
 

 

Анотований каталог 

 публікацій інноваційної діяльності та експериментальної роботи 

педагогічних працівників закладів освіти  

Буринської об'єднаної територіальної громади за 2019 році 

 

1. Бариба Л.П. Фізика в школах України: обчислення електричного опору 

провідника. 8 клас. 2019. № 5-6 ( 369 - 370). С.36-38. 

        Анотація. Публікація містить завдання на закріплення  теоретичного    

    матеріалу з  поданої теми для розв’язування кількісних та якісних задач. 

2. Бондаренко Л.І. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е] та [и] в 

коренях слів, які перевіряються наголосом. Поняття « орфограма». Освітній 

портал «На урок» 2019. URL:httpt://naurok.com.ua/publ/134881  

    Анотація. Розробка уроку буде корисною для вчителів під час вивчення 

матеріалу відповідної теми з української мови у 3 класі. 

3. Бондаренко Л.І. Г. Демченко «Горобина»: урок літературного читання у 4 

класі. Методичний портал. 2019.  URL:http://metodportal.com/node/80239 

      Анотація. Публікація містить розробку уроку з літературного читання у 4       

   класі.  

4. Бугайова Н.Л. Особливості процесу формування математичних уявлень в 

учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах спеціального закладу 

освіти. Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: збірник 

наукових праць за матеріалами VI Міжнародної науково – практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих учених ( м. Суми, 20 березня  

2019 року). Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 11-15. 

     Анотація. У статті висвітлено особливості процесу формування 

математичних уявлень в учнів початкових класів з інтелектуальними 

порушеннями в умовах спеціальної школи, визначено найбільш ефективні методи 

та прийоми у роботі з дітьми означеної нозології . 

5. Бугайова Н.Л. Напрями реалізації системи корекційно –педагогічної роботи 

з формування математичних уявлень в учнів з інтелектуальними 

порушеннями. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у 

національному та світовому вимірі: матеріали V Міжнародної науково –

практичної конференції ( м. Суми, 20 листопада 2019 року). Суми: Сум ДПУ 

імені А.С.Макаренка,2019. С. 304. 

     Анотація. У статті мова йде про створення електронного посібника, 

пов'язаного з використанням комп'ютера як засобу формування та закріплення 

математичних уявлень у дітей з порушенням інтелектуального  

розвитку: кількісних, просторових, геометричних, тимчасових, уявлень про 

величину. 

6. Гавриленко К.О. Біологія: тест до ЗНО , загальна біологія, основи екології. 

11 клас. 2019. №1-2 (589-590) . С. 46 – 47. 

   Анотація. Розроблені тести   будуть корисними як для вчителя, так і для учнів 

під час  підготовки до ЗНО з біології .  

httpt://naurok.com.ua/publ/134881
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7. Гавриленко К.О. Основні класи неорганічних сполук: урок-п'єса. 8 клас. 

Хімія. 2019. № 11-12 (431-432). С. 29 - 30. 

Анотація. Даний  матеріал можна використати під час узагальнення знань про 

неорганічні класи речовин ; пропонується  провести урок   в ігровій формі, що 

служить кращому запам'ятовуванню даної теми і зацікавленості до вивчення 

хімії. 

8.  Гавриленко К.О. Хімія: тестові завдання. 11 клас .2019. № 7-8 (427-428).    С.65 

- 67. 

  Анотація. Розроблені завдання можна використовувати на уроках та під час 

підготовки до ЗНО.  

9. Данілова О.О. Українська література. О.П. Довженко. Життя і творчість . На 

урок. 2019. URL:httpt://naurok.com.ua/publ/100267  

Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку української літератури 

в 11 класі,  присвячену вивченню творчості О.П. Довженка. 

10. Данілова О.О. Українська література «Зачарована Десна» О. Довженка  - 

маніфест величі і краси рідної землі. Автобіографічна основа твору, 

медитативна сповідальність оповіді:  Морально – етична проблематика. На 

урок. 2019. URL:httpt://naurok.com.ua/publ/140264  

      Анотація. Конспект уроку української літератури в 11 класі. Розробка буде 

корисною як для використання під час знайомства з творчістю  

 О.П. Довженка ,  так і під час  проведення виховних заходів . 

