
  

Перелік методичних напрацювань учителів початкових 
класів, вихователів ГПД 

 

 

1. Лавренчук Г.М., Анікіна Н.А «Перші дні дитини в школі»; 

2. Лавренчук Г.М. «Треба, хочу, можу»; 

3. Мельник С.Г. «Інтерактивне навчання – ефективний освітній 

простір молодшого школяра»; 

4. Федорчук В.І. «Цікаве про комах»; 

5. Ніколаєва Н.І «Гра – засіб пізнавальної діяльності молодшого 

школяра»; 

6. Дідик Р.М. «Інноваційні методи роботи над словниковими словами 

у 2 класі»; 

7. Малярчук Ю.В. «Виховання здоров’язберігаючої компетенції учнів 

початкових класів»; 

8. Костюкович О.А., Калюх Л.В. «Задачі з логічним навантаженням 

як одна з форм роботи з обдарованими дітьми». 

9.  Ціос Л.Л «Архітектоніка сучасного уроку музики» . 

10. С.Мельник, В.Мосіюк . Посібник «Радість читання – радість 

пізнання». 

11. І.Селезньова. Посібник. «Пиши без помилок. Тренувальні 

вправи з української мови для 4 класу». 

12. Л.Калюх.  Конспект уроку з літературного читання 2 клас

 Урок-мандрівка в казковий світ. 

13. В.Федорчук. Конспект уроку з української мови 1 клас . «Буква 

Б. Подорож у країну Букландію». 

14. В.Федорчук. Конспект уроку з української мови 4 клас

 Закріплення знань учнів з теми «Займенник». Засідання клубу 

«Юні мовознавці». 

15. З.Кордонець. Конспект уроку з української мови 4 клас

 «Неозначена форма дієслова». 

16. Л.Мельохіна . Конспект уроку з українського читання 3 клас

 Друзі пізнаються в біді. В. Сухомлинський «Кінь утік…» 

17. Л.Душа-Гудим. Конспект уроку з української мови 3 клас.

 «Спільнокореневі слова. Корінь слова». 

18. Н.Соломко. Конспект уроку з українського читання 2 клас.

 «Скринька казок народів світу. Зачин, основна частина, кінцівка 

казки. «Як дівчина короля перехитрила»(угорська народна казка)». 

19. Р.Дідик. Конспект уроку з української мови 2 клас. «Поділ слів 

на групи за запитаннями хто це? що це?» 



20. Ю.Малярчук . Конспект уроку з української мови 2 клас.

 «Прикметник. Слова, які називають ознаки предметів. Зв’язок 

прикметників з іменниками». 

21. О.Фейлик. Конспект уроку з українського читання 3 клас.Доля 

карає жадібних. В.Скомаровський «Чому в морі вода солона?» 

22. О.Токар Конспект уроку з української мови 1 клас.

 «Закріплення вивчених букв». 

23. Л.Слободенюк Конспект уроку з української мови 4 клас.

 Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу 

«Дієслово». 

24. Н.Данилюк . Мультимедійна презентація . «Максим Рильський». 

25. Н.Данилюк . Мультимедійна презентація . «Дітям про Кобзаря». 

26. Г.Лавренчук, Л.Шевчук. Посібник. «Дитина народжує батьків». 

27. Г.Козяр, Г.Лавренчук. Посібник. «Природні задатки + здібності 

+ праця = обдарованість». 

28. С.Мельник. Посібник. «Інтелектуальна гра – крок до великого 

успіху». 

29. Л.Ціос. Посібник . «Позаурочна музично-виховна діяльність в 

школі». 

30. В.Федорчук. Посібник. «Збирання і розповсюдження рецептів 

поліських страв». 

31. Г.Козяр, С.Мельник. Посібник . «Вивчаємо. Досліджуємо.  

Застосовуємо». (Практичні уроки з природознавства у 1-4-х 

класах) . 

32. І.Скоцик . Посібник. « Мультимедіа навчає, мотивує, розвиває». 

33. Г.Козяр . Методична розробка. «Педагогічна гра як засіб 

формування мовних компетенцій учнів початкових класів». 

34. Н.Анікіна, Л.Шевчук, О.Фейлик, Л.Мельохіна . Посібник

 «Збірник диктантів 2-4 класи». 

35. І.Селезньова Посібник Писати грамотно – це легко 

(тренувальні вправи з української мови для 4 класу). 

36. Н. Ніколаєва, Н.Мельник. Посібник . «Батьківські збори як 

дійова форма спілкування вихователя групи продовженого дня з 

батьками».  

 


