
Банк даних друкованих робіт 

 педагогічних працівників 

закладів освіти  

Новобаварського району 

у 2018/2019 

навчальному році 

 
№ 

з/

п 

Назва роботи Автор Рік видання Реєстрація/Наявніст

ь грифу МОН 

Відзнака 

Заклади дошкільної освіти 
1 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

грудень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

2 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

січень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

3 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

лютий 

 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

4 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

березень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

5 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

квітень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

6 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

травень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

7 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

вересень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

8 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

3-5 років 

жовтень 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

дошкільна освіта» 

- 

9 Розгорнутий 

календарний план 

різновікові групи 

Ю.А. 

Романова 

О.В. 

2019 ТОВ Видавництво 

«Ранок», 

серія «Сучасна 

- 



3-5 років 

листопад 

Христоєва 

С.М. Ванжа 

дошкільна освіта» 

10 Промінчики знань: 

Інтегровані заняття 

для дітей 3-х 

років(робочий зошит) 

Новікова В.М. 2018 Схвалено 

МОНУ(лист ІІТЗ 

МОНУ від 

11.11.2014 

№14.1/12-Г-1758) 

 

11 Промінчики знань: 

Інтегровані заняття 

для дітей 4-х 

років(робочий зошит) 

Новікова В.М. 2019 Схвалено 

МОНУ(лист ІІТЗ 

МОНУ від 

11.11.2014 

№14.1/12-Г-1758) 

 

12 Промінчики знань: 

Інтегровані заняття 

для дітей 5 років 

(робочий зошит) 

Новікова В.М. 2018 Схвалено 

МОНУ(лист ІІТЗ 

МОНУ від 

11.11.2014 

№14.1/12-Г-1758) 

 

13 Стаття «Моніторинг у 

корекційно-розви-

вальному процесі 

вчителя-логопеда» 

Зибіна І.В. 2018 Журнал видавничої 

групи «Основа» 

За 

результата

ми 

атестації 

присвоєно 

педагогічне 

звання 

«Старший 

учитель» 

14 Конспекти корекцій-

но-розвивальних 

занять для дітей 6-го 

року життя: 

І частина 

ІІ частина 

Зибіна І.В. 2018 Журнал видавничої 

групи «Основа» 

За 

результата

ми 

атестації 

присвоєно 

педагогічне 

звання 

«Старший 

учитель» 

15 Розгорнутий 

календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Вересень 

Ванжа С.М., 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

2019 

Видавницт

во «Ранок» 

так - 

16 Розгорнутий 

календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Жовтень 

Ванжа С.М., 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

2019 

Видавницт

во «Ранок» 

так - 

17 Розгорнутий 

календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Листопад 

Ванжа С.М., 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

2019 

Видавницт

во «Ранок» 

так - 

18 Розгорнутий 

календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Грудень 

Ванжа С.М., 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

2019 

Видавницт

во «Ранок» 

так - 

19 Розгорнутий Ванжа С.М., 2019 так - 



календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Січень 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

Видавницт

во «Ранок» 

20  Розгорнутий 

календарний план. 

Різновікові групи 4-6 

років. Лютий 

Ванжа С.М., 

Христоєва 

Т.М., 

Алексєєва 

Р.В. 

2019 

Видавницт

во «Ранок» 

так - 

21 «Підготовка 

майбутніх вихователів 

до розвитку морально-

патріотичних почуттів 

у дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами музичного 

мистецтва» 

Федорова 

Анастасія 

Віталіївна 

2018 - - 

22 «Інтелектуальний 

розвиток дитини в 

контексті аналізу 

педагогічних 

концепцій» 

Бичкова 

Наталія 

Сергіївна 

2018 - - 

23 «Інтелектуальний 

розвиток дитини в 

контексті аналізу 

педагогічних 

концепцій» 

Боржинська 

Тетяна 

Олександрівн

а 

2019 - - 

24 «Управління якістю 

дошкільної освіти в 

закладах дошкільної 

освіти у сучасних 

умовах» 

Ветренко 

Марина 

Юріївна 

2018 Адаптивне 

управління: теорія і 

практика, серія 

«Педагогіка» №4 

(7), 2018/ 

 

- 

25 «Психолого-

педагогічні аспекти 

формування 

естетичного 

сприймання творів 

мистецтв 

дошкільниками» 

Кохан Олена 

Василівна 

2018 ГО «Львівська 

педагогічна 

спільнота»,  

Ч.1/стор.-66-69. 

- 

26 «Патріотичне 

виховання дітей 

дошкільного віку за 

творчістю В.О. 