11. Калусенко М.О. Корекційно - розвиткова програма. Розвиток пізнавальних 

процесів для дітей з ООП ( з порушенням слуху). Всеосвіта. 2019. 

URL:https://vseosvsta.ua/library/korekcijno-rozvitkova-programarozvitok-

piznavalnih-procesiv-dla-ditej-z-porusennam-sluhu-184629.html 

          Анотація. Публікація містить корекційно-розвиткові заняття для дітей з 

ООП ( з порушенням слуху) молодшого шкільного віку, які спрямовані на 

гармонізацію внутрішнього світу, покращення соціально- психологічної 

адаптації та підвищення рівня загального розвитку. Матеріал буде корисним 

для тих, хто  працює з дітьми з особливими освітніми потребами.   

12. Коверсун В.М. Картки "Іменники для лінивих". 6 клас. На урок. 2019. 

      URL:https://naurok.com.ua/kartki-imenniki-dlya-linivih-79574.html 

         Анотація. Публікація розрахована на широке коло користувачів. За          

     допомогою таких карток учні, які не вміють слухати на  уроці, не хочуть    

     працювати вдома, змушені будуть прочитати та навчитися ними  

     користуватися. 

13. Коверсун В.М. Картки «Займенники для лінивих». 6 клас. На урок. 2019. 

 URL: https://naurok.com.ua/kartki-zaymenniki-dlya-linivih-79608.html 

           Анотація.  У публікації вміщено матеріал за  підручником Заболотного О.В. 

«Українська мова» 6 клас до теми « Займенник».  Опубліковані картки  для учнів, 

які полінувалися розглянути матеріал про займенник заздалегідь. Для  
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того, щоб виконати завдання, школярам доведеться прочитати параграф. Картки 

вчать працювати з теоретичним матеріалом. 

14. Коверсун В.М. Українська мова. Фонетика, орфографія, лексикологія. 

Підготовка до ЗНО : тести.11 клас. На урок. 2019.URL:       

https://naurok.com.ua/test-fonetika-orfografiya-leksikologiya-pidgotovka-do-zno-

81865.html 

        Анотація. Опубліковані тестові завдання допоможуть повторити  вивчений 

матеріал  та  підготуватися  до ЗНО з української мови. Вони включають питання 

про наголос, правопис слів, лексичні та граматичні помилки, фонетичні 

закономірності.  

15. Коверсун В.М. Українська мова. Морфологія. Підготовка до ЗНО: тести.11 

клас. На урок. 2019. URL:https://naurok.com.ua/test-morfologiya-pidgotovka-do-

zno-81870.html  

      Анотація. У даній публікації розміщені тести, адаптовані до тестів  ЗНО, які 

перевіряють знання учнів з морфології. Доречні на етапі актуалізації знань чи в 

підсумковій частині уроку. 

16. Коверсун В.М. Українська мова. Огляд посібників для підготовки до ЗНО-

2019 з української мови: презентація. 11 клас. На урок. 2019.  

URL:https://naurok.com.ua/prezentaciya-oglyad-posibnikiv-dlya-pidgotovki-do-

zno-2019-z-ukra-nsko-movi-81877.html 

      Анотація. Ця презентація корисна вчителям, бо радить посібники, які 

допоможуть педагогам підготувати учнів до успішного складання іспиту. Усі 

підручники апробовані та вважаються автором презентації найефективнішими в 

підготовці до ЗНО з української мови. 

17. Коверсун В.М. Позакласна робота. Андріївські вечорниці: сценарій 

виховного заходу. На урок. 2019. URL:https://naurok.com.ua/scenariy-vihovnogo-

zahodu-andri-vski-vechornici-81879.html 

   Анотація. Опублікований сценарій розрахований на дітей старшого шкільного  

вікову, містить народознавчий матеріал, різні види творчих та ігрових конкурсів. 

Це не тільки вистава, а й змагання, розваги, ворожіння, танці. Виховною метою 

заходу є формування національної самосвідомості, патріотичних почуттів 

підростаючого покоління. 

