
Публікації педагогічних працівників за 2022 рік 

 
 1. Природничі науки 

 

Математика 

 

1. Полуйко В.О. Презентація “Вимірювання відстаней у просторі”. Геометрія. 10 клас. Всеосвіта, 

2022.  

URL: https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-vymiriuvannia-vidstanei-u-prostori-620166.html   

Анотація: Презентацію до уроку геометрії у 10 класі на тему “Вимірювання відстаней у 

просторі” може бути використано як під час звичайного уроку, так і під час дистанційного 

навчання.  

 

2. Полуйко В.О. Конспект уроку на тему “Паралелограм. Властивості паралелограма”. Геометрія. 

8 клас. На Урок, 2022. URL: https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-paralelogram-vlastivosti-

paralelograma-316209.html  

Анотація: Публікація містить розробку конспекту уроку з геометрії для 8 класу на тему 

"Паралелограм. Властивості паралелограма". Даний конспект можна використовувати під час 

засвоєння нових знань, умінь, навичок. 

 

3.Сугак Н. В. Підсумкова контрольна робота з математики, Математика. 6 клас. Всеосвіта, 2022. 

URL:https://vseosvita.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-z-matematyky-927487.html 

Анотація: Даний матеріал розроблений для узагальнення знань учнів з математики за курс 6 

класу. 

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

 

1.Текуч Д. І. Тест з предмету інформатики для 8 класу з теми: "Апаратне забезпечення" .На урок 

2022 URL: https://naurok.com.ua/test-z-temi-aparatne-zabezpechennya-8-klas-318988.html  

Анотація: Даний матеріал розроблений для узагальнення знань учнів з вивченої теми. 

 

2.Текуч Д. І. Тест з предмету інформатики для 8 класу з теми: "Опрацювання текстових даних" 

.На урок 2022 URL: https://naurok.com.ua/test-z-temi-opracyuvannya-tekstovih-danih-8-klas-

318990.html  

Анотація: Даний матеріал розроблений для узагальнення знань учнів з вивченої теми. 

 

3.Текуч Д. І. Тест з предмету інформатики для 8 класу з теми: "Створення та публікація веб-

ресурсів" .На урок 2022 URL: https://naurok.com.ua/test-z-temi-stvorennya-ta-publikaciya-veb-

resursiv-8-klas-318984.html  

Анотація: Даний матеріал розроблений для узагальнення знань учнів з вивченої теми. 

 

Хімія 

1. Рубан О.А. Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації 

полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства. Хімія.10 клас. Всеосвіта. 2022. 

URL:https://vseosvita.ua/lesson/vplyv-polimernykh-materialiv-na-zdorovia-liudyny-i-dovkillia-

problemy-utylizatsii-polimeriv-i-plastmas-v-konteksti-staloho-rozvytku-suspilstva-199128.html  

             Анотація. Публікація містить завдання до уроку, що знайомить учнів з можливим 

впливом полімерних матеріалів на здоров’я людини та проблемами утилізації полімерів і 

пластмас в контексті сталого розвитку суспільства 

2. Рубан О.А. Практична робота №2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних 

сполук. Хімія. 8 клас. Всеосвіта. 2022. URL: https://vseosvita.ua/library/praktychna-robota-2-

doslidzhennia-vlastyvostei-osnovnykh-klasiv-neorhanichnykh-spoluk-566650.html  

              Анотація. Публікація містить інструктивну картку для практичної роботи, що 

допоможе під час проведення уроку в умовах дистанційного навчання. Інструкція до практичної 

роботи складена у відповідності до підручника: Хімія: підруч. для 8 кл. закл. загал. серед. освіти/ 

О.В. Григорович. – 2-ге вид. перероб. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2021. – 240 с. 

3. Рубан О.А. Практична робота №2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами. Хімія.  
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11 клас. Всеосвіта. 2022. URL: https://vseosvita.ua/library/praktychna-robota-2-henetychni-zviazky-

mizh-neorhanichnymy-rechovynamy-566652.html  

             Анотація. Дана публікація містить  презентацію, що може бути використана під час 

дистанційного навчання в 11 класі. Інструкція до практичної роботи складена у відповідності 

до підручника: Хімія (рівень стандарту): підруч. для 11 кл. закл. загал. серед. освіти/ Олексій 

Григорович. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2019. – 224 с. 

