
 

Анотований каталог 

 публікацій інноваційної діяльності та експериментальної роботи 

педагогічних працівників закладів освіти  

Буринської об'єднаної територіальної громади за 2018 році 

 

1. Барсукова Л. І. Несприятливі природно – антропогенні процеси 

деградації ґрунтово – земельного покриву. Урок екології. 11 клас. 

Методичний портал. 2018. URL: http//metodportal.com/node/75225. 

Анотація. Опубліковано конспект уроку з екології в 11 класі (профільний  

рівень). Розробка буде корисною як для вчителя, так і для учня,який бажає 

покращити свої особисті знання та вміння. 

2. Борсай І. І. Англійська мова. Шкільне життя: урок. 7 клас. 

Учительський журнал on-line. 2018. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/konspekt-uroku-anglijskoji-movi-u-

7-klasi-na-temu-shkilne-zhittya. 

Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку у 7 класі про 

шкільне життя, позашкільну діяльність. Матеріал  допоможе оптимізувати 

роботу на уроці, розвивати логічне, творче, образне мислення учнів, 

систематизувати знання з теми. 

3. Борсай І. І. Шкільні правила: урок. Освітній проект «На Урок». 

2018. URL: https: //naurok.com.ua/publ//5649. 

Анотація. Опубліковано розробку конспекту уроку у 7 класі, присвячену 

шкільним правилам. Урок супроводжується мультимедійною презентацією. 

4. Гаврик Т. М. Ненаголошені голосні. Тренувальні  вправи: урок. 

Українська мова. 5 клас. Освітній проект «На Урок». 2018. URL: https: 

//naurok.com.ua/publ//4368. 

Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку у 5 класі з 

використанням інтерактивних вправ. Матеріал можна використати для 

самоперевірки та  під час підготовки до контрольної  роботи. 

5. Коваленко А. В. Природознавство, трудове навчання: Гриби: 

їстівні та отруйні. Правила збирання грибів. Аплікація « Грибок – 

боровичок»: урок. Методичний портал. 2018. URL: 

http//metodportal.com/node/62427. 

Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку у 2 класі, 

присвяченого ознайомленню дітей з видами грибів, правилами їх збирання. Урок 

супроводжується мультимедійною презентацією. 

6. Ковальчук Ю. І. Спорт. Англійська мова: конспект уроку. 

7 клас. Учительський журнал on-line. 2018. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/konspekt-uroku-z-anglijskoji-movi-

v-7-klasi-na-temu-sport. 

Анотація. Опубліковано розробку конспекту уроку у 7 класі з теми 

«Спорт». Матеріал буде корисним для школярів, які займаються спортом та 

фізичними вправами. 

7. Коверсун В. М. І. Карпенко – Карий. Драма «Мартин Боруля». 

Урок української літератури. 10 клас. Освітній проект «На урок». 2018. 
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 URL: http://naurok.com.ua/urok-i-karpenko-kariy-drama-martin-borulya-

82599.html. 

Анотація. Опублікований конспект уроку містить різні види роботи, 

супроводжується презентацією. Використано такий вид роботи, як «Афіша»: 

учні виписують по черзі героїв. Починаючи з головних та схематично, за 

допомогою умовних позначень , показують, хто з ким і як пов'язаний у драмі. Вид 

роботи корисний та полегшує читання твору. 

8. Лебідь З. В. Мотивація діяльності учнів на уроках загальної 

географії / укладач: В. Д. Попов. Серія «Бібліотека журналу «Географія». 

2018. Вип. 5 (173). 96 с.  

Анотація. Посібник містить різноманітні варіанти вправ і прийомів 

мотивації учнів до навчально – методичної діяльності на уроках курсу географії 

« Загальна географія» у 6 класі. Матеріали систематизовані за темами 

відповідно до чинної програми курсу. 

9. Марченко О. О. Допомога птахам узимку. Екологічний проект. 

Учительський журнал оn-line. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/ekolohichniy-proekt-dopomoha-

ptakham-vzymku. 

Анотація. Опубліковано розробку екологічного проекту «Допомога 

птахам узимку», де розповідається про зимуючих птахів нашого краю. 