18. Коверсун В.М. Українська література.  Проблемно - тематичний аналіз 

драми - феєрії Лесі Українки "Лісова пісня": матеріали до уроку. 10 клас. На 

урок.  2019. URL: https://naurok.com.ua/problemno-tematichniy-analiz-drami-

feeri-lesi-ukra-nki-lisova-pisnya-82576.html 

    Анотація. Матеріали для проблемно-тематичного аналізу "Лісової пісні" 

допоможуть учителю організувати цікавий та пізнавальний урок. На основі  

цих апробованих матеріалів, які допоможуть учням зрозуміти зміст драми, легко 

написати конспект для певного класу. 
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19. Коверсун В.М. Українська література. В. Королів-Старий. "Хуха-

моховинка". Добро і зло в казці: конспект уроку. 5 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/urok-v-koroliv-stariy-huha-mohovinka-dobro-i-zlo-v-kazci-

82587.html 

      Анотація. Публікація містить розробку уроку з української літератури у 5 класі, 

включає в себе різні види роботи, серед яких гра, проблемно-тематичний аналіз, 

тест, ін. 

20. Коверсун В.М. Українська література. І. Карпенко-Карий. Драма "Мартин 

Боруля»: конспект уроку.10 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/urok-i-karpenko-kariy-drama-martin-borulya-82599.html 

    Анотація. Опублікований конспект уроку містить різні види роботи й 

супроводжується презентацією. Показано такий вид роботи, як "Афіша". Тобто 

учні виписують по черзі героїв, починаючи з головних, та схематично, за допомогою 

умовних позначок, показують, хто з ким і як пов'язаний у драмі. Вид роботи 

корисний та полегшує читання твору. 

21. Коверсун В.М. Українська література. І. Карпенко-Карий. Драма "Мартин 

Боруля": презентація до уроку. 10 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-i-karpenko-kariy-drama-martin-

borulya-82600.html 

    Анотація. Ця презентація ілюструє конспект уроку "І. Карпенко-Карий. Драма 

"Мартин Боруля". Учням буде цікаво встановлювати асоціативні пари, 

розгадувати відео, робити за ними висновки. 

22. Коверсун В.М. Позакласна робота. Що? Де? Коли?: мовознавча вікторина. 

На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-movoznavche-scho-de-

koli-84840.html 

     Анотація. Розміщені завдання мовознавчого конкурсу допоможуть учням 

вивчити або повторити маловживані слова, розширять їх світогляд, покажуть 

багатство рідної мови. 

23. Коверсун В.М.  Українська література. Текст вибіркового переказу опису 

пам'ятки архітектури: матеріали до уроку. 8 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/tekst-vibirkovogo-perekazu-opisu-pam-yatki-arhitekturi-

84882.html 

     Анотація. У даній публікації розміщено текст публіцистичного стилю, який 

можна використати як тренувальний перед виконанням основного завдання.   

24. Коверсун В.М. Позакласна робота. Щоденник програми "Антисуржик": 

заходи до тижня рідної  мови. На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/tizhden-

ridno-movi-schodennik-programi-antisurzhik-86984.html 

    Анотація. У публікації  розміщено план заходів до Тижня рідної мови у школі. 

Матеріал буде корисним під час проведення позакласної роботи  з української мови. 

Рекомендовано  проводити як змагання для учнів середньої шкільного віку. 
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25. Коверсун В.М. Позакласна робота. Не бійтесь заглядати у словник...: 

сценарій виховного заходу. 5-6 класи. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-ne-biytes-zaglyadati-u-slovnik-86988.html 

     Анотація. Виховний захід побудований як конкурс для учнів 6-х класів. Завдання 

конкурсу доступні для учнів, але цікаві, поглиблюють їхні знання, розширюють 

світогляд. 

26. Коверсун В.М. Позакласна робота. Не бійтесь заглядати у словник…: 

презентація до виховного заходу. 5-6 класи. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vihovnogo-zahodu-ne-biytes-zaglyadati-u-

slovnik-86991.html 

     Анотація. Презентація до виховного заходу містить ілюстративний матеріал, 

відеоматеріал із завданнями. 

27. Кожем'яченко Ю.В. Українська мова. Закріплення букви « знак 

м'якшення». Буквосполучення ьо. Звуковий аналіз слів. Опрацювання тексту, 

добір до нього заголовка: конспект уроку. 1 клас. Супер урок-ua. 2019. 