4. Рубан О.А. Інструктивна картка. Естери, загальна та структурні формули, систематична 

номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів. Хімія. 10 клас. Всеосвіта. 2022. URL: 

https://vseosvita.ua/library/10-klas-instruktyvna-kartka-estery-zahalna-ta-strukturni-formuly-

systematychna-nomenklatura-fizychni-vlastyvosti-hidroliz-esteriv-621118.html  

            Анотація. Публікація містить інструктивну картку, що можна використати під час 

дистанційного навчання з предмету в асинхронному режимі.. Інструктивна картка – це набір 

послідовних завдань для самостійної роботи учня у віддаленому режимі, які супроводжуються 

різноманітними інструкціями, пам’ятками, що координують діяльність учня. 

5. Рубан О.А. Інструктивна картка. Особливості взаємодії металів з концентрованою сульфатною 

кислотою. Хімія. 11 клас. Урок.ОСВІТА.UA. 2022.  URL: 

https://urok.osvita.ua/materials/chemistry/osoblivosti-vzaemodii-metaliv-z-koncentrovanou-sulfatnou-

kislotou/#google_vignette  

            Анотація. Публікація містить план-конспект, що  може бути використаний під час 

дистанційного уроку в асинхронному режимі, мета якого – поглибити знання про сульфатну 

кислоту, розглянути особливості взаємодії сульфатної кислоти, зумовлені наявністю в її складі 

атома Сульфуру у найвищому ступені окиснення, а саме її взаємодію з металами, підкреслити 

небезпечність концентрованої сульфатної кислоти у пожежному відношенні; удосконалювати 

вміння складати та пояснювати рівняння хімічних реакцій з позицій уявлень про окисно-відновні 

реакції; подана інструктивна картка має на меті допомогти учневі під час дистанційного 

навчання. 

6. Рубан О.А. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення 

розчину. Тест. Хімія. 7 клас. Всеосвіта. 2022. URL: https://vseosvita.ua/test/kilkisnyi-sklad-

rozchynu-masova-chastka-rozchynenoi-rechovyny-vyhotovlennia-rozchynu-836137.html  

             Анотація. Даний матеріал дозволить перевірити рівень навчальних досягнень учнів з 

теми “Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину” у 

складі теми “Вода” у 7 класі. 

 

 Біологія 

1. Грицай Л.І. Біологія. 9 клас. Презентація “Мутації” На урок 2022 URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-mutaci-292864.html 

Анотація. За допомогою презентації учні зможуть наочно побачити різновиди мутації, 

ознайомитися з основним змістом мутаційної теорії Фріза  

2. Грицай Л.І. Біологія. 9 клас. Презентація “Травлення в шлунку”  На урок 2022 URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-travlennya-v-shlunku-313224.html 

Анотація. За допомогою даної презентації учні зможуть з’ясувати особливості будови та 

функції шлунка, а також визначити умови дії ферментів шлункового соку 

3.  Якименко І.М. Біологія. 8 клас. Контрольна робота по темі “Сенсорні системи” На урок 2022 

URLhttps://naurok.com.ua/publ/293437 

Анотація. Даний матеріал дозволить перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми 

“Сенсорні системи” у 8 класі. 

4. Якименко В.М. Біологія. 7 клас. Різноманітність і будова кореня. На урок 2022 URL: 

https://naurok.com.ua/publ/316242 

Анотація. Публікація містить методичну розробку уроку біології у 7 класі “Різноманітність і 

будова кореня”. Ця розробка допоможе сформувати знання про види коренів та типи кореневих 

систем, з'ясувати функції коренів та їх видозміни. 

5. Марченко І.Б. Біологія. 7 клас. Транспорт речовин у тварин. На урок.2022 URL: 

https://naurok.com.ua/publ/297525 

Анотація. Публікація містить методичну розробку уроку біології у 7 класі “Транспорт речовин 

у тварин”. Ця розробка допоможе сформувати знання транспорт речовин  та типи кровоносних 

систем, з'ясувати функції крові та кровоносних судин. 