10. Марченко О. О. Євген Гуцало. Перебите крило. Літературне 

читання: презентація до уроку. 3 клас. Учительський журнал оn-line. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/prezentatsiia-do-uroku-chytannia-v-

3-klasi. 

Анотація. В публікації міститься презентація до уроку літературного 

читання в 3 класі за твором Є.Гуцала «Перебите крило». 

11. Марченко О. О. Прикметники – синоніми, прикметники – 

антоніми, прикметники з прямим і переносним значенням. Українська 

мова. 4 клас: конспект уроку. Учительський журнал оn-line. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/urok-z-ukrainskoi-movy-u-4-klasi. 

Анотація: Розробка конспекту уроку з української мови у 4 класі стане у 

нагоді при вивченні  матеріалу з розділу  «Прикметник». 

12. Марченко О. О. Чия відвага, того й перемога. Літературне 

читання: уроку. 3 клас. Учительський журнал оn-line. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/chiya-vidvaga-togo-j-

peremoga&highlight. 

Анотація:Опубліковано розробку уроку літературного читання у 3 класі « 

Чия відвага, того й перемога». Даний матеріал допоможе ознайомити дітей із 

поняттям «чарівна казка» та його структурою, виробити навички свідомого 

та виразного читання. 

13. Моргулець С. О. Карти знань. Редактори карт знань. Урок 

інформатики. 9 клас. Освітній проект «На урок». 

URL: http://naurok.com.ua/urok-karti-znan-redaktori-kart-znan-84640.html. 

Анотація. Опубліковано конспект уроку з презентацією, з використанням 

сервісу Google Google. 
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14. Моргулець С. О. Поняття про об'єкт у програмуванні. 

Властивості об'єкта. Створення програмних об'єктів. Урок інформатики. 

6 клас. Методичний портал. 2018. URL: http//metodportal.com/node/74772.  

Анотація. План – конспект інноваційного уроку інформатики з 

використанням  технології хмари слів,алгоритмів пошуку інформації, QR-кодів. 

15. Невесенко О. В. Розв'язування компетентнісних задач. Урок 

інформатики. 8-9класи. Методичний портал. 2018. 

URL: http//metodportal.com/node/74994.  

Анотація. Розробка уроку інформатики з теми «Розв'язування 

компетентнісних  задач при вивчені теми «Електронні таблиці». Містить 

конспект уроку та розв'язок практичного завдання. Може бути використана 

для учнів 8 та 9 класів. 

16. Недайхліб С. В. Урок – КВК з хімії для учнів 11 класу. Освітній 

проект «На урок». 2018. URL: http://naurok.com.ua/urok-kvk –z-himi-dlya-

uchniv-11-klasu-85057.html. 

Анотація. Нестандартний урок хімії у формі КВК для учнів 11 класу. 

Матеріал можна використати для підсумкового уроку з теми. При підготовці 

до ЗНО. Містить конкурси різного типу та додатки. 

17. Недайхліб С. В. Хімічний Буаяр. Хімія. 8 клас. Методичний 

портал. 2018. URL: http//metodportal.com/node/74893. 

Анотація. Позакласний захід з хімії для учнів 8 класу. Командна гра,яка 

містить конкурси різних типів та видів,  можна використати  на уроках та у 

позакласній роботі. Матеріал стане у нагоді тим, хто прагне удосконалити 

знання з хімії. 

18. Плохута А.М. Будова слова. Українська мова. 3клас: 

підсумковий урок. Учительський журнал оn-line. 2018. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/pidsumkovij-urok-po-temi-budova-

slova-urok-gra-shcho-de-koli. 
Анотація. Опубліковано розробку підсумкового уроку української мови з 

теми «Будова слова», проведеного у формі гри «Що?Де?Коли?».Пропонуються 

різні пити завдань з метою закріплення набутих знань та вмінь під час вивчення 

теми. 

19. Плохута А. М. Правопис префіксів роз -, без -. Складання речень: 

урок – подорож. Учительський журнал оn-line. 2018. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/pravopis-prefiksiv-roz-bez-

skladannya-rechen. 

Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку в 3 класі, 

присвяченого вивченню правопису префіксів роз -, без - , вмінню складати речення  

з префіксом, розвитку зв'язного мовлення та збагаченню словникового запасу 

учнів. Урок супроводжується мультимедійною презентацією. 

20. Плохута А. М. Свято Нового року. Інсценізація « Як ми знімали 

кліп до пісні « Чому ведмідь узимку спить». Учительський журнал оn-line. 

2018. URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/svyato-novogo-roku-

instsenizatsiya-yak-mi-znimali-klip-do-pisni-chomu-vedmid-vzimku-spit-mini-

vistava. 
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Анотація. Сценарій даної міні-вистави допоможе по – особливому 

провести новорічне свято для школярів початкових класів. 

21. Прокопенко Ю. В. Архівування даних. Види стиснення даних. 

Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами: відео – фрагмент. 

Інформатика. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/go. 

Анотація. Розміщений  матеріали відповідає змісту навчальної програми 

з та призначений для використання на уроках  інформатики у 8 класі. 

22. Прокопенко Ю. В. Інтерактивні завдання. Графічний редактор 

PAINT: презентація. Інформатика. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/go. 

Анотація. Опубліковано збірку завдань різної складності для виконання у 

середовищі графічного редактора PAINT. 

23. Прокопенко Ю. В. Кодування інформації. Кодування та 

декодування інформації: презентація. Інформатика. 4 клас. Всеосвіта. 

URL: https://vseosvita.ua/go. 

Анотація. У матеріалі розміщено інформацію щодо різновидів кодування: 

вузликове письмо, глаголиця, піктографічне письмо, єгипетські ієрогліфи, мова 

жестів, азбука Морзе, двійкове кодування. 

24. Прокопенко Ю. В. Лінійні алгоритми. Створення графічних 

зображень: скетч-проекти. Інформатика. 5 клас. Всеосвіта. 

URL: https://vseosvita.ua/go.  

Анотація. У даній публікації розміщено підбірку скетч - проектів таких 

графічних зображень: вітрильник, ключик, колосок, тризуб, троянда. 

25. Прокопенко Ю. В. Перетворення інформації. Перетворення 

інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. 

Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами: 

презентація. Інформатика. 4 клас. Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/go. 

Анотація: Розміщений матеріал допоможе краще засвоїти теми з 

інформатики, буде корисним як для дітей, так і для вчителів. 

26. Прокопенко Ю. В. Поняття комп'ютерної графіки. Кодування 

графічних даних. Поняття колірної моделі: презентація. Інформатика. 

Всеосвіта. URL:https://vseosvita.ua/go. 

Анотація. Розміщена інформація буде корисною при вивченні теми 

«Поняття комп'ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття 

колірної моделі» у 9 класі. У роботі розкрито поняття «колірної моделі», 

«растрової та векторної графіки». 

27. Прокопенко Ю. В. Службове програмне забезпечення. 

Формування носіїв даних: презентація. Інформатика. Всеосвіта. 

URL: https://vseosvita.ua/go. 

Анотація. Дана презентація містить інформацію про форматування 

дисків та флеш-носіїв, дифрагментизацію диска, очищення диска, перевірку на 

наявність помилок та ін. 

28. Прокопенко Ю. В. Шкідливі програми, їх види та принципи дії і 

боротьби з ними: презентація. Інформатика. Всеосвіта. 

URL: https://vseosvita.ua/go. 
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Анотація. Опублікована робота стане у нагоді при вивченні теми «Основи 

інформаційної безпеки» у 9 класі. Інформація буде корисною для учнів , вчителів, 

батьків. 

29. Циганок Т. О. Додавання і віднімання десяткових дробів: урок. 

Математика. 5 клас. Учительський журнал оn-line. 2018. 

URL: http://teacherjournal.in.ua/rozrobky/konspekt-uroku-dodavannya-i-

vidnimannya-desyatkovikh-drobiv-5-klas. 

Анотація. Публікація розробки конспекту уроку з математики у 5 класі 

допоможе удосконалити вміння учнів додавати і віднімати десяткові дроби. 

Матеріал супроводжується мультимедійною презентацією. 
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