
Публікації педагогів за 2020 рік 

 

1. Балюк Л.І. Прислівник як частина мови. Тренувальні вправи. Урок 

української  мови.7 клас.  Методичний портал 2020. 

http://metodportal.com/node/83938/edit 

Анотація. Метою урою є повторення і закріплення знань учнів, отриманих 

під час вивчення теми "Прислівник", удосконалення вмінь знаходити 

прислівники в тексті, вживати їх у зв'язному мовленні, а також визначати 

загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксичну роль; розвивати 

зв'язне мовлення учнів; виховувати пізнавальну активність учнів. 

 

2.Балюк Л.І. Колоритні людські характери в повісті І.С. Нечуя-Левицького  

«Кайдашева сім'я». Урок української літератури. 10 клас. Методичний портал 

2020. http://metodportal.com/node/83936/edit 

Анотація. Метою уроку є продовжити роботу над повістю                                             

І.С. Нечуя-Левицького  «Кайдашева сім'я»; охарактеризувати і порівняти 

образи - персонажі; визначити ключові засоби, які використав автор для 

їхнього зображення; формувати вміння глибоко аналізувати текст, 

поповнювати активний словник фразеологізмів; сприяти розвиткові 

критичного й творчого мислення, комунікативних здібностей учнів, зв'язного 

мовлення, формувань гуманістичного світогляду; виховувати 

толерантність, повагу до інших, кращі загальнолюдські моральні риси. 

 

3.Балюк Л.І. Контрольна робота № 2 (тест). Творчість Карпенка-Карого.                           

"Мартин Боруля". Урок української літератури.10 клас. Методичний портал 

2020. 

http://metodportal.com/node/84091/edit 

Анотація. З метою перевірити знання учнів з даної теми завдання дібрані 

для контрольної роботи з творчості І.К. Карпенка-Карого "Мартин Боруля" 

у двох варіантах. Повторити й закріпити вивчений матеріал; 

удосконалювати вміння знаходити відповідні цитати у тексті, а також 

правильно виконувати вправи на відповідність; виховувати пізнавальну 

активність учнів. 

 

4.Балюк Л.І. Контрольна робота № 3 (тест). Орфографічна норма. Урок 

української мови. 10 клас. Методичний портал 2020. 

http://metodportal.com/node/84446/edit 

Анотація. Урок з метою узагальнити і систематизувати вивчені учнями 

відомості з орфографії; формувати в учнів навички практичного 

застосування теоретичних знань, правильного використання їх в усному й 

писемному мовленні; сприяти розвитку логічного мислення учнів, прививати 

сталий інтерес до навчання, виховувати пізнавальну активність учнів.   
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5. Биковська Т. Г. Розробка позакласного заходу «Лінгвістичний турнір» для 

учнів 6-7 класів. Всеосвіта. 09.01.2020 https://naurok.com.ua/test/fonetika-

povtorennya-proydenogo-materialu-5-klas-354139.html                                                                                                                              

Анотація. Метою розробки є підвищення мовної грамотності учнів у процесі 

гри, розвиток мовлення та творчої уяви. 

 

6. Биковська Т. Г. Презентація до уроку в 10 класі на тему "Поема «Мойсей» 

- одна з вершин творчості І.Я.Франка. Пролог до поеми – заповіт 

українському народу. Образ пророка Мойсея". Всеосвіта. 09.01.2020 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-poema-mojsej-odna-z-

versin-tvorcosti-iafranka-prolog-do-poemi-zapovit-ukrainskomu-narodu-o 

Анотація. Метою уроку було прагнення пояснити біблійну основу сюжету, 

його актуальність для епохи національно-визвольних рухів, розкрити 

алегоричність образу Мойсея. Ця презентація ілюструє всі етапи уроку, 

допомагає учням краще засвоїти матеріал. 