Сухомлинського» 

Сосницька 

Алла Іванівна 

2018 Науково-

методичний журнал 

«Логопед» №3/ 

стор. 18-19/ 

- 

27 «Вплив мультфільмів 

на психічний розвиток 

дітей» 

Сушенцова 

Марина 

Вікторівна 

2018 Всеукраїнська 

газета для 

психологів, 

учителів, 

соціальних 

педагогів 

«Психолог» №7-8/ 

стор.- 60 -63/ 

- 

28 

 

«Підготовка 

майбутніх вихователів 

до реалізації 

Шинкаренко 

Ірина 

Сергіївна 

2018 Збірник наукових 

праць магістрантів 

«Дошкільна освіта: 

- 



інноваційних 

оздоровчих технологій 

розвитку дитини у 

ДНЗ» 

актуальні проблеми, 

досвід, інновації»/ 

стор. -211-214 

29 «Конфліктологічна 

компетентність 

вихователя як 

складова його 

професійної 

компетентності» 

Шинкаренко 

Ірина 

Сергіївна 

2018 Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (18 

квітня 2018 року) ІІІ 

частина/ стор.-290-

293 

- 

30 «Теоретичні аспекти 

менеджменту в освіті»  

 

Євсюкова 

А.В. 

2018 Сучасні проблеми 

управління 

підприємствами: 

теорія та практика – 

матеріали 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції.- 

Харків.- 

Видавництво 

«НТМТ», 2018. 

 -С. 257-260. 

- 

31 «Моніторинг якості 

освітнього процесу 

закладу дошкільної 

освіти» 

Попова М.В. 2019 Сучасна парадигма 

якості освіти: ідеї та 

моделі реалізації – 

матеріали 

Всеукраїнської 

міжнародної 

науково-практичної 

конференції. 

Харків.- ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди, 

2019 

 

32 Сутність поняття 

«виховання ціннісного 

ставлення до 

природи» дітей 

дошкільного віку 

Міхальова 

А.І. 

2019 Теорія і методика 

навчання: проблеми 

та пошуки. Збірник 

наукових праць, 

випуск 16.  

МОНУ, ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди, 

кафедра теорії та 

методики 

викладання 

філологічних 

дисциплін у 

початковій школі, 

Харків, 2019  

 

33 «Управління 

діяльністю 

педагогічного 

колективу закладу 

дошкільної освіти з 

підготовки дитини до 

школи» 

Зеленська 

Г.М. 

2019 Затверджено 

вченою радою 

ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди, 

протокол №4 від 

03.06.2019 

- 

34 стаття  Вихователь- 2019 Затверджено - 



на тему: «Формування 

творчої активності 

дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами усної 

народної творчості 

 

 

методист ЗДО 

№286 

Сонцева 

Ірина 

Вікторівна 

редакційно-

видавничою радою 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

35 

стаття  

«Деякі аспекти 

формування творчої 

особливості дитини 

дошкільного віку». 

Вихователь-

методист ЗДО 

№286 

Сонцева 

Ірина 

Вікторівна 

2019 Затверджено 

вченою радою 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

(протокол№3 від 

08.04.2019р.) 

- 

36 

 

стаття на тему: 

«Особливості процесу 

екологічного 

виховання дітей 

дошкільного віку». 

Вихователь 

ЗДО №286 

Матюшина 

Олена 

Миколаївна 

2019 Затверджено 

редакційно-

видавничою радою 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

- 

Заклади загальної середньої освіти 
1 Общая концепция 

творческой 

самореализации на 

уроках русского           

языка и зарубежной 

литературы 

Зарудня Тетяна 

Станіславівна 

2018 Київ МЦНД  

2 Концептуальные 

основы творческой 

самореализации 

личности 

Зарудня Тетяна 

Станіславівна 

2018 Київ МЦНД  

3 Основные принципы 

реализации 

коммуникативной 

компетентности на 

уроках зарубежной 

литературы 

Зарудня Тетяна 

Станіславівна 

2018 журнал «Альманах 

науки» 

 

4 Баскетбол 

Урок  фізичної 

культури в 

 6-му класі  

  

Петрова Таміла 

Леонідівна 

2019 Видавництво 

«Шкільний світ», 

Газета «Здоров’я та 

фізична культура» 

№5(377) 

 

5 Компетентнісний 

урок 

Рязанова Ірина 

Вікторівна 

Науково

- 

методич

ний 

журнал 

«Біологі

я»  

(№10-11 

(562-

За сприяння 

Міністерства освіти 

і науки України 

Сертифікат 

ВГ 

«Основа» 



563) 

квітень  

2018 р.) 

6 Творчий проект 

«Заєць на чайник. 

Сучасна текстильна 

іграшка» 

Мещерякова 

Марія Юріївна 

Науково

- 

методич

ний 

журнал 

«Трудов

е 

навчанн

я в 

школі»  

(№3 

лютий  

2019 р.) 

За сприяння 

Міністерства освіти 

і науки України 

Сертифікат 

ВГ 

«Основа» 

7 Probabilistic Method 

for Assessing the 

Stability of Multi-

Axle Vehicles When 

Braking 

Абрамова Тетяна 

Юріївна 

15.09.20

19, 

видавни

цтво 

SAE, 

збірник 

праць 

Міжнар

одної 

наукової 

конфере

нції 

- Сертифікат 

8 Reduction of energy 

losses on car 

movement while 

using a combinet 

elektromechanikal 

drive of leading 

wheels  

Абрамова Тетяна 

Юріївна 

28-

29.05. 