6. Марченко І.Б. Біологія. 8 клас.Хордові. Їх особливості та різноманіття. Методичний портал. 
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2022 URL:http://metodportal.com/node/89286  
  Анотація . Публікація містить методичну розробку до уроку з біології в 7 класі. В ній зібрані 

матеріали , які можна використовувати під час дистанційного навчання 

 

 Основи здоров’я 

1.Зайка І.М.Захист України.Основи медичних знань.11 клас.Доповідь на тему "Формування 

ключових компетентностей у випускників загальноосвітньої школи під час 

вивчення”Домедичної допомоги” як складової курсу”Захист України”.На урок.2022 URL:  

https://naurok.com.ua/dopovid-na-temu-formuvannya-klyuchovih-kompetentnostey-u-vipusknikiv-

zagalnoosvitno-shkoli-pid-chas-vivchennya-domedichno-dopomogi-yak-skladovo-kursu-zahist-ukra-

ni-316289.html 

Анотація.У матеріалі проаналізовані найважливіші аспекти викладання предмета «Захист 

України» «Основи медичних знань», де центральним є навчання навичкам надання домедичної 

допомоги. У доповіді зроблено акцент на відборі форм і методів навчання та важливості 

практичної складової 

Географія 

 

1.Марченко І.Б. Географія.  7 клас. Стихійні явища та екологічні проблеми Африки. Всеосвіта . 

2022 URL : https://vseosvita.ua/library/stykhiini-iavyshchi-ta-ekolohichni-problemy-afryky-

575252.html-   

Анотація. Даний матеріал містить матеріали про стихійні явища та екологічні проблеми 

Африки,а також дає інформацію про   пристосування організмів умов середовища, описує  

екологічні проблеми , що існують на материку Африка 

Марченко І.Б. Географія.  7 клас. Дослідження та освоєння материка Африка.. Практична робота 

2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на 

південь та з заходу на схід. Методичний портал, 2022 URL:http://metodportal.com/node/89293  

          Анотація. Даний матеріал містить методичну розробку до першого уроку з вивчення 

материка  Африка . Матеріал допоможе  закріпити практичні навички роботи з контурними 

картами та  охарактеризувати основні етапи дослідження материка. 

3.Зайка І.М. Географія.9 клас. Презентація проектної роботи “МАГАТЕ -  одна з найвпливовіших 

міжнародних організацій” .На урок 2022 URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-proektno-roboti-

magate--odna-z-nayvplivovishih-mizhnarodnih-organizaciy-316284.html 

 Анотація.Дане дослідження рекомендоване учням під час вивчення теми " Сучасні тенденції 

розвитку світового господарства", 9-й клас і спрямоване на вироблення умінь користуватися 

джерелами географічної інформації, аналізувати її, формувати критичне мислення 

 

2. Гуманітарні науки 

 Українська мова та література 

1.Журавель Л.Б. Українська мова. 5 клас. Чергування у-в, і-й. Тест. Всеосвіта 2022 

https://vseosvita.ua/test/my/designer/1367482/update 

Анотація. Публікація містить тестові завдання, які допоможуть перевірити рівень 

сформованості  в п'ятикласників орфографічних навичок із зазначеної теми.. 

2.Журавель Л.Б. Українська мова.10 клас. Контрольна робота з теми “Морфологічна норма”. 

Всеосвіта 2022 https://vseosvita.ua/test/morfolohichna-norma-468751.html 

Анотація.Запропоновані в публікації тестові завдання дозволять переверити рівень засвоєння 

учнями знань з теми "Морфологічна норма". Матеріал може бути використаний учителем та 

учнями для поточного  та  тематичного оцінювання, підготовки до ЗНО. 

3.Смага М.В. Українська література. 5 клас. Презентація “Протистояння добра і зла в оповіданні 

“Лось” Євгена Гуцало”. Всеосвіта. 2022. URL:https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-

literaturi-na-temu-protistoanna-dobra-i-zla-v-opovidanni-los-evgena-gucala-518896.html  

Анотація. Запропоновану презентацію можна використати під час проведення уроку української 

літератури в 5 класі на тему "Протистояння добра і зла в оповіданні "Лось" Євгена Гуцала". 

Види робіт та матеріали, наявні в презентації, стануть в нагоді  й під час підготовки до інших 

уроків. 

