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Примітка

Кащеєв Л.Б.,

Коваленко С.В.,

Коваленко С.М.

18 учнів (10-11 класи)Інформатика,"

Основи 

комп'ютерної 

графіки

1) Навчальний посібник 

«Основи візуального 

програмування»

2) Зошит для практичних 

робіт з основ візуального 

програмування

Лазарєва А.І., 

Діденко Н.Л.

учні 4-х класів "Я і Україна", 

українська 

мова, 

образотворче 

мистецтво

Актуальні проблеми 

навчання читанню 

молодших школярів, 

Метод проектів в 

екологічній освіті 

Банк даних про новаційну діяльність (2013/2014 навчальний рік)

Впровадження проектних 

технологій на уроках

Суть технології:

Надання учням можливості 

самостійного набуття 

знань в процесі 

розв’язання практичних 

задач або проблем, що 

потребують інтеграції 

знань з різних предметних 

галузей. Вчителю в проекті 

відводиться роль 

координатора, експерта, 

додаткового джерела 

інформації

Автор У. Кілпатрик

20 роки ХХ ст. 

Київ-

ський

1. Харківський 

приватний ліцей 

"Професіонал" 

Харківської 

області



Розвивальне навчання          

Суть технології:          

забезпеченні розвитку 

пізнавальних можливостей 

школяра. Зміст, принципи, 

методи і прийоми 

розвивального навчання 

спрямовані на ефективний 

розвиток пізнавальних 

можливостей школярів 

(сприймання, мислення, 

пам'яті, уяви тощо). Воно 

можливе за такої 

організації навчального 

процесу, коли учні 

самостійно або з 

допомогою вчителя 

осмислюють матеріал, 

запам'ятовують, творчо 

застосовують його в 

нестандартних умовах. 

Важливим компонентом 

навчальної діяльності за 

використання ці технології 

є навчальне завдання. 

Учень повинен знати мету 

завдання, за допомогою 

яких дій та за яких умов 

потрібно виконувати його, 

які засоби необхідно 

використовувати при 

цьому.

Лазарєва А.І., 

Гришко А.А.

учні 1-4-х класів 1) Граматичні розбори з 

української мови. Зошит-

помічник (для учнів 1-4-х 

класів).       2) Розвивальні 

завдання для початкової 

школи. Робочий зошит          

(для 2-го класу).

2.



Лазарєва А.І., 

Діденко Н.Л.

учні 1-4-х класів "Яі Україна" Система завдань з курсу 

«Я і Україна» з 

використанням 

інформаційно-

комп’ютерних технологій.

Кащеєв Л.Б., 

Кащеєва Г.І., Будко 

О.В.

10-11-і класи Інформатика, 

географія

Навчальний посібник 

«Творчий проект з 

технології. 

Характеристика фізичної 

та соціально-економічної 

географії обраного 

регіону»

Інформаційно-

комп'ютерні технології, 

використання 

мультимедійних 

презентацій на уроках       

Суть технології:          

Комп’ютерна презентація - 

це авторське учнівське 

бачення теми, розробка 

певного сценарію 

виконання і представлення 

аудиторії, яка, до речі, 

може бути абсолютно 

різною: від учнів 

початкової школи до 

вчителів. Комп’ютер дає 

можливість використання 

інформації мережі 

Інтернет, дозволяє 

ілюструвати, естетично 

оформляти сторінки, 

використовувати ефекти 

анімації. 

          Діти вчаться бути 

послідовними у відборі 

найсуттєвішої інформації.

          Суть інформаційно-

проектної технології - 

через проектну діяльність, 

яка передбачає розв’язання 

проблеми чи низи проблем 

на основі певної суми 

знань, показати практичне 

застосування цих знань.

3.