2019,  

ТНТУ-

журнал-

збірник: 

матеріал

и 

Міжнар

одної 

наукової 

конфере

нції  

- Сертифікат 

9 Nature and Weather. 

Seasons in Great 

Britain. 

Грібкова Ірина 

Федорівна 

Науково

- 

методич

ний 

журнал 

«Англій

ська 

мова та 

літерату

ра»  

(№25-27 

(611-

613) 

вересень 

2019 р.) 

За сприяння 

Міністерства освіти 

і науки України 

Сертифікат 

ВГ 

«Основа» 



10 «Ефективне 

використання 

елементів сучасних 

методів навчання у 

процесі викладання 

української мови та 

літератури в рамках 

нового державного 

стандарту» 

Балюк Ю.М. 2018 Матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мов як 

чинник 

забезпечення 

дієвості знань» 

Публікація 

в збірці, 

сертифікат 

учасника 

11 «Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

іноземної мови як 

чинник забезпечення 

дієвості знань» 

Григор’єва О.В. 2018 Матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мов як 

чинник 

забезпечення 

дієвості знань» 

Публікація 

в збірці, 

сертифікат 

учасника 

12 «Розвиток 

мовленнєво – 

комунікативної 

компетентності   

 учнів початкових 

класів» 

Бутко О.М. 2018 Матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мов як 

чинник 

забезпечення 

дієвості знань» 

Публікація 

в збірці, 

сертифікат 

учасника 

13 Daily activites. 

Present Simpl (5 

form) 

Сеник У.О. 2019 Науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література», №25-

27, вересень 2019 

Публікація 

14 Біологія.  

9 клас: розробки 

уроків до 

підручника 

К.М.Задорожного 

(видавництво 

«Ранок») 

Уварова  

Інна 

Олександрівна 

2018 - - 

15 Біологія і екологія 

(рівень стандарту).  

10 клас: міні-

конспекти уроків 

(видавництво 

Уварова  

Інна 

Олександрівна 

2018 - - 



«Ранок») 

16 Біологія і екологія 

(рівень стандарту).  

11 клас: календарно-

тематичний план з 

урахуванням 

компетентнісного 

потенціалу предмета 

(видавництво 

«Ранок») 

Уварова  

Інна 

Олександрівна 

2018 - - 

17 Біологія і екологія 

(рівень стандарту).  

11 клас. 

Календарно-

тематичний план з 

урахуванням 

компетентнісного 

потенціалу предмета 

(видавництво 

«Ранок») 

Уварова  

Інна 

Олександрівна- 

2019 - - 

18 Активізація 

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках іноземної 

мови в старшій 

школі (науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література», 

видавництво 

«Основа») 

Антипова 

Валентина 

Павлівна 

2019 - - 

19 Принципи 

умотивованості як 

складова частина 

комунікативного 

методу навчання 

іноземної мови 

//Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мови як 

чинник забезпечення 

дієвості знань: 

матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

(м. Харків, 2018 р.) 

Крамаренко 

Ольга 

Володимирівна  

2018 Рекомендовано до 

друку вченою 

радою Харківського 

торговельно-

економічного 

інституту КНТЕУ 

(протокол № 3 від 

24.10.2018) 

 

20 Використання 

інноваційних 

технологій на 

уроках англійської 

мови // Поєднання 

інноваційних і 

Смага  

Олена 

Анатоліївна 

2018 Рекомендовано до 

друку вченою 

радою Харківського 

торговельно-

економічного 

інституту КНТЕУ 

 



традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мови як 

чинник забезпечення 

дієвості знань: 

матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

(м. Харків, 2018 р.) 

(протокол № 3 від 

24.10.2018) 

21 Розвиток творчих 

здібностей учнів на 

уроках української 

мови та літератури// 

Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій 

4навчання 

української та 

іноземних мови як 

чинник забезпечення 

дієвості знань: 

матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

(м. Харків, 2018 р.). 

Пасічник  

Олена 

Миколаївна 

2018 Рекомендовано до 

друку вченою 

радою Харківського 

торговельно-

економічного 

інституту КНТЕУ 

(протокол № 3 від 

24.10.2018) 

 

22 Забезпечення 

дієвості знань учнів 

на уроках мови крізь 

призму 

інноваційних 

технологій STEM-

освіти //Поєднання 

інноваційних і 

традиційних 

технологій навчання 

української та 

іноземних мови як 

чинник забезпечення 

дієвості знань: 

матеріали V 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції  

(м. Харків, 2018 р.) 

Косенко  

Юлія  

Петрівна, 

Пархоменко  

Інна 

Володимирівна 

2018  Рекомендовано до 

друку вченою 

радою Харківського 

торговельно-

економічного 

інституту КНТЕУ 

(протокол № 3 від 

24.10.2018) 

 

23 Впровадження 

здоров’язбережуваль

них технологій на 

уроках української 

мови та літератури // 

Педагогіка здоров’я: 

збірник наукових 

праць VIIІ 

Лисюк  

Ніла 

Володимирівна 

2018 Рекомендовано до 

друку Вченою 

Радою ХНПУ ім.  