 

7. Биковська Т. Г. Презентація до підсумкового уроку в 6 класі на тему 

"Іменник". Всеосвіта.09.01.2020 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-pidsumkovogo-uroku-na-temu-imennik-

193940.html 

Анотація. Учні дуже люблять нестандартні уроки. На таких заняттях 

матеріал засвоюється набагато краще, ніж на звичайних. Школярі 

середньої ланки добре сприймають уроки – подорожі, вони активізують їх 

роботу, розвивають уяву. 

 

8. Биковська Т. Г. Презентація до уроку на тему: "Повторення й узагальнення 

вивченого з розділу «Орфоепічна норма» "Всеосвіта. 09.01.2020 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-na-temu-povtorenna-j-

uzagalnenna-vivcenogo-z-rozdilu-orfoepicna-norma-193898.html 

Анотація. Ця презентація створена до уроку на тему:" Повторення й 

узагальнення вивченого з розділу «Орфоепічна норма»" в десятому класі. 

Урок-квест – дуже цікавий різновид роботи . Проводимо його під час 

повторення й узагальнення вивченого з розділу «Орфоепічна норма» в 10 

класі. Діти повинні пройти декілька квест-станцій, на кожній із яких їх 

чекатиме певне завдання, і ця презентація ілюструє всі етапи квесту. 

 

9. Биковська Т. Г. Повторення й узагальнення вивченого з розділу 

«Орфоепічна норма» (урок – квест у 10 класі ) 

https://vseosvita.ua/library/tema-povtorenna-j-uzagalnenna-vivcenogo-z-rozdilu-

orfoepicna-norma-urok-kvest-u-10-klasi-193839.html 

Анотація. Дуже гарно сприймаються школярами уроки, проведені у формі 

гри. Цікавим різновидом таких форм роботи є урок – квест. Скажімо, 

проводимо його під час повторення й узагальнення вивченого з розділу 

«Орфоепічна норма» в 10 класі. Дітям дається завдання пройти декілька 

квест-станцій, на кожній із яких їх чекатиме певне завдання. Виконавши 
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його, вони отримають частинку пазла, а в кінці уроку із них зможуть 

скласти вислів відомої людини про мову. Кожне завдання оцінюється в п’ять 

балів. 

 

10. Вашева Г.А. Сім чудес Сумщини. Виховний захід.: 5 клас. На урок. 

2020.URL:https://naurok.com.ua/virtualna-ekskursiya-sim-chudes-sumschini-

180464.html 

Анотація. Віртуальна подорож створена з метою виховати в учнів почуття 

любові до рідного краю, його культурних та архітектурних пам'яток; 

розуміння й повагу до національних особливостей, історії й культури; 

прищепити  почуття власної гідності як майбутнього громадянина, 

представника українського народу; плекати  турботливе ставлення до своєї 

малої батьківщини — рідного міста, району. 

 

11. Гармаш Л.О. Стаття "РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ 

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ" 

https://naurok.com.ua/publ/190539   

Анотація. У статті розглядається варіант моделювання сучасного 

освітнього сценарію через реалізацію наскрізних змістових ліній як засобів 

інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей здобувача 

освіти під час проведення практичних занять з історії. 

 

12.Гармаш Л.О. Воркшоп "Люди це так не залишать" 

https://naurok.com.ua/publ/190538   

Анотація. Використовуючи метод структурованої драми та інформацію 

про життя і діяльність Василя Симоненка, учням пропонується 

індивідуальне та соціальне навчання через безпосередній досвід. 

Учні співпрацюють та вирішують завдання у малих і великих групах,вчаться 

домовлятися, презентувати і відстоювати власну точку зору, приймати 

іншу точку зору, «прожити ситуацію» та шукати можливі рішення. 

