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до інформатики: від програми до планування. 
Поурочне планування для 2-го класу ................ 3 (2013)

АНДРУСИЧ О. У царстві звуків та літер.  
Розробка уроку для 2-го класу .......................... 2 (2013)

БАКАЙ О., СКОЧОК В. Істинні та хибні 
висловлювання. Конспект уроку для 4-го класу .... 3 (2012)

БОЖКО О. Пам’ять комп’ютера.  
Конспект уроку для 3-го класу .......................... 2 (2012)

БРУСНИК Н. Незвичайний стадіон.  
Конспект уроку для 2-го класу .......................... 2 (2012)

ДАВТЯН Є. Кодування інформації.  
Конспект уроку для 3-го класу .......................... 3 (2012)

КИРИЧЕНКО В., НАЗАРУК Т. Алгоритмічні етюди. 
Конспект уроку для 4-го класу .......................... 2 (2012)

КОРШУНОВА О. Інформатика в малюнках: 
доступно та цікаво ............................................ 4 (2013)

КРИЖАНІВСЬКА О., РЕШЕТНЯК К., ЦУМАН Т. 
Комп’ютерна мережа. Конспект уроку  
для 4-го класу ......................................................1 (2012)

САМОДЄЛОВА В. Що може комп’ютер.  
Конспект уроку для 2-го класу .............................1 (2012)

СТУЧИНСЬКА О. Інформаційні процеси.  
Конспект уроку для 2-го класу .......................... 3 (2012)

ШКВОРЕЦЬ Л. У світі інформації. Конспект уроку 
для 3-го класу ......................................................1 (2012)

Трудове навчання
КОТЕЛЯНЕЦЬ Н., АГЄЄВА О.  

Уроки трудового навчання в 1-му класі.  
Методичні рекомендації .................................. 3 (2013)

ПРОЦЕНКО Т. Ой летять, летять сніжинки. 
Урок трудового навчання у 3-му класі ............... 6 (2013)

Мистецтво
Державний стандарт

ГАЙДАМАКА О. Поліхудожній підхід до мистецької 
освіти молодших школярів ............................... 3 (2012)

МАСОЛ Л. Новий стандарт мистецької освіти: 
науковий коментар до основних змін...................1 (2012)

Інтегрована освіта
ЕМАНОВА З. Музична зустріч зі Смішариками. 

Конспект уроку музики для 2-го класу .............. 3 (2012)
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ТКАЧУК С., ЖОРНЯК Б. Чарівне Музичне 
Королівство та його мешканці .......................... 5 (2013)

УСЕНКО Т. Незвичайна Мотрійка. Урок 
образотворчого мистецтва у 4-му класі ............ 6 (2013)

Основи здоров’я  
Здоров’язбережувальні технології

БОЙЧЕНКО Т. Характеристика нової програми 
“Основи здоров’я ................................................1 (2012)

ДРАГАН А. та інші. Здоров’язбережувальні 
технології у початковій школі .............................4(2013)

ЗАХАРЧЕНКО Е. Нам мікроби не страшні.  
Урок-телепередача у 3-му класі ....................... 5 (2013)

САВЧЕНКО О. Тренуємо пам’ять і увагу.  
Конспект уроку для 3-го класу  ......................... 1 (2013)

ФУТОРЯК Л. Поважаймо одне одного.  
Розробка уроку для 3-го класу .......................... 2 (2013)

ШАМРАЙ Л. Школа сприяння здоров’ю .............. 4 (2013)

Громадянська освіта
ЛУЦЕНКО Т. Життя — найвища цінність.  

Конспект уроку для 4-го класу .......................... 4 (2013)

Екологічне виховання
БОНДАР Л. Квіти засіваємо — землю звеселяємо. 

Заняття на свіжому повітрі ................................ 2 (2013)

Моральне виховання  Християнська етика
БОНДАР Л. Рідний серцю батьківський поріг. 

Конспект заняття для 1-го класу ................... ….3 (2013)

БОНДАР Л. Як ніжний паросток плекай дитину. 
Планування виховних годин у 1-му класі ........... 3 (2013)

КАПИНОС Г. Мудра людина любить працю. 
Конспект уроку для 4-го класу .......................... 2 (2012)

Безпека життєдіяльності
ОСТАПЕНКО Г. Безпечні канікули.  