Г.С. Сковороди 

(протокол № 3 від 

24 квітня 2018 року)  

 



Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Харків, 18-19 травня 

2018 р.) 

24 Психолого-

педагогічний та 

реабілітаційний 

супровід сучасних 

інклюзивних 

процесів у закладах 

загальної середньої 

освіти та закладах 

вищої освіти // 

Педагогіка здоров’я: 

збірник наукових 

праць VIIІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Харків, 18-19 травня 

2018 р.)  

Титар  

Дмитро 

Володимирович  

2018 Рекомендовано до 

друку Вченою 

Радою ХНПУ ім.  

Г.С. Сковороди 

(протокол № 3 від 

24 квітня 2018 року) 

 

25 Створення 

здоров’язбережуваль

ного освітнього 

середовища  

у Харківській 

гімназії №65// 

Педагогіка здоров’я: 

збірник наукових 

праць VIIІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (м. 

Харків, 18-19 травня 

2018 р.)  

Чаркіна  

Тетяна  

Іванівна  

2018 Рекомендовано до 

друку Вченою 

Радою ХНПУ ім.  

Г.С. Сковороди 

(протокол № 3 від 

24 квітня 2018 року) 

 

26 Дослідження 

цивілізації у 

історико-

антропологічному 

вимірі //Вісник 

ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди 

«Філософія»/ 

Харків, ХНПУ, 2018 

р. 

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018 Затверджено 

Вченою радою 

ХНПУ ім.  

Г.С. Сковороди 

(протокол №4 від 

29.04.2018) 

 

27 Проблемні питання 

дослідження 

прикордонних 

територій у 

історичному 

пізнанні//Вісник 

Львівського 

університету. 

Філософсько-

політологічні студії.  

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018 Ухвалено Вченою 

Радою Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка №47\3 

від 26.03.2018  

 



Випуск 16  

28 Формування 

культурно-

антропологічного 

ракурсу досліджень 

у соціальній історії// 

Вісник Львівського 

університету. 

Філософсько-

політологічні студії.  

Випуск 20 

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018 Ухвалено Вченою 

Радою Львівського 

національного 

університету імені 

Івана Франка №47\3 

від 28.11.2018 

 

29 Педагогічна 

фасилітація у 

діяльності сучасного 

вчителя//Матеріали 

Х Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

Актуальні проблеми 

методики навчання 

історії, 

правознавства та 

суспільнознавчих 

дисциплін  

(Харків, 2018 р.)  

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018 Затверджено 

редакційно-

видавничою радою 

ХНПУ ім. Г.С. 

Сковороди 

(протокол № 6 від 

02.11.2018 р.) 

 

30 Організація науково-

дослідницької 

роботи як умова 

підготовки 

конкурентоспромож

ного 

випускника//Науков

о-методичний 

журнал «Історія і 

правознавство» № 4-

5 (500-501) лютий 

2018 р.  

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018   

31 Педагогічна 

фасилітація у 

діяльності сучасного 

вчителя// Науково-

методичний журнал 

«Історія і 

правознавство» № 7-

9 (539-541) березень 

2018 р. 

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2018   

32 Organizing Reading 

Skills//Науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) вересень 

2019 р.  

Таршина 

Світлана 

Анатоліївна  

2019   

33 Інтерактивні 

навальні технології 

Комунікативна гра 

Дяченко 

Світлана Львівна  

2019   



«Мозаїка»// 

Науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) вересень 

2019 р. 

34 Robin Hood. Present 

Simple 

Науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) вересень 

2019 р. 

Смага 

Олена 

Анатоліївна 

2019   

35 The Power of Brand. 

Науково-

методичний журнал 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) вересень 

2019 р. 

Гузіва 

Наталія 

Валеріївна 

2019   

36 Компетентнісний 

підхід до навчання 

як один з напрямів 

реалізації Концепції 

НУШ. «Освіта і доля 

нації». Матеріали 

ХVШ міжнародної 

науково-практичної 

конференції / Харк. 

Нац.. пед. Ун-т ім. 

Г.С. Сковороди. – 

Харків, ХНПУ, 2019. 

– 283с. – С. 265-268. 

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2019    

37 Формування 

здоров’язбережуваль

ної компетентності 

шляхом проектної 

діяльності. . 

«Педагогіка 

здоров’я»: Збірник 

наукових праць ІХ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Педагогіка 

здоров’я» (Чернігів, 

27-28 вересня 2019 

року) 

Чаркіна  

Тетяна 

Іванівна 

2019    

38 Актуальні проблеми 

корекційної 

педагогіки. 

«Педагогіка 

здоров’я»: Збірник 

наукових праць ІХ 

Таршина 

Світлана 

Анатоліївна,  

 

Смага  

Олена 

2019   



Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Педагогіка 

здоров’я» (Чернігів, 

27-28 вересня 2019 

року) 

Анатоліївна  

39 Здоров’язберігаючі 

технології як 

складові уроків 

російської мови  

та літератури. 