URL:https://super.urok-ua.com/zakriplennya-bukvi-znak-m-yakshennya-

bukvospoluchennya-o-zvukoviy-analiz-sliv-opratsyuvannya-tekstu-dobir-do-nogo-

zagolovka-2/ 

     Анотація. У публікації розміщено конспект уроку з навчання грамоти у 1 класі. 

Розробка буде корисною для вчителя 1 класу при вивченні букв. 

28.  Кузнєцова Т.В. Позакласна робота. Козацькими стежками: історичний 

квест. 8-11 класи. АБЕТКАland. 2019. URL:https://abetkaland.in.ua/istorychnyj-

kvest-kozatskymy-stezhkamy/ 

     Анотація. Історичний квест використовується для повторення матеріал з тем 

« Українські землі в 16 першій половині 17 століття. Національно – визвольна війна 

українського народу проти Речі Посполитої в середині 17 ст.», з метою 

підготувати учнів 11 класу до ЗНО, розвивати історичні і життєві 

компетентності школярів, виховувати патріотизм, гордість за героїчне минуле 

народу, вміння працювати в групі, швидко знаходити рішення. 

29.  Кузнєцова Т.В. Історія України. Українська РСР у період нової економічної 

політики й радянської модернізації. Урок-аукціон: конспект уроку. 11 клас. 

АБЕТКАland. 2019. URL: https://abetkaland.in.ua/urok-auktsion-ukrayinska-srr/ 

    Анотація. Опублікований конспект уроку  дає можливість повторити матеріал 

з тем « Українська СРР в період нової економічної політики та радянської 

модернізації в 20 – 30 роках», розвивати учнівські компетентності; 

логічне мислення, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, аналізувати,  

виховувати політичне розуміння історії, інтерес до вивчення предмету. 

30. Кумер В.Ф. Фізика. Вільні електричні коливання. Генератор на 

транзисторі: конспект уроку. 11 клас. Всеосвіта. 2019. URL: 

https://vseosvita.ua/library/urok-fiziki-u-11-klasi-z-temi-vilni-elektricni-kolivanna-

generator-na-tranzistori-111256.html 

https://abetkaland.in.ua/istorychnyj-kvest-kozatskymy-stezhkamy/
https://abetkaland.in.ua/istorychnyj-kvest-kozatskymy-stezhkamy/
https://abetkaland.in.ua/urok-auktsion-ukrayinska-srr/
https://vseosvita.ua/library/urok-fiziki-u-11-klasi-z-temi-vilni-elektricni-kolivanna-generator-na-tranzistori-111256.html
https://vseosvita.ua/library/urok-fiziki-u-11-klasi-z-temi-vilni-elektricni-kolivanna-generator-na-tranzistori-111256.html
https://vseosvita.ua/library/urok-fiziki-u-11-klasi-z-temi-vilni-elektricni-kolivanna-generator-na-tranzistori-111256.html
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Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку з фізики в 11 класі. Обрана 

тема має актуальне значення, відповідає сучасним потребам та  

важлива для кращого розуміння учнями процесів в коливальному контурі,  оскільки 

електромагнітні коливання недоступні для безпосереднього сприймання за 

допомогою органів чуття, то це надає особливо великого значення фізичному 

експерименту, зумовлює його специфіку.  

31. Кумер В.Ф. Фізика. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних 

ресурсів: конспект уроку. 8 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-fiziki-u-8-klasi-z-temi-teploenergetika-

sposobi-zberezhennya-energetichnih-resursiv-92965.html 

    Анотація. У публікації розміщено конспект уроку для 8 класу за підручником під  

ред. Бар’яхтар В. Г., Довгого С.О., який знайомить школярів з роллю 

теплоенергетики в житті людини, напрямки розв'язання проблеми майбутнього 

«енергетичного голоду», сучасними енергозберігаючими технологіями, впливом 

теплоенергетики на природу. 

32. Лисюк С.М. Нетрадиційні засоби корекції фонетико – фонетичного 

недорозвитку мовлення дітей дошкільного віку в умовах закладу освіти. 

Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: збірник наукових 

праць за матеріалами VI Міжнародної науково – практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих учених ( м. Суми, 20 березня  2019 року). Сум 

ДПУ імені А.С. Макаренка . 2019. С.56-60 

      Анотація. У статті теоретично обгрунтовано нетрадиційні засоби корекції 

фонетико – фонетичного недорозвитку мовлення дітей дошкільного віку в умовах 

закладу освіти. Автором описано різноманітні традиційні та нетрадиційні 

технології: логопедична лялька, казкотерапія, логоанімація, скоромовки, 

радіомовлення. спеціальні логопедичні комп'ютерні програми. 

 33. Лисюк С.М. Використання нейропсихічного підходу до корекції мовлення 

дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.. Студентська наука 

– 2019: збірка студентських наукових статей з педагогіки та психології. Суми: 

ФОП Цьома С.П. 2019. С.255-259 

        Анотація. У статті автором описано використання нейропсихічного підходу 

до корекції мовлення дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 

34. Мамочка О.В. Позашкільна освіта. Спортом займайся - здоров'я набирайся: 

сценарій виховного заходу. На урок. 2019. URL:http://naurok.com.ua/96025  

       Анотація. У публікації розміщено сценарій спортивного свята. Розробка буде 

корисною для педагогів – організаторів, класних керівників та учнів, які прагнуть 

вести здоровий спосіб життя. 

35. Мамочка О.В. Позашкільна освіта. Свою Україну любіть: сценарій 

виховного заходу. На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-

svoyu-ukra-nu-lyubit-95993.html 

 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-fiziki-u-8-klasi-z-temi-teploenergetika-sposobi-zberezhennya-energetichnih-resursiv-92965.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-fiziki-u-8-klasi-z-temi-teploenergetika-sposobi-zberezhennya-energetichnih-resursiv-92965.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-z-fiziki-u-8-klasi-z-temi-teploenergetika-sposobi-zberezhennya-energetichnih-resursiv-92965.html
http://naurok.com.ua/96025
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-svoyu-ukra-nu-lyubit-95993.html
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-svoyu-ukra-nu-lyubit-95993.html
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       Анотація.  Опублікований сценарій заходу покликаний поглибити знання учнів 

про нашу державу – Україну, розширити поняття про єдність, незалежність і 

суверенність, формувати національну свідомість школярів,  

виховувати любов до рідного краю, до рідної української мови, шанобливе ставлення 

до символів держави; формувати в учнів активну громадянську позицію. 

36. Мамочка О.В. Позашкільна освіта. Свою Україну любіть: презентація  

виховного заходу. На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-svoyu-

ukra-nu-lyubit-96373.html 

       Анотація. Мультимедійна презентація до виховного заходу "Свою Україну 

любіть..." є своєрідним доповненням, що допоможе краще сприймати і осмислити 

патріотичний матеріал. 

37. Менжес І.С. Позашкільна освіта. Козацькі ігри: сценарій заходу. 5-6 класи. 

Методичний портал. 2019. URL:http://metodportal.com/node/80242 

   Анотація. Сценарій заходу для учнів 5-6 класів,  приурочений Дню українського 

козацтва. Містить ігри, конкурси, вікторини. Окремо у файлах є варіант для друку 

емблем команд та девізів. 

38. Менжес І.С. Методика . Виховання загальнолюдських моральних цінностей 

на уроках словесності в сучасному освітньому процесі. На урок. 2019. URL: 

 https://naurok.com.ua/vihovannya-zagalnolyudskih-moralnih-cinnostey-na-

urokah-slovesnosti-v-suchasnomu-osvitnomu-procesi-13665.html  

      Анотація. У розміщеній публікації обгрунтовується необхідність та 

пропонуються методи виховання загальнолюдських моральних цінностей на уроках 

української мови та літератури. 

39. Міхеєва Л.І. Виховна робота. Тріумф-2017: сценарій випускного вечора. 

АБЕТКАland. 2019. URL: https://abetkaland.in.ua/vypusknyj-vechir-triumf-2017/ 

    Анотація. У публікації розміщено сценарій випускного вечора, який допоможе 

підійти творчо до його підготовки,  зможе об’єднати спільною ідеєю колектив 

однодумців.  