 

4.Смага М.В. Українська мова. 5 клас. Дидактичний матеріал “Хмаринки слів” на тему “Наголос”. 

На Урок. 2022.  

http://metodportal.com/node/89286
https://naurok.com.ua/dopovid-na-temu-formuvannya-klyuchovih-kompetentnostey-u-vipusknikiv-zagalnoosvitno-shkoli-pid-chas-vivchennya-domedichno-dopomogi-yak-skladovo-kursu-zahist-ukra-ni-316289.html
https://naurok.com.ua/dopovid-na-temu-formuvannya-klyuchovih-kompetentnostey-u-vipusknikiv-zagalnoosvitno-shkoli-pid-chas-vivchennya-domedichno-dopomogi-yak-skladovo-kursu-zahist-ukra-ni-316289.html
https://naurok.com.ua/dopovid-na-temu-formuvannya-klyuchovih-kompetentnostey-u-vipusknikiv-zagalnoosvitno-shkoli-pid-chas-vivchennya-domedichno-dopomogi-yak-skladovo-kursu-zahist-ukra-ni-316289.html
https://vseosvita.ua/library/stykhiini-iavyshchi-ta-ekolohichni-problemy-afryky-575252.html-
https://vseosvita.ua/library/stykhiini-iavyshchi-ta-ekolohichni-problemy-afryky-575252.html-
https://vseosvita.ua/library/stykhiini-iavyshchi-ta-ekolohichni-problemy-afryky-575252.html-
http://metodportal.com/node/89293
https://naurok.com.ua/prezentaciya-proektno-roboti-magate--odna-z-nayvplivovishih-mizhnarodnih-organizaciy-316284.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-proektno-roboti-magate--odna-z-nayvplivovishih-mizhnarodnih-organizaciy-316284.html
https://vseosvita.ua/test/my/designer/1367482/update
https://vseosvita.ua/test/morfolohichna-norma-468751.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-protistoanna-dobra-i-zla-v-opovidanni-los-evgena-gucala-518896.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-ukrainskoi-literaturi-na-temu-protistoanna-dobra-i-zla-v-opovidanni-los-evgena-gucala-518896.html


 URL:https://naurok.com.ua/didaktichniy-material-hmarinki-sliv-na-temu-nagolos-275627.html  

Анотація. За допомогою запропонованих "Хмаринок слів" візуалізовано слова зі складними 

випадками наголошування, що сприяє швидшому їх запам'ятовуванню. Дидактичний матеріал 

може бути використаний учителем та учнями  під час вивчення теми “Наголос”. 

5.Смага М.В. Українська мова. 6 клас. Мовна гра «Доміно» із теми «Діалектизми».  На Урок. 

2022.  

URL:https://naurok.com.ua/movna-gra-domino-iz-temi-dialektizmi-dlya-uchniv-6-klasu-275559.html  

Анотація. Гру створено з метою повторення вивченого матеріалу та закріплення знань 

шестикласників, отриманих під час опрацювання теми «Діалектизми». 

6.Смага М.В. Українська література. 7 клас. Флешбук «Які книги варто прочитати взимку».  На 

Урок. 2022.  

URL: https://naurok.com.ua/fleshbuk-yaki-knigi-varto-prochitati-vzimku-275573.html  

Анотація. Флешбук (від англ. flash —«спалах», book – “книга”) – це книжковий флешмоб в 

Інтернеті. Флешбук «Книги, які варто прочитати взимку» створено, щоб зацікавити учнів до 

читання, зробити його корисним, цікавим та регулярним. Це презентація книг українських та 

зарубіжних письменників на зимову тематику з коротким описом подій, відображених у них. 

 

 Зарубіжна література 

1.Журавель Л.Б. Зарубіжна література. 6 клас. Мудрість байки. Тест. Всеосвіта 2022  

             https://vseosvita.ua/test/mudrist-baiky-467746.html 

Анотація. Запропонований матеріал допоможе перевірити рівень засвоєння  учнями знань з 

теми “Мудрість байки”.  

2.Демешко Л.С. Зарубіжна література. 6 клас. Контрольна робота з теми “Пригоди і фантастика”. 

