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Перелік друкованих робіт учителів закладу у фахових виданнях за 2018-2019 навчальний рік: 

 

№ 

з/п 

ПІБ учителя Посада Назва статті, методичної розробки Назва та номер видання 

1. Крівшенко Л.М. Учитель 

початкових 

класів 

Формування вмінь застосування евристичного 

навчального діалогу у професійній підготовці 

майбутніх учителів початкових класів : дис. на 

здобуття кандидата пед.наук. 

дис. на здобуття кандидата пед.наук 

:13.00.04 / Крівшенко Ліна 

Миколаївна. –  Суми, 2018. –  288 с. 

 

2. Єлізаренко О.Г. Учитель 

фізики 

Доцільність реалізації проектної технології 

при викладанні фізики. 

Теоретико-методичні засади 

вивчення сучасної фізики та 

нанотехнологій у загальноосвітніх 

та вищих навчальних закладах: 

матеріали ІІІ Всеукраїнської 

науково-методичної конференції, 

м. Суми,28 листопада 2018 р. / за 

ред. О. М. Завражної – Суми : 

Вид-во СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2018. – 80 с. 

mailto:ssh25sumy@ukr.net


3. Діденко С.П. Учитель 

англійської 

мови 

Розробка уроку по темі «Їжа». Інтернет портал ТОВ «Освітній 

проект «На Урок», 2019 

4. Діденко С.П. Учитель 

англійської 

мови 

Розробка уроку по темі «Школа». Інтернет портал ТОВ «Освітній 

проект «На Урок», 2019 

5. Діденко С.П. Учитель 

англійської 

мови 

Розробка уроку по темі «Традиційна їжа в 

Україні». 

Інтернет портал ТОВ «Освітній 

проект «На Урок», 2019 

6. Нестеренко С.П. Учитель 

англійської 

мови 

Сценарій свята «Прощавай, зима, вітаємо 

весну». 

Інтернет портал ТОВ «Освітній 

проект «На Урок», 2019 

7. Левченко О.В. Учитель 

німецької мови 

Модель уроку та методи навчання згідно з 

технологією критичного мислення. 

Сайт «Всеосвіта», 2019 

8. Ходенко З.Б. Учитель 

англійської 

мови 

Посібник «Peculiarities of  History and 

Geography of Sumy Region», частина 3. 

СОІППО, 2019 

9. Л.М. Крівшенко Учитель 

початкових 

класів 

Інноваційні підходи до формування вмінь 

самостійного застосування евристичного 

діалогу у професійній діяльності майбутнього 

вчителя. 

Сучасний вимір психології та 

педагогіки: Збірник тез наукових 

робіт учасників міжнародної 

науково-практичної 

конференції(м. Львів, 25-26 травня 

2018 року). – Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота», 2018. – С. 

99-102. 



10. Л.М. Крівшенко Учитель 

початкових 

класів 

Педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів до використання евристичного 

діалогу. 

Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. 

Журнал. Вид-во СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2018. – №4 (78). –  

С.87-100.  

11. Л.М. Крівшенко Учитель 

початкових 

класів 

Діагностика у  професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкових класів. 

 Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : наук. 

журнал – Суми : Вид-во СумДПУ 

імені А.С. Макаренка, 2018. – №5 

(79). –  С.120-133. 

12. Л.М. Крівшенко Учитель 

початкових 

класів 

Формування у майбутніх учителів початкових 

класів умінь застосування евристичного 

навчального діалогу. монографія. – Суми: 

ФОП Цьома С. П., 2018. – 240 с. 

Монографія. – Суми: ФОП 

Цьома С. П., 2018. – 240 с. 

 

13. Прокопчук С.О. Учитель 

початкових 

класів 

Застосування козацької педагогіки для тврочої 

самореалізації молодших школярів. 

 Інноваційні підходи до виховання 

учнів козацьких класів і 

хортингістів у навчальних 

закладах: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Суми, 8-9 

листопада 2018 року.- Суми: ФОП 

Цьома С.П. 
14. Гриценко Н.М. Учитель 

початкових 

класів 

Особливості організації козацького 

самоврядування у початковій школі. 

Інноваційні підходи до виховання 

учнів козацьких класів і 

хортингістів у навчальних 

закладах: матеріали Міжнародної 



науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Суми, 8-9 

листопада 2018 року.- Суми: ФОП 

Цьома С.П. 

15. Кравченко А.В. Учитель 

початкових 

класів 

Інноваційні підходи до виховання учнів 

початкових класів. 

Інноваційні підходи до виховання 

учнів козацьких класів і 

хортингістів у навчальних 

закладах: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Суми, 8-9 

листопада 2018 року.- Суми: ФОП 

Цьома С.П. 

16. Котенко С.М. Учитель 

початкових 

класів 

Інноваційні підходи до використання 

козацьких звичаїв при вихованні молодших 

школярів. 

Інноваційні підходи до виховання 

учнів козацьких класів і 

хортингістів у навчальних 

закладах: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Суми, 8-9 

листопада 2018 року.-Суми: ФОП 

Цьома С.П 

17. Сахно О.В. Учитель 

початкових 

класів 

Використання козацьких традицій в 

національно-патріотичному вихованні учнів 

третього класу. 

Інноваційні підходи до виховання 

учнів козацьких класів і 

хортингістів у навчальних 



закладах: матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Суми, 8-9 

листопада 2018 року.-Суми: ФОП 

Цьома С.П. 

 

 