 

13. Гармаш Л.О. Практичне заняття «Цивілізації Передньої та Центральної 

Азії» https://naurok.com.ua/publ/190536    

Анотація. З метою активізації пізнавальної діяльності учитель пропонує 

виконати вправу «Історичний кросворд», при цьому наголошує, що 

розгадавши кросворд, учні дізнаються про важливі географічні об’єкти 

давніх цивілізацій Передньої та Центральної Азії, локації походження і 

розташування відомих пам’яток регіону. Ці знання учням знадобляться у 

роботі з контурною картою та в інтерактивній грі, створеної за 

допомогою Інтерактивний конструктор Learningapps, вправа «Де це?». 

Кожна група отримує завдання, що містить кросворд (паперовий варіант), 

QR-код інтерактивної гри та контурну карту за темою, над виконанням 

якого працюють разом. Варіанти завдань для груп: “Найдавніші держави 

Дворіччя”, “Ізраїльсько-Іудейське царство”, Фінікійські міста-держави”, 

“Нововавилонська держава” та “Перська держава” Формат 
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інтерактивної гри дозволяє організувати виконання завдання одним гравцем 

(команда) або декількома (на розсуд учителя, з врахуванням готовності 

учнів) Також учитель повідомляє, що наприкінці уроку буде проведено 

кастинг на кращу роботу «Майстер карт» і визначено команду-переможця. 

 

14. Грицай Ж.М. Природно-географічні умови Балканського півострова. 

Ехейська та Мінойська палацові цивілізації: урок всесвітньої історії. Історії 

України (Інтегрований курс). 6 клас. Всеосвіта. 2020. URL: 

https://vseosvita.ua/library/prirodno-geograficni-umovi-balkanskogo-pivostorva-

ehejska-ta-minojska-palacovi-civilizacii-390520.html 

Анотація. За допомогою даного конспекту уроку учні зможуть дати 

коротку характеристику природно-географічним умовам Балканського 

півострова; охарактеризувати Мінойську та Ахейську палацові цивілізації; 

матимуть можливість розвивати увагу, логічне та критичне мислення, 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, заповнювати текстову 

таблицю на основі опрацьованого тексту підручника;виховувати повагу до 

історичної та культурної спадщини людства. 

 

15.Грицай Л.І. Вуглеводи: будова й біологічна роль: урок біології. 10 клас. 

Всеосвіта.2020 URL: https://vseosvita.ua/library/vuglevodi-budova-j-biologicna-

rol-390416.html 

Анотація. Дана розробка уроку дасть учням можливість розширити свої 

знання про органічні речовини живих істот; сформувати знання про 

вуглеводи, як складові живих систем, їх будову, властивості та біологічну 

роль. розвиватиме уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; 

працювати колективно. А також виховуватиме наполегливість у здобутті 

знань 

 

16.Якименко І.М. Різноманітність тварин. Хребетні. 7 клас. Всеосвіта. 2020 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-riznomanitnist-tvarin-hrebetni-

264510.html 

Анотація. План-конспект уроку з біології у 7 класі як узагальнюючий – 

контрольна робота з теми, що містить різні види завдань.   

 

17. Якименко І.М. Птахи: будова, спосіб життя, риси пристосованості до 

польоту. 7 клас. Всеосвіта. 2020 https://vseosvita.ua/library/tema-ptahi-budova-

sposib-zitta-risi-pristosovanosti-do-polotu-189242.html 

Анотація. Розробка уроку біології для учнів 7 класу, метою вивчення теми є 

набуття учнями певних життєвих компетенцій через самостійну 

діяльність, складання опорних схем, засвоєння термінів, роботу зі словником 

та додатковими джерелами інформації, спостережень у природі, 

самооцінювань набутих знань. 
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18. Якименко І.М. Різноманітність тварин. Безхребетні. 7 клас. Всеосвіта. 

2020https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-riznomanitnist-tvarin-

bezhrebetni-390159.html 

Анотація. План-конспект уроку з біології у 7 класі як узагальнюючий – 

контрольна робота з теми, що містить різні види завдань.   

 

19.Єрмоленко Н.І. СНІД. Знати, щоб жити: виховний захід. 8 класів. 

