
 
 

 

Перелік друків працівників  

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Охтирської міської ради Сумської області  

у фахових виданнях за період 2011-2016 роки 

  
№ 

з/п 

ПІБ вчителя Назва, № фахового видання, рік Вид друку  

(урок чи стаття, тема) 

1.  Мансурова І.В. Журнал «Трибуна вчителя», №4-5, 2011 Розробка уроку «Особливості спадкування за 

заповітом»  

 

2.  Мансурова І.В. Учительський журнал on-line, січень 2014 Розробка уроків «Підсумково – 

узагальнюючий урок «Сімейне право України»  

3.  Мансурова І.В. «Форум педагогічних ідей». Освіта. ua. Журнал 

«Відкритий урок: розробки, технології, досвід», 

лютий 2014 

Урок «Загальна характеристика 

конституційних прав і свобод».  

 

4.  Криницька І.І. Сайт «Методичний портал», 13.11.2012 Урок української літератури (індивідуальна 

форма навчання). Розвиток мовлення. 5 клас. 

Виразне читання оповідання про життя людей 

у нашій країні, їх дружба, чуйність, чесність. 

5.  Вашева Г.А. Учительський журнал on-line, 17.02.2012 Звертання поширені й непоширені. Виховна 

тема «Родина». 

6.  Вашева Г.А. Учительський журнал on-line, 2014 Розробка уроку «Відмінювання іменників. 

Поділ на відміни.». 

7.  Бабич Т.В. Освітній портал «Vchitel. INFO», 15.11.2012 Конспект уроку, презентація до уроку на тему 

«Дієприкметниковий зворот. Побудова речень 

із дієприкметниковим зворотом». 

8.  Бабич Т.В. Учительський журнал on-line,  2014 Розробка уроку А.Малишко «Пісня про 

рушник». 8 клас. 

9.  Гузенко О.В. Вивчаємо українську мову та літературу, 

листопад 2012 

Життя і творчість Остапа Вишні. Урок – 

проект. 11 клас. 



10.  Гузенко О.В. Учительський журнал on-line, 2014 Розробка уроку «Називні речення» 

11.  Приходько Т.І. Учительський журнал on-line, 10.02.2012 Розробка уроку з теми «Реквієм» 

А.Ахматової». 

12.  Нагієвич Р.М. Учительський журнал on-line, грудень 2012 Урок «Розвиток промисловості в Українських 

землях» у ІІ половині ХІХ століття. 

13.  Нагієвич Р.М. Учительський журнал on-line, 

 лютий, 2013 

Урок «Радянізація західноукраїнських 

земель». 

14.  Нагієвич Р.М. Всеукраїнська освітня мережа «Щоденник. ua», 

2012 

 

Урок «Гетьмани України» (5 клас). 

15.  Нагієвич Р.М. Форум педагогічних ідей, журнал «Відкритий 

урок», сайт «Освіта. ua», №1-2-3 2013 

Брейн – ринг «Стародавня Греція». 

16.  Скорик Л.П. Учительський журнал on-line, 2014 Урок на тему «Культурне життя на Україні у 

другій половині XІV -  XV століття». 

17.  Скорик Л.П. Учительський журнал on-line, 2014 Урок на тему «Мирний договір з 

Центральними державами у Брест - 

Литовську». 

18.  Васильченко І.С. Методичний збірник, 2013 Використання мультимедійних презентацій на 

уроках географії. 7 клас. 

19.  Савченко О.В. Учительський журнал on-line, листопад 2012 Урок з економіки «Командна економіка». 

20.  Савченко О.В. Учительський журнал on-line, листопад 2012 Урок з географії «НТР та її основні риси». 

21.  Єрмола Л.І.,         

Чельмак Л.А., 

Гарна С.В. 

Журнал «Математика в школах України», №12 

2013 

Математичний диктант. 5-11 класи. 

22.  Шудрик Н.І. Учительський журнал on-line, 27.09.2011 Урок «Приготування їжі, сервірування столу, 

повторення». 

23.  Шудрик Н.І. Видавнича група «Основа», червень 2014  Вебінар для педагогів усіх категорій «Зміни в 

освіті, що корисного?». 

24.  Шудрик Н.І. Видавнича група «Основа», жовтень 2014 Вебінар для педагогів усіх категорій 

«Інтерактивні технології викладання». 



25.  Шудрик Н.І. Видавнича група «Основа», жовтень 2014 Вебінар для викладачів англійської мови 

«Activities and communikative activities – what 

is the difference».  

26.  Золотухіна Т.М. Учительський журнал on-line, серпень 2013 Урок з англійської мови «Минулі події». 

27.  Золотухіна Т.М. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 

жовтень 2013 

Свято «В країні знань». 

28.  Лапоног Л.В. Учительський журнал on-line, 09.11.2012 Виховний захід «СНІД – чума ХХІ століття». 