Всеосвіта 2022 https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no3-prigodi-i-fantastika-522490.html 

Анотація. Запропонований матеріал допоможе перевірити рівень засвоєння  учнями знань з теми 

“Пригоди і фантастика”.  

3.Демешко Л.С. Зарубіжна література. 6 клас. Презентація. “Чарлз Дікенс “Різдвяна пісня в 

прозі”. Всеосвіта 2022 https://vseosvita.ua/library/carlz-dikens-rizdvana-pisna-u-prozi-522460.html 

Анотація. Запропоновану презентацію можна використати під час проведення уроку зарубіжної 

літератури в 6 класі на тему "Чарлз Дікенс “Різдвяна пісня в прозі". 

4.Демешко Л.С. Зарубіжна література. 5 клас.  Конспект уроку на тему “Роальд Дал “Чарлі та 

шоколадна фабрика”. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній 

фабриці містера Віллі Вонки". Всеосвіта 2022  https://vseosvita.ua/library/roald-dal-carli-ta-

sokoladna-fabrika-cikavi-prigodi-hlopcika-carli-ta-jogo-druziv-na-kazkovij-sokoladnij-fabrici-mistera-

villi-vonki-522448.html                                          

               Анотація. Публікація містить розробку конспекту уроку із зарубіжної літератури для 

5 класу на тему "Роальд Дал “Чарлі та шоколадна фабрика”. Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та 

його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Віллі Вонки ". Даний конспект можна 

використовувати під час засвоєння нових знань, умінь, навичок.  5.Демешко Л.С. Зарубіжна 

література. 6 клас. Контрольна робота з теми “Людські стосунки”. Всеосвіта 2022 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-iz-zarubiznoi-literaturi-6-klas-522532.html 

Анотація. Запропонований матеріал допоможе перевірити рівень засвоєння  учнями знань з 

теми “Людські стосунки”.  

 

Іноземна мова 

   

1.Донець Я. О. Англійська мова . Світ чекає крилатих. 2  клас. Діагностувальна робота 2 семестр 

Анотація. За допомогою даної інтерактивної картки вчитель може перевірити чи сформовані 

навички письма, читання та розуміння прочитаного  за 2 семестр . Створено з використанням 

електронної платформи  Liveworksheets 

https://www.liveworksheets.com/ha3073047fb 

2.Донець Я. О. Англійська мова .  10 клас .Інтерактивний тест до НВК Focus 3 Unit 1 

Анотація. За допомогою інтерактивного тесту можна провести перевірку рівня сформованості 

граматичних та лексичних навичок. Учитель може використати вправу як для формувального 

так і для підсумкового оцінювання. Створено з використанням електронної платформи  

Liveworksheets 

https://www.liveworksheets.com/zm3311023gk 

https://naurok.com.ua/didaktichniy-material-hmarinki-sliv-na-temu-nagolos-275627.html
https://naurok.com.ua/movna-gra-domino-iz-temi-dialektizmi-dlya-uchniv-6-klasu-275559.html
https://naurok.com.ua/fleshbuk-yaki-knigi-varto-prochitati-vzimku-275573.html
https://vseosvita.ua/test/mudrist-baiky-467746.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-no3-prigodi-i-fantastika-522490.html
https://vseosvita.ua/library/carlz-dikens-rizdvana-pisna-u-prozi-522460.html
https://vseosvita.ua/library/roald-dal-carli-ta-sokoladna-fabrika-cikavi-prigodi-hlopcika-carli-ta-jogo-druziv-na-kazkovij-sokoladnij-fabrici-mistera-villi-vonki-522448.html
https://vseosvita.ua/library/roald-dal-carli-ta-sokoladna-fabrika-cikavi-prigodi-hlopcika-carli-ta-jogo-druziv-na-kazkovij-sokoladnij-fabrici-mistera-villi-vonki-522448.html
https://vseosvita.ua/library/roald-dal-carli-ta-sokoladna-fabrika-cikavi-prigodi-hlopcika-carli-ta-jogo-druziv-na-kazkovij-sokoladnij-fabrici-mistera-villi-vonki-522448.html
https://vseosvita.ua/library/kontrolna-robota-iz-zarubiznoi-literaturi-6-klas-522532.html
https://www.liveworksheets.com/ha3073047fb
https://www.liveworksheets.com/zm3311023gk