Всеосвіта. 2020. https://vseosvita.ua/library/snid-znati-sob-ziti-390769.html 

Анотація. Виховний захід "Знати, щоб жити" ознайомлює учнів із 

захворюваннями на СНІД, з шляхами зараження та засобами лікування, 

профілактики, збереження від вірусу. Розвиває почуття відповідальності за 

своє здоров’я та здоров’я інших людей. Виховує високу свідомість у 

підростаючого покоління, самосвідомість. 

 

20.Єрмоленко Н.І. Самооцінка і здоров’я. Види самооцінки. Формування 

адекватної самооцінки. 6 клас. Всеосвіта 2020. 

https://vseosvita.ua/library/samoocinka-i-zdorova-vidi-samoocinki-formuvanna-

adekvatnoi-samoocinki-390767.html 

Анотація. Даний матеріал ознайомить учнів із різними видами самооцінки. 

Зможе показати як формується самооцінка і як вона впливає на поведінку і 

здоров'я людини. Також може сприяти формуванню в дітей адекватної 

самооцінки. Розвивати життєві навички позитивної самооцінкивиховувати 

в дітей чуйність, повагу один до одного. 

 

21.Карєва М.В. Методична розробка «Схема аналізу (самоаналізу) уроку 

(заняття) в інклюзивному класі (групі). Всеосвіта, 2020.URL: 

https://vseosvita.ua/library/shema-analizu-samoanalizu-uroku-zanatta-v-

inkluzivnomu-klasi-grupi-195511.html 

Анотація. Корекційна спрямованість навчання – не тільки засвоєння знань, 

умінь і навичок, але і забезпечення коригуючого впливу на дитину - 

виправлення або послаблення порушень її психофізичного розвитку. У 

статті наведена схема аналізу уроку в інклюзивному класі «Реалізація на 

уроці корекційного компоненту інклюзивного навчання» із власного досвіду 

та форма спостереження за заняттям в інклюзивному класі/групі, яка 

відповідає вимогам НУШ та сучасним рекомендаціям Державної служби 

якості освіти. 

 

22. Карєва М.В. Методична розробка «Корекційна складова уроку в 

інклюзивномукласі.Всеосвіта, 2020. URL:https://vseosvita.ua/library/korekcijna-

skladova-uroku-v-inkluzivnomu-klasi-195365.html 

Анотація. Корекційна спрямованість навчання в інклюзивному класі полягає 

у тісному поєднанні навчання і корекції. Тобто у навчальній програмі 

передбачається, які корекційні цілі будуть реалізовуватись під час засвоєння 

тієї чи іншої теми. Корекційний компонент інклюзивної освіти 

забезпечується декількома шляхами. Для реалізації корекційних цілей вчитель 
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інклюзивного класу має оволодіти корекційно спрямованою методикою 

навчання. 

23.Наумов С.В. Конспект уроку з фізичної культури модуль баскетбол для 6 

класу. Методичний портал, 2020. URL: http://metodportal.com/node/83006  

Анотація: Публікація містить розробку конспекту уроку. Урок спрямований 

на розвиток рухових якостей, координацію рухів 

 

24.Єременко Є.О. План-конспект уроку з фізичної культури. Школа розвитку 

фізичних якостей, 2 клас. Всеосвіта, 2020  https://vseosvita.ua/library/plan-

konspekt-uroku-z-fizicnoi-kulturi-skola-rozvitku-fizicnih-akostej-2-klas-

390430.html?rl=134087                                                              

    Анотація. Урок спрямований на сприяння розвитку швидкості та 

координації засобами естафет з різновидами човникового бігу та сприяння 

розвитку уваги та кмітливості засобами естафет та рухливих ігор з 

кольоровими фішками. 