29.  Лапоног Л.В. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, №1, 

січень 2013 

Олімпійський урок. Урок з фізичної культури. 

30.  Руденко А.І. Відкритий урок: розробки, технології, досвід, 

№7-8, 2012 

Урок природознавства «Гірські породи». 

31.  Ткаченко А.О. Учительський журнал on-line,  2014 Відкритий урок з математики в 6 класі. 

«Розв’язування вправ з теми «Пропорція». 

32.  Малєжик І.М. Учительський журнал on-line,  2014 Розробка урок на тему «Корінь слова. 

Спільнокореневі слова й форми слова» 5 клас. 

33.  Явтушенко І.Є. Учительський журнал on-line,  2014 Розробка уроку «Загальна характеристика 

плазунів». 8 клас. 

34.  Явтушенко І.Є. Учительський журнал on-line,  2014 Розробка уроку «Генеративні органи рослин. 

Будова і різноманітність квіток» 7 клас. 

35.  Бугай Ю.В. Учительський журнал on-line,  2014 Розробка уроку «Сербська казка «Жбан ладу» 

(уривки). Однакові герої в різних казках. Читання 

в особах. 

36.  Галагуз А.В. wiki.soippo.edu.ua., 2014 Активізація пізнавальної активності учнів через 

розв’язування задач з хімії. 

37.   

2015  

 

38.  Ткаченко А.О. Журнал «Відкритий урок», №1 2015 Розробка уроку математики в 6 класі 

«Розв’язування вправ з теми «Пропорція». 

39.  Подоляка В.Д. Журнал «Шкільний бібліотекар» №3,  2015 Розробка презентації книги                               

В.О. Сухомлинського «Всі добрі люди – одна 

сім’я» 



40.  Подоляка В.Д. Журнал «Шкільний бібліотекар» №9,  2015 Стаття «Використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в роботі шкільної 

бібліотеки» 

41.  Єрмола  Л.І. Журнал «Відкритий урок», листопад 2015 Розробка уроку математики в 7 класі 

«Розв’язування вправ з теми «Графіки функції» 

42.  Крючко Н.Л. Учительський журнал on-line,  7 жовтня 2015 Розробка уроку української мови в 9 класі 

«Використання складних речень із різними 

видами сполучникового та безсполучникового 

зв’язку в текстах різних стилів» (на творчості 

Л.Костенко) 

43.  Шудрик Н.І. Видавнича група «Основа», серпень 2015 Вебінар для викладачів англійської мови 

«Оновлена програма. Англійська мова. 4 клас» 

44.  Золотухіна Т.М. Журнал «Відкритий урок», № 9-10, 2015 Розробка уроку англійської мови в 6 класі на 

тему «Подорожуємо світом» за підручником 

О.Карп’юк за новою програмою 

45.  Васильченко І.С. Освіта ua,  вересень  2015 Розробка уроку географії в 6 класі на тему 

«Землетруси» 

46.  Васильченко І.С. Учительський журнал on-line,  березень  2015 Розробка уроку географії з презентацією в           

7 класі на тему «Внутрішні води Південної 

Америки» 

47.  Явтушенко І.Є. Учительський журнал on-line,  23.01.2015 Розробка уроку біології в 7 класі на тему 

«Генеративні органи квітки. Будова і 

різноманітність квіток» 

48.  Явтушенко І.Є. Учительський журнал on-line,  23.01.2015 Розробка уроку біології з презентацією в 8 класі 

на тему «Особливості будови птахів» 

49.  Явтушенко І.Є. Методичний портал,  09.10.2015 Розробка уроку біології в 8 класі на тему 

«Особливості будови птахів» 

50.  Криницька І.І. Методичний портал,  18.08.2015 Урок – реквієм Остап Вишня Трагічна доля 

українського гумориста, велика популярність і 

значення його усмішок у 1920-ті роки. «Моя 

автобіографія» - гумористичний життєпис         

11 клас 



51.  Бабич Т.І.  Учительський журнал on-line,  30.11.2015 Сорально – побутова драма «Наталка Полтавка» 

- перший твір нової української драматургії, її 

довготривале сценічне життя 

52.  Вашева Г.А. Учительський журнал on-line,  грудень 2015 Конспект уроку української мови «Означення, 

додаток і обставина як другорядні члени 

речення (повторення)» 8 клас 

53.  Шапошник Н.М. Учительський журнал on-line,  грудень 2015 Конспект уроку розвитку мовлення «Діалог, 

який доповнює почутий або прочитаний текст, 

його розігрування відповідно до запропонованої 

ситуації спілкування, пов’язаної з 

характеристикою людей; діалог дискусійного 

характеру» 

54.  Сосєдко А.В. Учительський журнал on-line,  31.07.2015 Конспект навчального заняття з музичного 

мистецтва в 5 класі. Тема «Музика і циркове 

мистецтво» 

Учительський журнал on-line,  31.07.2015 Конспект навчального заняття з музичного 

