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п/п 

Автор перспективного 
досвіду 

Вид поданого 
матеріалу 

Тема педагогічного досвіду Коротка анотація 

1. Седлецька 
 Ірина Петрівна, 

учитель української мови та 
літератури , спеціаліст вищої 

категорії, «Старший 
учитель», Відмінник освіти 

України 

Посібник  
+ диск з 

презентаціями 

Використання комп’ютерної 
презентації на уроках розвитку 
мовлення (українська мова) у 5 

класі 

У посібнику подано розробки занять з 
розвитку мовлення з використанням 

комп’ютерних презентацій, створених за 
допомогою програми Power Point. 
Рекомендації щодо використання 

презентацій. До розробок навчальних 
занять додається диск з презентаціями. 

Адресовано учителям української мови та 
літератури. 

2. Рабодзей  
Ольга Михайлівна, 

учитель української мови та 
літератури, спеціаліст І 

категорії 
 

Посібник Проектна діяльність на уроках 
української літератури 

Завдання посібника – допомогти вчителям 
української літератури у проведенні уроків. 

Посібник містить детально розроблені 
уроки та пам’ятки із використання 

проектних технологій на уроках літератури, 
що сприяють глибокому осмисленню 

програмового матеріалу, спонукають учнів 
до пошуку, дослідження, творчості. 

3. Хомяк 
Тамра Василівна, 

Учитель світової літератури 
та російської мови, спеціаліст 

І категорії 

Опис педагогічного 
досвіду 

«Eлектронні презентації 
MICROSOFT POWER POINT - 

важливий елемент сучасного уроку 
світової літератури» 

Сучасні тенденції у викладанні світової 
літератури у школах пов'язані як із 
радикальною зміною методичної 

парадигми, так і з технічним оновленням 
процесу навчання. Це виражається в 

широкому використанні нових засобів 
навчання, насамперед комп'ютерних 



презентацій . Текст, фото, графіка, анімація, 
відео, звук в інтерактивному режимі роботи 

створюють інтегровану інформаційну 
атмосферу, в якій учень одержує якісно 

нові можливості вивчення світової 
літератури . 

4. Хомяк 
Тамра Василівна, 

Учитель світової літератури 
та російської мови, спеціаліст 

І категорії 

Посібник Методичні рекомендації 
щодо використання презентацій 

MICROSOFT POWER POINT   на 
уроках світової літератури 

Завдання посібника – допомогти 
вчителям світової літератури у проведенні 
уроків з використанням комп´ютерних 
презентацій. 

Посібник містить рекомендації щодо 
створення презентацій MICROSOFT 
POWER POINT та їх використання на 
уроках світової літератури. 

5. Станіщук Оксана Вадимівна, 
учитель фізики та 

інформатики, спеціаліст ІІ 
категорії. 

Посібник  
+ диск з 

презентаціями 

Фізика. Плани-конспекти уроків з 
використанням інформаційно-
комунікаційних технологій та 

методичні рекомендації 

Посібник містить детально розроблені 
уроки із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

6. Мельник Олена Василівна, 
учитель математики, 

спеціаліст вищої категорії 

Посібник Позакласна робота з математики 
(частина 1) 

Запропоноване видання містить методичні 
рекомендації щодо запровадження 

позакласної роботи з учнями 5 – 11 класів. 
В них  висвітлено виховні цілі, мета, 

значення позакласної роботи, її особливості 
та форми проведення. 

Для вчителів математики загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

7. Мельник Олена Василівна, 
учитель математики, 

спеціаліст вищої категорії 

Посібник Позакласна робота з математики 
(частина 2) 

Мета посібника – надати педагогові 
реальну допомогу на шляху впровадження 

позакласної роботи з математики. 
Запропоноване видання містить розробки та 
сценарії позакласних заходів з математики 
для учнів 5 – 8 загальноосвітніх навчальних 
закладів. Тут вміщено змагання між двома 



та кількома командами, матеріали для 
тижнів математики, математичні ігри та 

фокуси. 
Для вчителів математики загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
8. Гурківська Наталія 

Василівна, учитель біології та 
хімії, спеціаліст І категорії 

Посібник Кровообіг. Біологічні диктанти Запропоноване видання містить біологічні 
диктанти для 9 класу з теми «Кровообіг». 

Воно допоможе вчителю здійснювати 
систематичний контроль навчальних 

досягнень учнів з даної теми як в усній так і 
в письмовій формі. Запропоновані диктанти 
можуть бути використані на різних етапах 

уроку. 
Видання пропонується вчителям біології 

загальноосвітніх навчальних закладів 
 

9. Шевчун 
Олена Олександрівна, 

учитель фізичної культури, 
спеціаліст І категорії. 

Горобець  
Світлана Олександрівна, 

Учитель початкових класів та 
фізичної культури, спеціаліст 

вищої категорії, 
 «Старший учитель» 

Посібник Програма гуртка  
«Загальнофізична  

підготовка 5-7 клас» 

Завдання посібника – допомогти 
керівникам гуртків у плануванні та 

проведенні гурткової роботи у школах та 
позашкільних закладах. 

Посібник містить програму для 5 – 7 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, яка 
складається з таких розділів: теоретико-

методичні знання, легка атлетика, гандбол, 
баскетбол, гімнастика, волейбол. 