«Педагогіка 

здоров’я»: Збірник 

наукових праць ІХ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Педагогіка 

здоров’я» (Чернігів, 

27-28 вересня 2019 

року) 

Панкратова 

Ольга 

Миколаївна 

2019   

40 Використання 

інноваційних 

технологій на 

уроках української 

мови та літератури 

для розвитку 

креативних 

здібностей учнів. 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Сучасні освітянські 

технології мовного, 

філософського та 

психологічного 

розвитку у 

комунікативній 

діяльності 

особистості» 

Лисюк  

Ніла 

Володимирівна  

2019   

41 Роль та місце діячів 

української 

літератури в 

національно-

культурнім 

відродженні 1917-

1921 рр. 

Матеріали 

конференції 

«Актуальні 

проблеми методики 

навчання історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

Лисюк 

Ніла 

Володимирівна 

2019 Затверджено 

редакційно-

видавничою рада 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди  

 



дисциплін» 

42 «Бій під Крутами – 

символ героїзму та 

патріотизму молоді 

в боротьбі за 

незалежність 

України». 

Матеріали ХІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції  

«Актуальні 

проблеми методики 

навчання історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін» 

Горпинко 

Оксана 

Володимирівна 

2019 Затверджено 

редакційно-

видавничою рада 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

43 Сучасні методи та 

форми організації 

освітнього процесу 

на уроках історії та 

правознавства, 

спрямовані на 

формування 

ключових 

компетентностей.  

Чаркіна  

Тетяна  

Іванівна  

2019  Затверджено 

редакційно-

видавничою рада 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

 

44 «Використання ігор 

на уроках 

української мови та 

літератури в 5-х 

класах як один із 

методів розвитку 

вільного володіння 

українською 

мовою». 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Сучасні освітянські 

технології мовного, 

філософського та 

психологічного 

розвитку у 

комунікативній 

діяльності 

особистості» 

Бабаєва 

Ніна 

Іванівна 

2019   

45 Особливості 

інклюзивного 

навчання  

в початковій школі. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

Олійний  

Ольга 

Володимирівна  

2019   



шкіл, викладачів 

«Моделі 

життєтворчості у 

сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

(26-27 листопада 

2019) 

46 Психолого-

педагогічні підходи 

до проблем шкільної 

неуспішності 

Матеріали науково-

практичної 

конференції для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

шкіл, викладачів 

«Моделі 

життєтворчості у 

сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

(26-27 листопада 

2019) 

Торохтій  

Лариса 

Юріївна  

2019   

47 Психологічна 

готовність педагога 

до взаємодії з учнем 

з особливими 

освітніми потребами 

Матеріали науково-

практичної 

конференції для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

шкіл, викладачів 

«Моделі 

життєтворчості у 

сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

(26-27 листопада 

2019) 

Титар  

Дмитро 

Володимирович  

2019   

48 Моделі 

життєтворчості 

особистості в розрізі 

розвитку 

інклюзивної освіти. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

шкіл, викладачів 

«Моделі 

життєтворчості у 

Пархоменко 

Інна 

Володимирівна 

2019   



сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

(26-27 листопада 

2019) 

49 Індивідуалізація і 

диференціація в 

умовах традиційних 

технологій 

навчання. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції для 

студентів, 

аспірантів, учителів 

шкіл, викладачів 

«Моделі 

життєтворчості у 

сучасних 

соціокультурних 

контекстах» 

(26-27 листопада 

2019). 

Косенко 

Юлія 

Петрівна 

2019   

50 Сучасна проблема в 

освітньому 

середовищі: булінг 

та кібербулінг. 

Соціально-

психологічні засади 

розвитку 

особистості в 

освітньому процесі: 

матеріали 

доп.вуз.наук-

теорет.інт-конф, 18-

19 квіт. 2019 р., 

Харків/Харк.нац.пед

.ун-т;- Х.:ХНПУ, 

2019. 

Титар  

Дмитро 

Володимирович  

2019  Затверджено 

редакційно-

видавничою радою 

Харківського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

Г.С. Сковороди 

(протокол № 2 від 

21.03.2019) 

 

51 Фасилітація як 

спеціфічний вид 

діяльності сучасного 

вчителя. Матеріали 

IV Міжнародної 

НПК «Гуманістична 

філософія освіти як 

складова успішних 

пост тоталітарних 

трансформація. Під 

знаком Григорія 

Сковороди. Зоряний 

час української 

культури» (6-7 

грудня 2018 

року)/Харк.нац.пед.у

н-т ім. 

Чаркіна  

Тетяна  

Іванівна  

2019   



Г.С.Сковороди.-

Харків: ХНПУ, 

2019, -136с. (с.118-

120).  