3.Донець Я. О. Англійська мова . Present Simple (Теперішній простий час) 5 клас  

Анотація. Даний матеріал дозволить перевірити рівень сформованих граматичних навичок в 

учнів з теми “Present Simple” https://vseosvita.ua/test/new-destinations-a11-present-simple-i-do-i-

dont-do-i-461998.html 
Історія 

1. Гармаш Л. О. Всесвітня історія. 7 клас. Презентація "Середньовічні держави: від 

роздробленості до станово-представницьких монархій" 

Анотація. Матеріал презентації може бути використаний під час проведення уроку або для 

самостійного опрацювання учнями під час дистанційного навчання. Створено з використанням 

матеріалів підручника: Щупак І. Я. Всесвітня історія: підруч. для 7 кл. закл. заг. серед. освіти / 

І.Я. Щупак, О.В. Бурлака, І.О. Піскарьова. - Київ.: УОВЦ «Оріон», 2020. 

https://naurok.com.ua/publ/317700 

2. Грицай Ж.М. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 клас. Презентація 

“Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції” На урок 2022 URL: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-gospodaryuvannya-i-povsyakdenne-zhittya-v-davniy-greci-

292863.html  

Анотація. За допомогою даної презентації вчитель наочно й цікаво може подати матеріал про 

повсякденне життя та побут давніх греків, їх смакові вподобання, житло, одяг, прикраси. Учні 

наочно зможуть побачити макет давньогрецького міст 

 

Мистецтво 

 

1.Небитова Ю.В.  Образотворче мистецтво. 7 клас. Тести. Узагальнення знань за І семестр.  

Анотація. Тести для учнів 7 класів з узагальнення знань за І семестр з предмету "Образотворче 

мистецтво". Тест містить 12 запитань: 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

   http://metodportal.com/node/89876  

2.Небитова Ю.В. Мистецтво. 8 клас. Тести. Узагальнення знань за І семестр. 

Анотація. Тести для учнів 8 класів з узагальнення знань за І семестр з предмету "Мистецтво". 

Тест містить 12 запитань: 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

http://metodportal.com/node/89878  

 

 

3. Соціальні та поведінкові наук 

 

Правознавство 

 

1.      Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Правовідносини» 

Анотація. Презентацію можна використати під час проведення уроку та рекомендувати для 

самостійного опрацювання учнями під час дистанційного навчання. Теоретичний матеріал 

поднано із тестовими завданнями на закріплення. 

Використано: 1. Підручник: Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./ О.Д. Наровлянський. К. : Грамота, 2017. 

2. Практикум з правознавства. 9 клас [Текст] : [навч. посіб.] / О. Д. Наровлянський, Л. О. Лоха. 

- К. : Грамота, 2009. 

https://naurok.com.ua/publ/317717 

2.      Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Професія «юрист» 

Анотація. Матеріал може бути використаний під час проведення уроку та під час самостійного 

опрацювання учнем/ученицею теми під час дистанційного навчання.Теоретичний матеріал 

поєднано із завданнями на закріплення знань. 

https://naurok.com.ua/publ/316668 

3.      Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Загальна характеристика держави» 

Анотація. Презентацію можна використатати під час проведення уроку, рекомендувати для 

опрацювання учням під час дистанційного навчання. В презентації є теоретичний матеріал і 

тестові завдання на його закріплення. 

Використано: 1. Підручник: Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./ О.Д. Наровлянський. К. : Грамота, 2017. 

2. Практикум з правознавства. 9 клас: [навч. посіб.] / О. Д. Наровлянський, Л. О. Лоха. - К. : 

https://vseosvita.ua/test/new-destinations-a11-present-simple-i-do-i-dont-do-i-461998.html
https://vseosvita.ua/test/new-destinations-a11-present-simple-i-do-i-dont-do-i-461998.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://naurok.com.ua/publ/317700
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gospodaryuvannya-i-povsyakdenne-zhittya-v-davniy-greci-292863.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-gospodaryuvannya-i-povsyakdenne-zhittya-v-davniy-greci-292863.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://metodportal.com/node/89876
http://metodportal.com/node/89878
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://naurok.com.ua/publ/317717
https://naurok.com.ua/publ/316668


Грамота, 2009. 

https://naurok.com.ua/publ/317714 

4. Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Цивільна правоздатність і цивільна 

дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх» 

Анотація. Презентація може бути використана як для проведення уроку, так і як інструктивна 

картка для самостійної роботи над темою учнем/ученицею під час дистанційного навчання. 

https://naurok.com.ua/publ/316656 

5.      Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Соціальні норми. Види соціальних норм» 

Анотація. Презентація може бути використана під час уроку та як матеріал для самостійного 

опрацювання учнями теми в умовах дистанційного навчання. Теоретичний матеріал поєднано із 

завданнями на закріплення знань. 