40. Міхеєва Л.І. Виховна робота. Біла казка: сценарій новорічного свята: 1 - 4 

класи. АБЕТКАland. 2019. URL:https://abetkaland.in.ua/novorichne-svyato-dlya-

1-4-klasiv-bila-kazka/ 

       Анотація. Опублікований сценарій свята  допоможе створити для 

наймолодших школярів справжню  новорічну казку.  

41. Міхеєва Л.І. Виховна робота. Свято барвінчат: сценарій свята. 2 клас.        

АБЕТКАland. 2019. URL: https://abetkaland.in.ua/svyato-barvinchat/ 

    Анотація. У публікації розміщено сценарій тематичного заходу для молодших 

школярів, мета якого долучитись до  суспільного  життя  школи, поглиблювати  

знання про традиції та культуру  українського народу. 

42. Міхеєва Л.І. Виховна робота. Новорічне свято: сценарій свята. 5 - 8 класи.                          

АБЕТКАland. 2019. URL: https://abetkaland.in.ua/novorichne-svyato/ 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-svoyu-ukra-nu-lyubit-96373.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-svoyu-ukra-nu-lyubit-96373.html
http://metodportal.com/node/80242
https://naurok.com.ua/vihovannya-zagalnolyudskih-moralnih-cinnostey-na-urokah-slovesnosti-v-suchasnomu-osvitnomu-procesi-13665.html
https://naurok.com.ua/vihovannya-zagalnolyudskih-moralnih-cinnostey-na-urokah-slovesnosti-v-suchasnomu-osvitnomu-procesi-13665.html
https://naurok.com.ua/vihovannya-zagalnolyudskih-moralnih-cinnostey-na-urokah-slovesnosti-v-suchasnomu-osvitnomu-procesi-13665.html
https://abetkaland.in.ua/vypusknyj-vechir-triumf-2017/
https://abetkaland.in.ua/novorichne-svyato-dlya-1-4-klasiv-bila-kazka/
https://abetkaland.in.ua/novorichne-svyato-dlya-1-4-klasiv-bila-kazka/
https://abetkaland.in.ua/svyato-barvinchat/
https://abetkaland.in.ua/novorichne-svyato/
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    Анотація. Розміщений сценарій допоможе підготувати і провести новорічне 

свято цікаво та креативно. 

43. Моргулець С.О. Карти знань. Редактори карт знань: урок інформатики. 9 

клас. На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/urok-karti-znan-redaktori-kart-

znan-84640.html 

    Анотація. У публікації розміщено конспект уроку з інформатики для 9 класу. 

Матеріал містить презентацію, використання міжпредметних зв'язків та сервісу 

Google Google . 

44. Москаленко А.А. Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури 

Зарубіжна література в школі. № 13-14 ( 349-350).2019. С. 3 – 6. 

      Анотація. У статті розглянуто питання використання інноваційних технологій 

при викладанні зарубіжної літератури в школі. Особливу увагу приділено 

застосуванню в практичній діяльності інтерактивних методів навчання як одного 

зі шляхів формування в учнів ключових компетентностей. 

45.  Москаленко А.А. Світовий літературний процес: конспект уроку. 11 клас. 

Зарубіжна література. № 15-16 ( 351-352). 2019. С.24 -30 

    Анотація. Опубліковано як підсумковий  урок - дослідження сучасного світового 

літературного процесу, який містить різні види робіт, використані інноваційні 

технології, мультимедійна презентація. Досліджено питання виживання 

літератури в сучасному світі, її конкуренція з відео, мультимедіа, Інтернетом та 

іншими реаліями сучасності. 

46. Москаленко А.А.  Г.К. Андерсен . Снігова королева: конспект уроку. 5 клас. 

Зарубіжна література. № 21-22 ( 357-358). 2019. С. 9 -13. 

   Анотація. Опубліковано як урок позакласного читання, урок – мандрівка. Виховна 

мета уроку – навчити цінувати справжню красу щирих людських почуттів, 

сприяння прагненню стати мудрішими. чуйнішими. 

47. Москаленко А.А. Зарубіжна література. Сучасний літературний процес. 

Виживання і конкуренція художньої літератури з відео, мультимедіа, 

Інтернетом та іншими реаліями сучасності: конспект уроку. 11 клас. На урок. 