52 Розробка уроку 

англійської мови 

«Hello (2form)» 

Колесніченко 

Маріанна 

Вікторівна  

 

2019 Науково-

методичний журнал  

«Англійська мова та 

література» №25-27 

Видавнича група 

«Основа» 

- 

53 Розробка уроку 

англійської мови 

«Music`s 

everywhere» (8form)» 

 Грищенко Ірина 

Віктрівна 

 

2019 Науково-

методичний журнал  

«Англійська мова та 

література» №25-27 

Видавнича група 

«Основа» 

- 

54 Стаття 

«Інформаційна 

комунікація-основа 

розвитку закладів 

загальної середньої 

освіти» 

Колмикова 

Світлана 

Олександрівна 

2018 Збірник  

«Теоретичні та 

практичні аспекти 

розвитку науки»  VІ 

Міжнародної  

науково-практичної 

конференції 

МЦНД, м. Київ 

 

55 Стаття «Проблеми 

використання  

«Матеріали  з історії 

при вивченні 

математики і фізики 

в школі (Гендерний 

аспект)» 

Козир Юрій 

Григорович 

2019 Збірник   

«Актуальні 

проблеми методики 

навчання історії, 

правознавства та 

суспільствознавчих 

дисциплін»  ХІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції  

ХНПУ імені 

Сковороди 

Випуск 11 

 

 

56 Сучасні підходи до 

створення 

здоров’язбережуваль

ного освітнього 

середовища в 

закладі освіти 

Ляпунова О.В., 

Бєлкіна О.В. 

2018 VIIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

“Педагогіка 

здоров’я” 

 

57 The land of Plenty (9 

Form) 

Халіна Тетяна 

Володимирівна 

2019 Журнал Видавничої 

групи «Основа» 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) 

Сертифікат 

58 «Задачі 

здоров’язбережуваль

ного спрямування як 

спосіб реалізації 

наскрізної лінії 

«Здоров’я та 

безпека» 

Курякова Тетяна 

Євгенівна 

2019 Науково-

методичний журнал 

видавничої групи 

«Основа» «Основи 

здоров’я» №1(97) 

 



59 Розробка уроку за 

темою «Іменник як 

частина мови» 

Свєтлична Алла 

Володимирівна 

2018 Сайт: Super.urok-

ua.com 

Сертифікат  

60 «Мотивація як один 

із чинників 

успішного 

оволодіння 

іноземною мовою» 

Зеніч Олена 

Віталіївна,  

Зоріна Тетяна 

Миколаївна 

2019 Збірка наукових 

праць ХІ 

Міжнародної 

науково-методичної 

конференції 

«Методичні та 

психолого-

педагогічні 

проблеми 

викладання 

іноземних мов на 

сучасному етапі: 

Шляхи інтеграції 

школи та ЗВО» (18 

квітня 2019р. ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, м. 

Харків) 

Сертифікат  

61 «Особливості  

уроків технічного 

перекладу, їх роль в 

підвищенні інтересу 

учнів до вивчення 

англійської мови» 

Чирва Тетяна 

Дмитрівна 

2019 Журнал Видавничої 

групи «Основа» 

«Англійська мова та 

література» № 25-27 

(611-613) 

Сертифікат  

62 «Використання 

підручника «GET 

200!» під час 

підготування учнів 

до успішної здачі 

ЗНО» 

Чирва Тетяна 

Дмитрівна, 

Короткова 

Наталія 

Миколаївна 

2019 Збірка наукових 

праць ХІ 

Міжнародної 

науково-методичної 

конференції 

«Методичні та 

психолого-

педагогічні 

проблеми 

викладання 

іноземних мов на 

сучасному етапі: 

Шляхи інтеграції 

школи та ЗВО» (18 

квітня 2019р. ХНУ 

ім. В.Н. Каразіна, м. 

Харків) 

Сертифікат 

63 «Око як орган зору і 

оптична система» 

(Розробка уроку 

біології у 8-му класі) 

Компанійченко 

Світлана 

Леонідівна 

2018 Газета для вчителів 

біології та 

природознавства 

«Біологія» №21 

(849) листопад 2018 

 

64 1. «Загальне 

уявлення про 

швидкість хімічної 

реакції. Чинники, 

від яких вона 

залежить» ( Урок 

хімії для 9 класу) 

 

Компанійченко 

Світлана 

Леонідівна 

2018 Журнал. 

Християнський 

духовно-

просвітницький 

часопис. «Слово 

вчителю». Рубрика: 

Методика і досвід. 

(4/2018) 

 



2. «Птахи. 

Особливості будови 

та спосіб життя» 

(Урок біології для 7 

класу) 

 

Сайт: 

www.slovovchitelyu.

org 

65 «Швидкість 

хімічних реакцій» 

(Урок у 9-му класі) 

Компанійченко 

Світлана 

Леонідівна 

 Газета для вчителів 

хімії «Хімія» №11 

(815) листопад 2018 

 

66 Серія уроків з 

англійської мови 

«Зовнішність. 