 

25.Мироняк О.В. Міжнародний проєкт із вивчення кліматичних змін та 

пошуку розв’язання проблеми» «The Climate Action Project of Koen  

Timmers». Робота міжнародного  євроклубу «PrimStar». Англійська мова. 7-

11 класи. Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок»2020.  

https://naurok.com.ua/publ/142363 

Анотація.  Позакласна робота з англійської мови по формуванню екологічно 

свідомої, соціально активної особистості учня, людини демократичного 

світогляду, яка дотримується громадянських прав та свобод шляхом 

проведення активної роботи підлітків–лідерів по громадянському та 

екологічному вихованню, формуванню поняття громадянина світу та 

відповідальності за збереження довкілля і попередження кліматичних змін 

планети . 

26.Мироняк О.В. Тренінговий проєкт «Вільні від насильства». Позакласна 

робота  міжнародного  євроклубу «PrimеStar». 7-11 класи.    Український 

освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок». 

https://naurok.com.ua/publ/142373 

Анотація.  Позакласна робота євроклубу  «PrimеStar» із створення проєкту   

щодо зміцнення та захисту прав дітей в Україні,  розроблення  програми для 

учнів 5- 11 класів та створення центру допомоги категорії дітей, 

постраждалих від насильства. 

27.Мироняк О.В. "Моя школа" Урок англійської мови. 8 клас. 

https://naurok.com.ua/publ/142383 

Анотація.  Розробка  уроку з англійської мови дає змогу опрацювати тему  

«Школа», активізувати аудитивно - комунікативні компетентності та 

підготувати учнів до змістовно-пошукових дій із теми. Конспект та 
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https://vseosvita.ua/library/plan-konspekt-uroku-z-fizicnoi-kulturi-skola-rozvitku-fizicnih-akostej-2-klas-390430.html?rl=134087
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презентація уроку містить оригінальні форми роботи учнів із краєзнавчим, 

мовленнєвим і граматичним матеріалом. 

28. Шандиба Т. В. Розробка уроку з англійської мови ,,Sleeping Beauty’’/ 

,,Спляча Красуня’’ для 5 класу Портал  Всеосвіта  16.01.2020Код 636 

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-anglijskoi-movi-splaca-krasuna-dla-

5-klasu-196571.html 

Анотація:  Розробка спрямована на удосконалення навичок роботи в групах, 

сприйняття на слух та усного продукування. Також сприяє всебічному 

розвитку здобувачів освіти, формуванню їх компетентностей, креативного, 

асоціативного та критичного мислення. 

 

29.Полуйко В.О. Множини й операції над ними. Всеосвіта, 2020. 

URL: https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-mnozini-j-operacii-nad-

nimi-263226.html  

Анотація: Публікація містить контрольну робота з алгебри для учнів 8 

класу (для класів з поглибленим вивченням математики) 

 

30.Полуйко В.О. Паралелограм. Властивості паралелограма. Всеосвіта, 2020. 

URL: https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-geometrii-dla-8-klasu-na-

temu-paralelogram-vlastivosti-paralelograma-358872.html 

Анотація: Публікація містить розробку конспекту уроку з геометрії для 8 

класу на тему "Паралелограм. Властивості паралелограма". Даний конспект 

можна можна використовувати під час засвоєння нових знань, умінь, 

навичок. 

 

31.Донець Я. О. Контроль сприймання  мовлення  на слух (аудіювання) . 

Англійська мова. 11 клас. На урок  2020.  

https://www.liveworksheets.com/gy352087yj 

Анотація. Інтерактивний тест для  перевірки сформованості компетенцій  

сприймати іншомовне мовлення на слух. Тест містить : 1. Завдання з 

вибором однієї правильної відповіді. Завдання має основу та три варіанти 

відповіді, з яких лише один правильний. 2. Завдання на визначення 

правильності/неправильності твердження. У завданнях пропонується 

визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо 

змісту прослуханого.  

 

 

32. Донець Я. О. Контроль зорового сприймання (читання) . Англійська мова. 