Для керівників гуртків. 
10. Гандзюк  

Богдан Олександрович, 
учитель фізичної культури, 

спеціаліст 

Програма гуртка Програма 
гуртка «Гандбол» 

(для учнів 5 - 8  класів 
 загальноосвітніх навчальних 

закладів) 
 

Головними принципами побудови 
навчально-тренувальної роботи у гуртку 
є: універсальність поставлених завдань, 
вибір засобів і методів стосовно до всіх 
учнів, дотримання (збереження) вимог 
індивідуального підходу та глибокого 
вивчення особливостей кожного учня. 



Заняття проводиться 1 раз на 
тиждень тривалістю 120 хв. 

11. Щуревський 
Олег Миколайович, учитель 

«Захисту Вітчизни», 
спеціаліст 

Програма гуртка 
(рекомендовано 

науково-
методичною радою 

КОІПОПК – 
протокол № 6 від 

24.06.2010 р) 

Програма стрілецького гуртка 
«Влучний стрілець» 

для учнів 10-11 класів 

Гурток „ Влучний стрілець ” проводиться в 
10 – 11 класах   навчальних закладів 
системи загальної середньої освіти. 

Завданням стрілецького гуртка є практичне 
навчання стрільбі,  патріотичне виховання 

молоді, підготовка до служби в силових 
структурах держави. 

12. Хоцянівська  
Таїса Іванівна, учитель 

початкових класів, спеціаліст 
вищої категорії 

Опис досвіду Фольклор як засіб формування 
інтересу до книги 

Мета досвіду:  
  виховувати любов до книги;  
  формувати культ рідного дому, 

сім’ї; 
  виховувати любов до рідного краю; 
 виховувати людину – патріота; 
  формувати національну свідомість, 

любов до рідного слова,    до своєї 
Батьківщини.  

13. Хоцянівська  
Таїса Іванівна, учитель 

початкових класів, спеціаліст 
вищої категорії 

Посібник Скоромовки Посібник містить збірку українських 
скоромовок, розміщених в алфавітному 

порядку. Посібник розрахований для 
використання в початкових класах. 

14. Хоцянівська  
Таїса Іванівна, учитель 

початкових класів, спеціаліст 
вищої категорії 

Посібник Загадкова абетка Посібник містить збірку українських 
загадок, розміщених в алфавітному 

порядку. Посібник розрахований для 
використання в початкових класах. 

15. Сергійчук  
Світлана Григорівна, 

провідний бібліотекар 

Програма 
бібліотечного 

гуртка 

Програма 
бібліотечного гуртка 

«Живи,книго!» для учнів 5-7 класу 

Спілкування з книгою допоможе дитині 
оволодіти певною сумою знань, культурою 

читання, інформаційною культурою, 
вмінням користуватися бібліотекою. 

Мета гуртка «Живи, Книго!» - поглиблення 
знань про книгу, розвиток умінь та навичок 

самостійної роботи в бібліотеці. 



16. Вигівська 
Наталя Михайлівна, 

учитель української мови 
та літератури, спеціаліст 

Проект Проект з української літератури 
«З мами починається життя…» 

У проекті вміщено такі розділи: 
- Поезії про матір. 

- Скарбниця народної мудрості. 
- Крилаті вислови. 

- Пісенник. 
- Колискові пісні. 

- Легенди та оповідання. 
- Мати Тереза – взірець милосердя. 

- Збірка диктантів. 
- Розробки уроків. 
- Творчість учнів. 

- Позакласна та виховна робота. 
- Лекторій для батьків.  

17. Гиренко 
 Людмила Анатоліївна, 

учитель англійської мови, 
спеціаліст вищої категорії, 

«Старший учитель» 

Методичні 
рекомендації 

 
Developing writing skills 

(Розвиток навичок письма) 

Метою даної роботи є навчити учнів писати 
твори з англійської мови. В роботі 

відображено процес написання твору, 
правила написання абзаців твору, вибір 

з’єднувальних елементів та правила 
написання вступу та заключної частини 
твору. До кожного розділу додаються 
тренувальні вправи. Робота може бути 

використана для підготовки учнів до ЗНО з 
англійської мови, на уроках в старших 

класах та факультативних заняттях. 
 
 

18. Омельченко 
Олена Станіславівна, 
учитель англійської 

мови, спеціаліст вищої 
категорії, «Старший 

учитель» 
 

Посібник Тестові завдання з аудіювання 
(англійська мова) 

Збірка містить тестові завдання з 
англійської мови для перевірки навичок 
аудіювання та підготовки до олімпіад з 

англійської мови. 



19. Омельченко 
Олена Станіславівна, 
учитель англійської 

мови, спеціаліст вищої 
категорії, «Старший 

учитель» 

Посібник Позакласні заходи 
 з англійської мови 

Посібник містить детально розроблені 
сценарії позакласних заходів, що сприяють 

осмисленню програмового матеріалу, 
спонукають школярів до творчого пошуку, 

роботи думки і серця. Є стимулом до 
вивчення англійської мови. 

20. Гиренко 
 Людмила Анатоліївна, 

учитель англійської 
мови, спеціаліст вищої 

категорії, «Старший 
учитель. 

Омельченко 
Олена Станіславівна, 
учитель англійської 

мови, спеціаліст вищої 
категорії, «Старший 

учитель» 

Програма  Англійська мова 1- 4 клас. 
Програма для класів з поглибленим 

вивченням англійської мови 
 

Адаптована програма для класів з 
поглибленим вивченням англійської мови 

(1-4 клас). 

 
 
 
 
 
 