2019. URL: https://naurok.com.ua/urok-suchasniy-literaturniy-proces-vizhivannya-

i-konkurenciya-hudozhno-literaturi-z-video-multimedia-internetom-ta-inshimi-

realiyami-suchasnosti-105512.html 

   Анотація. Опубліковано як підсумковий  урок - дослідження сучасного світового 

літературного процесу, який містить різні види робіт, використані інноваційні 

технології. У матеріалі розглянуті питання взаємодії літератури з різними видами 

мистецтва та Інтернетом, розвитку літератури та її місце у сучасному світі. 

48. Москаленко А.А. Зарубіжна література. Сучасний літературний процес: 

презентація до уроку. 11 клас. На урок. 2019. URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasniy-literatruniy-proces-105514.html  

 

 

https://naurok.com.ua/urok-karti-znan-redaktori-kart-znan-84640.html
https://naurok.com.ua/urok-karti-znan-redaktori-kart-znan-84640.html
https://naurok.com.ua/urok-suchasniy-literaturniy-proces-vizhivannya-i-konkurenciya-hudozhno-literaturi-z-video-multimedia-internetom-ta-inshimi-realiyami-suchasnosti-105512.html
https://naurok.com.ua/urok-suchasniy-literaturniy-proces-vizhivannya-i-konkurenciya-hudozhno-literaturi-z-video-multimedia-internetom-ta-inshimi-realiyami-suchasnosti-105512.html
https://naurok.com.ua/urok-suchasniy-literaturniy-proces-vizhivannya-i-konkurenciya-hudozhno-literaturi-z-video-multimedia-internetom-ta-inshimi-realiyami-suchasnosti-105512.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasniy-literatruniy-proces-105514.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasniy-literatruniy-proces-105514.html
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     Анотація. Запропонована мультимедійна презентація наочно доповнює 

матеріал уроку, що дає можливість краще й глибше засвоїти важливу тему, 

закріпити практичне застосування вивченого. 

49. Москаленко А.А. Зарубіжна література. У світі пригод: сценарій 

позакласного заходу. 7 - 8 класи. На урок. 2019. URL: https://naurok.com.ua/kvk-

u-sviti-prigod-105518.html 

        Анотація. У публікації розміщено сценарій позакласного заходу для учнів 7- 8 

класів, який проводиться у формі КВК за вивченими творами пригодницької 

літератури. Захід покликаний розвивати зв'язне мовлення, логічно – образне 

мислення, творчі здібності, удосконалювати аналітичні  навички. долучати 

здобувачів освіти до скарбниці світової літератури. 

50. Недайхліб С.В. Хімія. Урок – КВК: конспект уроку. 11 клас. На урок. 2019. 

URL:https://naurok.com.ua/urok-kvk-z-himi-dlya-uchniv-11-klasu-85057.html. 

       Анотація. Розміщено нестандартний урок хімії у формі КВК для учнів 11 класу. 

Можна використати як підсумковий урок з теми. У матеріалі використано 

конкурси різного виду та додатки.  

51. Циганок Т.О. Геометрія. Рівнобедрений трикутник, його властивості та 

ознаки: конспект уроку. 7 клас. Методичний портал. 2019. 

URL:http://metodportal.com/node/80639/  

      Анотація. У публікації конспекту  уроку з геометрії розміщено вправи , які 

надають  можливість удосконалювати вміння застосовувати властивості та 

ознаки рівнобедреного трикутника до розв'язування задач. Матеріал буде корисним 

як для вчителів, так і школярам. 

52. Шуть В.В. Психологічний супровід учнів 5 класу на етапі адаптації до 

навчання в школі ІІ ступеня. Педагогіка партнерства: виклики та 

перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково –практичної конференції « 

Інноваційні технології в роботі практичного психолога» ( 05 червня 2019 року, 

м. Суми). Суми: НВВ КЗ СОІППО. 2019. С. 91 - 94. 

     Анотація. У статті висвітлено основні проблеми, які виникають у дітей під час 

переходу до 5 класу. Інтерактивне заняття « Ми - дружні п'ятикласники » 

спрямоване на зниження тривожності, підвищення емоційної стійкості, 

формування адекватної самооцінки кожного учня, толерантної поведінки, навичок 

взаємодії з іншими людьми. 
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