11 клас . На урок  2020.https://www.liveworksheets.com/vb374079cl  

Анотація. Інтерактивний тест для  перевірки сформованості компетенцій 

зорового сприймання тексту. Тест містить : 

https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-anglijskoi-movi-splaca-krasuna-dla-5-klasu-196571.html
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-z-anglijskoi-movi-splaca-krasuna-dla-5-klasu-196571.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-mnozini-j-operacii-nad-nimi-263226.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-z-temi-mnozini-j-operacii-nad-nimi-263226.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-geometrii-dla-8-klasu-na-temu-paralelogram-vlastivosti-paralelograma-358872.html
https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-geometrii-dla-8-klasu-na-temu-paralelogram-vlastivosti-paralelograma-358872.html
file:///E:/Downloads/Контроль%20компетенцій%20сприймати%20текст%20%20на%20слух%20(аудіювання)%2011%20клас%20.%20Англійська%20мова.%2011%20клас%20.%20На%20урок%202020%20https:/www.liveworksheets.com/gy352087yj
file:///E:/Downloads/Контроль%20компетенцій%20сприймати%20текст%20%20на%20слух%20(аудіювання)%2011%20клас%20.%20Англійська%20мова.%2011%20клас%20.%20На%20урок%202020%20https:/www.liveworksheets.com/gy352087yj
https://www.liveworksheets.com/gy352087yj
file:///E:/Downloads/Контроль%20компетенцій%20сприймати%20текст%20%20на%20слух%20(аудіювання)%2011%20клас%20.%20Англійська%20мова.%2011%20клас%20.%20На%20урок%202020%20https:/www.liveworksheets.com/gy352087yj
file:///E:/Downloads/Контроль%20компетенцій%20сприймати%20текст%20%20на%20слух%20(аудіювання)%2011%20клас%20.%20Англійська%20мова.%2011%20клас%20.%20На%20урок%202020%20https:/www.liveworksheets.com/gy352087yj
https://www.liveworksheets.com/vb374079cl


1. Завдання на встановлення відповідності. У завданнях  пропонується 

підібрати заголовки до текстів  із наведених варіантів; твердження до 

текстів. 

2.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання має основу та 

чотири  варіанти відповіді, з яких лише один правильний.  

3.Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях  пропонується 

доповнити речення в тексті частинами речень, словосполученнями/словами з 

наведених варіантів.  

 

33. Донець Я. О. Контроль сприймання  мовлення  на слух (аудіювання) . 

Англійська мова. 9 клас . На урок  2020.  

https://www.liveworksheets.com/hx402319vb  

Анотація. Інтерактивний тест для  перевірки сформованості компетенцій  

сприймати іншомовне мовлення на слух. 

Тест містить : 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання 

має основу та три варіанти відповіді, з яких лише один правильний.  

2. Завдання на встановлення відповідності 

 

34.Малікіна  Л.І. Конспект уроку та презентація до уроку з теми 

«Перпендикуляр і похила у просторі» https://naurok.com.ua/perpendikulyar-i-

pohila-v-prostori-217016.html  

Анотація:Конспект уроку з геометрії для учнів 10 класу (рівень стандарт) 

напрямлений на формування ключових компетентностей та вмінь для 

роботи з перпендикуляром, похилою, поняттям відстані у просторі; на 

формування процедурної, дослідницької, комунікативної компетентностей. 

Матеріал дає змогу показати роль та можливості математики у пізнанні 

та описанні реальних процесів і явищ.                           

 

35.  Малікіна Л.І. Конспект уроку «Площа прямокутника і квадрата» - 

розробка уроку для учнів 5 класу. https://naurok.com.ua/urok-ploscha-

pryamokutnika-i-kvadrata-217037.html  

Анотація: Матеріал  дає можливість формувати компетенції по 

розв’язуванню задач практичного і логічного змісту, використовуючи 

формули площ; формувати навички роботи з різними одиницями 

вимірювання площ, здатність і готовність до розв’язання комплексних 

задач, співпраці; спонукає до розвитку вміння логічно викладати думки; 

показати різноманітне застосування математики в житті.  
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