ми бі нар -
них спо лук; роз ви ва ти вмін ня вста нов лю -

ва ти при чин но-на слід ко ві зв’яз ки; ви хо ву -
ва ти лю бов до пра ці; умін ня вчи ти ся, ін -
фор ма цій ні, ко му ні ка тив ні, со ці аль ні)
та пред мет ні ком пе тен т нос ті

Роз роб ка уро ку «Одно ос нов ні кар бо -
но ві кис ло ти» з хі мії в 10-му кла сі
Ша по вал Ал ла Вік то рів на, ви кла дач ме дич -
ної хі мії та ме дич ної біо ло гії, Кре мен чуць -
кий ме дич ний ко ледж ім. В. І. Лит ви нен ка
Пол тав ської обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та яко -
го — зна ти, що та ке кар бо но ві кис ло ти, їх
кла си фі ка цію, но мен к ла ту ру, ізо ме рію;
зна ти бу до ву кар бок силь ної фун к ці о -
нальної гру пи; за сво ї ти фі зич ні та хі міч ні
влас ти вос ті; на бу ти вмін ня скла да ти рів -
нян ня ре ак цій, на зи ва ти от ри ма ні спо лу ки
за між на род ною но мен к ла ту рою; ово ло ді -
ва ти вмін ня скла дан ня рів нян ня ре ак цій
пе ре тво рень і розв’язу ва ти роз ра хун ко ві
за да чі

Ху дож ня куль ту ра

Роз роб ка уро ку «Та єм ни ці мис тец т ва
Ста ро дав ньо го Єгип ту» з мис тец т ва
у 8-му кла сі
Да ви ден ко На та ля Во ло ди ми рів на, учи -
тель му зич но го мис тец т ва, Но во до нець ка
шко ла № 17 Доб ро піль ської міськ ра ди До -
нець кої обл.
Ано та ція: План-кон с пект уро ку, ме та
якого — роз ши ри ти за галь но ес те тич ний
та му зич ний кру го зір уч нів, ознай о ми ти зі
сти ля ми ча су, но ви ми тер мі на ми і по нят тя -
ми, з жит тям і твор чіс тю ві до мих скуль п -
торів, ар хі тек то рів, му зи кан тів; учи ти
само стій но зі став ля ти та син те зу ва ти но ву
ін фор ма цію, пра цю ва ти з на уко во-ху дож -
ньою лі те ра ту рою

КАТАЛОГ ПЕДАГОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

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

Здано до складання 27.11.18. Підписано до друку 6.12.18.
Формат 60 х 84/8. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум.#друк. арк. 8,42. Обл.#вид. арк. 8,56.
Зам. № С18–238. 

Виготовлювач «КЖД “Софія”».
Віддруковано на власному обладнанні

08000, Київська обл., смт Макарів,  вул. Першотравнева, 65.
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3397 від 19.02.2009 р.
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