Використано: 1. Підручник: Наровлянський О.Д. Основи правознавства: Підруч. для 9 кл. 

загальноосвіт. навч. закл./ О.Д. Наровлянський. К. : Грамота, 2017. 

2. Практикум з правознавства. 9 клас [Текст] : [навч. посіб.] / О. Д. Наровлянський, Л. О. Лоха. 

- К. : Грамота, 2009. - 158 с. 

https://naurok.com.ua/publ/317715 

6.      Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Захист прав споживачів. Особливості 

електронного продажу й операцій із кредитною карткою» 

Анотація. Матеріали презентації можуть бути використані як під час проведення уроку, так і 

самостійного опрацювання учнями теми під час дистанційного навчання. 

https://naurok.com.ua/publ/316659 

7. Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація "Особливості додержання прав і свобод 

людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах правового режиму 

надзвичайного або воєнного стану" 

Анотація. Матеріал може бути використаний для проведення уроку та як матеріал для 

самостійного опрацювання учнями під час дистанційного навчання. 

Використано інфографіку інформаційного агенства UNIAN, hromadsketv, obozrevatel, 

Лабараторії законодавчих ініціатив, Безоплатної первинної допомоги. 

https://naurok.com.ua/publ/317710 

8. Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Кримінальне право: особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх» 

Анотація. Матеріал презентації може бути використаний під час проведення уроку та 

самостійного опрацювання теми учнем/ученицею під час дистанційного навчання. 

https://naurok.com.ua/publ/316664 

9. Гармаш Л. О. Правознавство. 9 клас. Презентація «Особливості адміністративної та 

кримінальної відповідальності неповнолітніх» 

Анотація. Матеріал може бути використаним під час уроку і як матеріал для самостійного 

опрацювання теми учнем/ученицею під час дистанційного навчання. 

https://naurok.com.ua/publ/316661 

 

4. Освітні/педагогічні науки 

 Початкова освіта 

1.Мирошніченко О.М. Я досліджую світ 2 клас. Тема: Мої домашні улюбленці.  

Анотація. Публікація містить план-конспект уроку. Урок інтегрованого курсу “Я досліджую 

світ”. 2 клас. тема “Мої домашні улюбленці”. Спостереження, інформація, світлини, інтерв'ю, 

загадки про домашніх улюбленців. 

http://metodportal.com/node/90086 

2.Мирошніченко О.М. Я досліджую світ 2 клас. Тема: Я досліджую птахів узимку.  

Анотація. Публікація містить план-конспект уроку. Урок інтегрованого курсу “Я досліджую 

світ”. 2 клас. тема “Я досліджую птахів узимку”. Підготовка птахів до зими, осілі, перелітні 

птахи, причини відльоту птахів. 

http://metodportal.com/node/90088 

3.Мельник-Мотренко Л.М. Українська мова. 3 клас. Тема: Слово. Значення слова. Пряме і 

переносне значення слів. 

Анотація. Публікація містить план-конспект уроку, мета якого навчити учнів виявляти в 

тексті слова із прямим та переносним значенням; розвивати вміння вживати у мовленні слова в 

переносному значенні; розвивати мовне чуття, збагачувати словниковий запас школярів; 

https://naurok.com.ua/publ/317714
https://naurok.com.ua/publ/316656
https://naurok.com.ua/publ/317715
https://naurok.com.ua/publ/316659
https://naurok.com.ua/publ/317710
https://naurok.com.ua/publ/316664
https://naurok.com.ua/publ/316661
http://metodportal.com/node/90086
http://metodportal.com/node/90088


виховувати любов до рідної мови, прагнення її вивчати. 