Інструктивна виховна година ............................ 6 (2013)

СТРОКАНЬ Т. Правила пішохода знаємо —  
в біду не потрапляємо ...................................... 3 (2013)

Сучасні освітні технології
БІЛЬСЬКА О. Новому поколінню — нову 

педагогіку ........................................................ 1 (2013)

ГАЙОВА Л., СЕМЕНОВСЬКА Х. Приклади пошукових 
таблиць до уроків з різних предметів .................. 4 (2013)

КАПИНОС Г. Інтерактивні технології для розвитку 
та самореалізації особистості .......................... 2 (2012)

НАУМЕНКО В. Пошукові таблиці на уроках 
читання ............................................................ 4 (2013)

ОНОПРІЄНКО О. Проектна діяльність як засіб 
компетентнісно орієнтованого навчання .......... 1 (2013)

СТАРАГІНА І., МЕЛЬНИК К., ЖЕМЧУЖКІНА Г. 
Технологія розвивального навчання виховує 
вундеркіндів.........................................................1 (2012)

ТАРАСЕНКО Г. Її Величність Гра. Чарівний місток 
наступності дошкільної й початкової освіти ...... 2 (2012)

Ігрове навчання
КАПІРУЛІНА С. Експедиція-конкурс юного 

споживача. Навчально-виховний захід  
для учнів 1–3-х класів ....................................... 3 (2012)

КАПІРУЛІНА С. Обізнаного споживача виховуємо 
у грі. Формування основ споживчої культури 
молодших школярів .......................................... 3 (2012)

ТАРАСЕНКО Г. Гра-подорож: захопливо навчає 
і виховує  .......................................................... 3 (2012)

ТАРАСЕНКО Г. На гостини до ялинки. Новорічна 
гра-подорож для учнів 1-го класу ..................... 3 (2012)

Проектні технології
БУТЕНКО М., ЛАНТУХ Р. Проектна діяльність 

у навчанні іноземної мови з використанням 
інформаційних технологій....................................1 (2012)

ВОРОНІНА І. Моя щаслива планета: майбутнє 
у наших руках. Екологічні проекти в дії .............. 1 (2013)

ГІЛЬБЕРГ Т., САК Т. Досліджувати, пізнавати, 
творити. Проектна діяльність на уроках 
природознавства ............................................. 5 (2013)

КОЛОМІЄЦЬ Г. Зимові свята. Народознавчий 
проект для учнів 3-го класу ............................... 6 (2013)

СОЛОМОНЮК О. Пізнай далеку Антарктиду. 
Творчо-пізнавальний проект у 1-му класі .......... 3 (2013)

Позакласна робота  Свята і розваги
ГОРБЕНКО Н. Школа свої двері відчиняє.  

Пісні про школу і шкільне життя ........................ 2 (2012)

КАРПЕНКО Н. Мово українська, гордосте моя! 
Конкурс знавців української мови для учнів 
3–4 класів ........................................................ 5 (2013)

МАСЛОВА О. Як козаки дівчат визволяли. 
Спортивна розвага для хлопчиків 8–10 років .... 3 (2013)

ПЕРЕПЕЛИЦЯ Т. На щастя, на здоров’я.  
Сценарій народознавчого свята ....................... 6 (2013)

ПРОЦЕНКО Т. Прощавай, початкова школо! 
Сценарій випускного свята............................... 2 (2013)

РОСЛЯКОВА І. Екскурсії: цікаво та повчально. 
Організація екскурсії до Музею хліба ................ 2 (2013)

ТКАЧУК С., ЖОРНЯК Б. Мила Осінь, постривай, 
з літом попрощатись дай! Сценарій осіннього 
свята ....................................................................1 (2012)

Робота з батьками
ЖУК Л. Перші батьківські збори  

(з досвіду роботи) ..............................................1 (2012)

ТИМОФІЄНКО Т. Конфлікти з дитиною? Вихід є! 
Семінар-тренінг для батьків молодших  
школярів .......................................................... 3 (2012)

ШАРОВСЬКА М. Батьківські збори — форма 
педагогічної просвіти ....................................... 5 (2013)

ШАРОВСЬКА М. Телевихователі.  
Батьківські збори .............................................. 5 (2013)

Педагогіка у світі  Інклюзивна освіта
КРИКУН А. Інклюзивна освіта в Україні та 

Німеччині — точки дотику  ................................ 1 (2013)

Екологія освітнього середовища
ЯВОРСЬКА К. Добираємо рослини для класної 

кімнати ............................................................. 5 (2013)

ЯВОРСЬКА К. Обережно: кімнатні рослини ......... 3 (2012)

ЯВОРСЬКА К. Рослини та мікроклімат класної 
кімнати ................................................................1 (2012)

Бібліографічна довідка 