Appearance»  

3 клас 

Кобзар Алла 

Анатоліївна 

2019 

Видавни

цтво 

«Основа

»  

«Англій

ська 

мова і 

літерату

ра  

у школі» 

 №25-27  

- - 

67 «Використання 

тестових технологій 

і тестовий контроль 

мовної та 

мовленнєвої 

компетенції учнів на 

уроках англійської 

мови», 

стаття в науковому 

виданні 

 «Методичні та 

психолого-

педагогічні 

проблеми 

викладання 

іноземних мов на 

сучасному етапі: 

шляхи інтеграції 

школи та ВНЗ. 

Матеріали ХІ 

Міжнародної 

науково-методичної 

конференції 

Кіктенко Тамара 

Миколаївна  

2019 Видавництво 

Харківського 

національного 

університету імені 

В.Н.Каразіна 

свідо-цтво 

68 Нова українська 

школа: формування 

культури здоров’я в 

рамках сталого 

розвитку (досвід 

ХЗОШ № 130)  

 

Дацько Юлія 

Валеріївна 

2018  Видавництво 

КВНЗ «Харківська 

академія 

неперервної освіти»; 

Каталог п’ятдесят 

другої обласної 

тематичної виставки 

ефективного 

педагогічного 

досвіду 

«Освіта Харківщини 

ХХІ століття» 

- 



69 «Підбірка тестів з 

англійської мови (8 

клас, за підручником 

О.С.Любченко, 

О.М.Любченко, 

Н.В.Турчиної», 

стаття  

в журналі 

Англійська мова та 

література. – 

Основа, 2019 –  

№ 25-27 (611-613) 

 

Кіктенко Тамара 

Миколаївна  

2019 Видавнича група 

«Основа» 

серти-фікат 

70 Розробка уроку 

«Про мій Харків – 

моїм учням» з 

англійської мови в 

11-му класі 

Публікація в 

каталозі «Відкритий 

урок: розробки, 

технології, досвід» 

  № 02/2018 

Гулій Тетяна 

Вікторівна 

2018 - - 

71 Розробка уроку 

«Ukrainian and 

British cuisine» з 

англійської  мови в 

10-му класі  

Публікація в 

каталозі «Відкритий 

урок: розробки, 

технології, досвід» 

  № 02/2018 

Шаповал Лариса 

Володимирівна 

2018 - - 

72 «Розвиток творчих 

та пізнавальних 

здібностей учнів 

шляхом 

використання 

інтерактивних 

технологій на 

уроках англійської 

мови»  

Публікація  в збірці 

матеріалів ХІ 

Міжнародної 

науково-методичної 

конференції 

«Методичні та 

психолого-

педагогічні 

проблеми 

викладання 

іноземних мов на 

сучасному етапі: 

шляхи інтеграції 

школи та ВНЗ» 

Кузуб В.В. 

Шаповал Л.В. 

Гулій Т.В. 

2019 - - 



73 «Я люблю свята. 

Збираємо 

Великодній кошик» 

(1 клас, «Я 

досліджую світ», 

англійська мова) 

(публікація в 

науково-

методичному 

журналі «Англійська 

мова та література», 

№ 25-27, 2019) 

Кузуб В.В. 

Конюшок В.А. 

Решетник О.А. 

2019 - - 

74 «Рослинний і 

тваринний світ 

Африки» (4 клас, 

природознавство, 

англійська мова) 

(публікація в 

науково-

методичному 

журналі «Англійська 

мова та література», 

№ 25-27, 2019) 

Решетник О.А. 

Кокошко С.С. 

2019 - - 

75 Love makes the world 

go round (level – Pre-

Intermediate) 

(публікація в 

науково-

методичному 

журналі «Англійська 

мова та література», 

№ 25-27, 2019) 

Гулій Т.В. 

Шаповал Л.В. 

2019 - - 

76 Rainbow Party (1-2 

forms. Level-

Beginner) 

(публікація в 

науково-

методичному 

журналі «Англійська 

мова та література», 

№ 25-27, 2019 

Гулій Т.В. 

Шаповал Л.В. 

2019 - - 

77 «Розвиток 

аналітичного й 

асоціативного 

мислення на уроках 

української мови та 

літератури» 

(Майстер-клас за 

казкою І. Франка 

«Фарбований Лис» 

(5 клас) 

(публікація в 

науково-

методичному 

журналі МОН 

«Дивослово» № 10, 

Шевченко О.М. 2019 - - 



2019) 

78 Підмет як головний 

член речення. 