мистецтва в 4 класі. Тема «Музика Народів 

Закавказзя» 

Учительський журнал on-line,  31.07.2015 Сценарій позакласного заходу. Фестиваль 

сучасної української патріотичної пісні 

«Мелодія єднає, на мир надихає» 

Учительський журнал on-line,  31.07.2015 Сценарій позакласного заходу вокально – 

музичного мистецтва. «Зорепад пісень» 

2016 

55.  Золотухіна Т.М. Інтерактивна школа творчого вчителя,  

28 березня 2016 

Участь у вебінарі «Готуємось разом до ДПА і 

ЗНО 2016 з іноземних мов» 

56.  Золотухіна Т.М. Журнал «Відкритий урок», № 2, грудень 2016 Дидактичний матеріал «Різнорівневі вправи 

Vocabulary in Use для учнів старших класів з 

англійської мови» 

57.  Шудрик Н.І. Рада НГО «Global Educational Diskovery», червень 

2016 

Участь у вебінарі незалежного педагогічного 

конкурсу «Спікер року», що проходив в межах 

проекту «Global Educational Diskovery» для 

педагогів усіх категорій за темою «2016 рік 



англійської мови. Як вчителю долучитися до 

навчальної програми  Європейського Союзу» 

58.  Шудрик Н.І. Видавнича група «Основа», серпень 2016  Участь у вебінарі ВГ «Основа для вчителів 

англійської мови за темою: «Методичні 

рекомендації щодо викладання англійської мови 

в 8 класі» 

59.  Демченко Т.В. Видавництво «Плеяди». Каталог «Відкритий 

урок: розробки, технології, досвід», № 02/2016 

(грудень 2016) 

 «Кругообіг води в природі. Збереження води» з 

природознавства в 2-му класі. План – конспект 

уроку з мультимедійною підтримкою. 

60.  Колодяжна Л.А. Учительський журнал on-line,  29.11.2016 Конспект уроку математики «Таблиця ділення 

на 8» та презентація PowerPoint. 

61.  Колодяжна Л.А. Учительський журнал on-line,  24.12.2016 Конспект уроку української мови «Частина 

мови». 3 клас» 

62.  Колодяжна Л.А. Учительський журнал on-line,  24.12.2016 Конспект уроку української мови «Слова, що 

означають назви предметів (іменники)» та 

презентація (2 клас) 

63.  Ситнік Т.М. Учительський журнал on-line,  21.12.2016 Урок з історії на тему: «Розвиток освіти і науки 

України першої половини ХІХ століття» 

64.  Малєжик І.М. Методичний портал 18.09.2016 Урок української літератури в 7 класі на тему 

«Героїня духу українського народу Олена 

Теліга. Вірш «Сучасникам» як моральний 

заповіт нащадкам. Патріотичні мотиви поезій 

«Радість», «Пломінний день» 

65.  Малєжик І.М. Методичний портал 04.12.2016 Конспект уроку з української мови на тему 

«Корінь слова. Спільнокореневі слова й форми 

слова». 5 клас 

66.  Малєжик І.М. Методичний портал 04.12.2016 Конспект уроку з української мови на тему 

«Дієприкметник як особлива форма дієслова: 

загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль». 7 клас 

67.  Малєжик І.М. Методичний портал 04.12.2016 Конспект уроку з української літератури на тему 

«Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в 

українській літературі. «Лебеді материнства». 



Фольклорна основа поезії. Символічний зміст 

образу лебедів, романтичний пафос твору. ТЛ: 

ліричний герой. 7 клас 

68.  Малєжик І.М. Методичний портал 04.12.2016 Конспект уроку з української літератури на тему 

«Микола Вороний. Коротко про письменника. 

«Євшан - зілля». Патріотичні почуття й 

толерантне ставлення до інших народів. ТЛ: 

ліро-епічний твір, поема. 7 клас 

69.  Малєжик І.М. Методичний портал 04.12.2016 Розробка виховної години «Світ професій 

навколо нас». 7 клас 

70.  Бугай Ю.В. Методичний портал 07.07.2016 Розробка уроку навчання грамоти (читання) 

«Закріплення звукового значення букви «ї». 

Опрацювання вірша Г.Чубач «А живу я в 

Україні». Розвиток мовлення за віршем 

О.Василенко» 

71.  Бугай Ю.В. Методичний портал 30.09.2016 Паспорт кабінету початкового навчання 

72.  Проценко В.В. Методичний портал 30.11.2016 Розробка уроку «Редукційний поділ клітин, або 

мейоз» 

73.  Проценко В.В. Методичний портал 13.12.2016 Розробка уроку «Система кровообігу. Серце: 

будова і функції» 

74.  Бутко Н.М. Методичний портал 20.09.2016 Назва матеріалу «Мудрість щирого подарунку. 

(Моральні цінності в новелі О.Генрі «Дари 

волхвів»)» 
 