https://naurok.com.ua/slovo-znachennya-slova-pryame-i-perenosne-znachennya-sliv-308464.html  

4.Мельник-Мотренко Л.М. Українська мова. 3 клас. Урок-гра "Усна народна творчість" 

Анотація. Підсумковий урок української мови з теми: "Усна народна творчість". Виховує в учнів 

любов до рідної мови, поглиблює знання про жанри усної народної творчості; розвиває 

кмітливість, образність і точність мовлення школярів; зв’язне мовлення, мислення та уяву; 

вдосконалює навички свідомого виразного читання; вчить порівнювати, аналізувати і виділяти 

головне; виховує любов до рідної мови, до усної народної творчості українського народу. 

https://naurok.com.ua/urok-gra-usna-narodna-tvorchist-307831.html  

5.Приходько Н.Г. Всесвіт. 2 клас. Контрольна робота з теми: “ Природа взимку” 

Анотація. Матеріал може бути використаним під час уроку з метою контролю знань з теми 

“Природа взимку”. Робота  складається з двох варіантів, кожен з яких містить  7 запитань: 3 

тести з однією правильною відповіддю, питання на відповідність, питання з трьома 

правильними відповідями та два питання з розгорнутою відповіддю. 

http://metodportal.com/node/89871  

6.Приходько Н.Г. Математика. 2 клас. Контрольна робота з математики. І семестр 

Анотація. Матеріал може бути використаним під час уроку з метою контролю знань з 

математики у 2 класі.. Робота  складається з двох варіантів, кожен з яких містить  4 завдання 

різного рівня складності.  

http://metodportal.com/node/89872  

 

 Фізична культура і спорт 

1.Копил В.В. Фізична культура, 5 клас. Календарно-тематичне планування з фізичної культури. 

Анотація. Календарно-тематичне планування для учнів 5 класу НУШ на 2022-2023 навчальний 

рік, розроблено згідно державного стандарту Нової Української школи 

https://naurok.com.ua/kalendarno-tematichne-planuvannya-dlya-uchniv-5-klasu-nush-316441.html  

 

Трудове навчання 

1.Лапаєва С.В. Технології 5 клас. Тести. Семестровий контроль за І семестр.  

Анотація. Тести для учнів 5 класів семестровий контроль за І семестр з предмету "Технології". 

Тест містить 12 запитань: 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 http://metodportal.com/node/90055 

2.Лапаєва С.В. Арт-технології 5 клас. Тести. Семестровий контроль за І семестр.  

Анотація. Тести для учнів 5 класів семестровий контроль за І семестр з предмету "Арт-

технології". Тест містить 12 запитань: 1 правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

 http://metodportal.com/node/90056 

3.Лапаєва С.В. Трудове навчання 7 клас. Тести. Узагальнення з теми проєкту “Підставка під 

горнятко”.  

Анотація. Тести для учнів 7 класів узагальнення знань з теми проєкту “Підставка під горнятко” 

з предмету "Трудове навчання". Тест містить 6 запитань: 1 правильна відповідь оцінюється в 2 

бали. 

 http://metodportal.com/node/90057 

 

5. Виховна та позакласна робота 

1.Мих Г.А. Адвент-календар до Різдва. 4 клас. На урок. 2022. URL: https://naurok.com.ua/advent-

kalendar-do-rizdva-25-grudnya-316927.html 

Анотація. Адвент - календар містить  в собі різноманітні зимово- святкові завдання, які діти 

повинні виконувати кожного дня і надсилати вчителю фото. 

2.Мельник-Мотренко Л.М.  Розробка заняття "Велична моя Україна". 3 клас. Урок.Освіта.UA. 

2022 

Анотація. План-конспект заняття на заявлену тему, мета якого – розширити знання дітей про 

цінності українців і України, культурні надбання та досягнення держави, поглибити знання про 

один із оберегів, яким є український віночок; розвивати увагу, пам’ять, пізнавальні інтереси, 

творчі здібності; виховувати повагу та шанобливе ставлення до традицій та звичаїв українського 

народу, відповідальність за долю держави кожного українця.  

https://urok.osvita.ua/materials/initial/vihovnij-zahid-velicna-moa-ukraina/  
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