Способи вираження 

підмета 

Кучер Ольга 

Анатоліївна 

2019  Сертифікат 

79 Критичне мислення 

у світлі вимог 

концепції "Нової 

Української Школи" 

Посохова 

Наталія 

Миколаївна 

2018   

80 Формування 

історичних 

компетентностей 

учнів через 

застосування 

стратегій 

критичного 

мислення 

Посохова 

Наталія 

Миколаївна 

2019   

81 Способи швидкого 

обчислення 

Маланова Ірина 

Павлівна 

2018 Видавнича група 

"Ранок 

Методичний портал 

 

82 Майстерня 

швидкого 

обчислення 

Маланова Ірина 

Павлівна 

2019 Видавництво 

"Шкільний світ" 

газета "математика" 

 

83 Урок "Двигуни 

внутрішнього 

згорання" 

(8 клас) 

Борзенко Ольга 

Сергіївна 

2018 Сайт naurok.com.ua 

 

Сертифікат 

84 Елементи історії 

вітчизняної науки 

під час 

розв'язування задач 

Борзенко Ольга 

Сергіївна 

2018 Збірник 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Фізика-наука 

життя 

Сертифікат 

85 Авіація в період 

відродження  

державності  

Борзенко Ольга 

Сергіївна 

2018 Збірник 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Гагарінські 

читання" 

Сертифікат 

86 Космічне сміття Борзенко Ольга 

Сергіївна 

2019 Збірник 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Гагарінські 

читання" 

Сертифікат 

87 Енергетичні 

проблеми людства 

Борзенко Ольга 

Сергіївна 

2019 Збірник 

всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

"Гагарінські 

читання" 

Сертифікат 

88 Освітня програма з 

позашкільної освіти 

дослідницько-

експериментального 

напряму 

Соколова Тетяна 

Іванівна 

2018 Наказ Департаменту 

науки і освіти 

Харківської 

обласної державної 

адміністрації від 

 



"Математика. 5 

років" 

09.07.2018 №206 

89 Прислів'я на уроці 

англійської мови 

Стом 

Ольга 

Юріївна 

2019 Журнал "Англійська 

мова та література" 

№2/2019 

Сертифікат 

90 Наука -це цікаво. 

Видавництво 

"Основа" (газета) 

Власенко 

Галина 

Миколаївна 

2018 Журнал "Англійська 

мова та література" 

№12/2018 

Сертифікат 

91 Magic carpet Власенко 

Галина 

Миколаївна 

2018 Журнал "Англійська 

мова та література" 

№11/2018 

Сертифікат 

92 Критичне мислення 

на уроках іноземної 

мови. 

Завсеголова 

Катерина 

Володимирівна, 

Зінченко 

Оксана 

Олександрівна 

 Матеріали 

міжнародної 

конференції у ХНУ 

ім. Каразіна 

"Методичні та 

психолого-

педагогічні 

проблеми 

викладання 

іноземних мов на 

сучасному етапі: 

шляхи інтеграції 

школи та ВНЗ" 

 

93 2000 вправ і завдань. 

Рос. Мова 2 клас 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

94 2000 вправ і завдань. 

Рос. Мова 3 клас 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

95 2000 вправ і завдань. 

Рос. Мова 4 клас 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

96 Логіка 1-4 клас. 

Горішки для розуму. 

Збірник задач 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

97 Словник 6 в 1 Володарська 

М.О. 

2018  - - 

98 Довідник учня 1-4 

кл. 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

99 Математика 3 клас. 

Завдання для 

відпрацювання 

навичок 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

100 Математика 4 клас. 

Завдання для 

відпрацювання 

навичок 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

101 Українська мова  

3 клас. Завдання для 

відпрацювання 

навичок 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

102 Українська мова  

4 клас. Завдання для 

відпрацювання 

навичок 

Володарська 

М.О. 

2018  - - 

103 Позакласне читання 

2 клас 

Настенко А.І. 

Ковальчук Н.О. 

2019 + - 

104 Case study Накрапльонна 2019 Журнал "Англійська Сертифікат 



Л.А мова та література" 

№09/2019 

105 Parties, Festivals, 

Holidays 

Тарабаринова 

Н.Л. 

2019 Журнал "Англійська 

мова та література" 

№09/2019 

Сертифікат 

106 Films Зінченко О.О. 2019 Журнал "Англійська 

мова та література" 

№09/2019 

Сертифікат 

107 Досвід використання 

соціальних мереж 

для розвитку 

професійної 

компетентності 

магістрів. 

(Матеріали ХІІІ 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Актуальні 

дослідження в 

соціальній сфері»  

17 травня 2019 року, 

 м. Одеса,  

стор. 165-167.) 

Квасник О.В. 

Ковтун Х.І., 

вчитель 

української мови 

та літератури 

ХЗОШ №137. 

2019   

108 Використання  

Stem-освіти для 

вдосконалення рівня 

професійної 

відповідальності 

серед студентів-

магістрів. 

(Матеріали V 

Міжнародної 

науково- практичної 

конференції Наукова 

школа академіка 

Івана Зезюна у 

працях його 

соратників та учнів. 

22-23 травня 2019 

року, м. Харків, 

стор. 172-174) 

Квасник О.В. 

Ковтун Х.І., 

вчитель 

української мови 

та літератури 

ХЗОШ №137, 

Костенко О.А. 

2019   

109 Управління 

розвитком 

адаптивної школи 

(матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 18 

квітня 2018) 

Збірник 

«Інноваційний 

розвиток 

національної освіти: 

Стратегія, тактика, 

виміри змін» 

Шевченко 

Оксана 

Михайлівна  

2018 --- --- 



 

 

 

 

 

 

 


