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Сьогодення та майбутнє України пов’язано з входженням країни в
Європейський Союз, з приєднуванням до скарбниць світової культури та
здобутків науки й освіти, можливістю отримання знань із першоджерел.
Запорукою успіху на цьому шляху є підвищення ефективності навчання
іноземної мови, зокрема англійської. Враховуючи роль англійської мови як
мови міжнародного спілкування, Кабінетом Міністрів України затверджено
План заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської
мови на період до 2020 року, складений з урахуванням вимог сучасного
глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства.
Фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського у 2016 р. започатковано цикл рекомендаційних
бібліографічних списків «2016 рік – рік англійської мови в Україні», які
оприлюднено на порталі бібліотеки (http://dnpb.gov.ua/ua/бібліографічніресурси/бібліографічні-посібники-з-актуальн/для-вчителів-предметників-

класних-ке/). У 2017 р. оприлюднено вебліографічний список «Мовні літні
табори та курси з вивчення англійської мови» (http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/Summer_camps.pdf). Вашій увазі пропонується
рекомендаційний бібліографічний список «Нестандартні уроки англійської
мови», який складається з шести розділів:
I. Інтегровані уроки.
II. Уроки-ігри.
III. Уроки-експерименти.
IV. Комбіновані уроки.
V. Уроки-подорожі.
VI. Уроки-вистави.
Бібліографічні записи згруповано за зведеною українсько-російською
абеткою, потім – література англійською мовою. Хронологічні рамки
дібраного матеріалу – 2014–2017 рр.
Бібліографічний список адресовано вчителям англійської мови та учням
закладів загальної середньої освіти.
І. Інтегровані уроки
1. Біда, О. О. Засідання математичного клубу / О. О. Біда, К. З. Іванова
// Англ. мова та літ. – 2017. – № 7/8. – С. 52–55.
У статті подано методичну розробку бінарного уроку-подорожі з
англійської мови та математики для учнів 10 класу.
2. Вовщук, Л. В. Україна та міжнародні організації світу : інтегр.
заняття [з географії та англ. мови], 9–10 кл. / Л. В. Вовщук, Л. Я. Сенько,
С. Л. Бабій // Географія. – 2017. – № 7/8. – С. 70–78.
3. Гаврилюк, І. А. Комп’ютер у моєму житті / І. А. Гаврилюк // Англ.
мова та літ. – 2017. – № 9. – С. 15–18. – Бібліогр.: 6 назв.
У статті подано методичну розробку уроку англійської мови для учнів
10 класу з використанням міжпредметних зв’язків англійської мови з
інформатикою, технологією приготування їжі, українською мовою та
літературою, естетикою.
4. Лисицька, О. О. Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого
навчання / Лисицька О. О. // Таврійський вісн. освіти. – 2015. – № 2. – С. 231–
237. – Бібліогр.: 7 назв.
5. Литвишко, С. А. Водні ресурси України. 8 клас : бінар. урок [з
географії та англ. мови] / С. А. Литвишко, Л. П. Прокіпець // Географія. –
2016. – № 15/16. – С. 67–71.
6. Прокіпець, Л. П. Захист навколишнього середовища. Шляхи
подолання екологічних проблем : (11 кл., інтегр. урок з англ. мови та екології)
/ Прокіпець Л. П., Новікова І. А. // Англ. мова та літ. – 2014. – № 28/29. –
С. 10–14. – Бібліогр.: 8 назв.
7. Решова, В. І. Традиції Різдвяно-новорічних свят у музичній культурі
України та Великої Британії : («Музичне мистецтво»+ «Англійська мова»,
6 кл.) / В. І. Решова, О. В. Сокол // Мистецтво в шк.: музика, образотвор.
мистецтво, худож. культура. – 2016. – № 12. – С. 8–11.

8. Сабат, А. М. Підлітки, їхні права та проблеми / А. М. Сабат,
Г. П. Севастьянова // Англ. мова та літ. – 2017. – № 1–3. – С. 75–77.
У статті подано методичну розробку інтегрованого, особистоорієнтованого уроку з англійської мови та правознавства для учнів старших
класів.
ІІ. Уроки-ігри
9. Анікін, О. М. Урок-гра з англійської мови в 3 класі на тему «Time
Travelling» [Електронний ресурс] / Олександр Михайлович Анікін
// Учительський журнал on-line.– Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим
доступу: http://teacherjournal.in.ua/shkilni-predmeti/anglijskij/11577-urok-hra-zanhliiskoi-movy-v-3-klasi-na-temu-time-travelling2 (дата звернення: 26.07.17). –
Назва з екрана.
Пропонується методична розробка заняття, мета якого узагальнення
матеріалу по вивченим часовим формам англійського дієслова, вдосконалення
граматичних навичок, розвиток інтересу до вивчення англійської мови.
10. Борисяк, О. М. Урок-гра на тему «Пори року та погода»
[Електронний ресурс] / Ольга Мирославівна Борисяк // Osvita.ua. – Текст.
дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_
summary/initial/39360/ (дата звернення: 26.07.17). – Назва з екрана.
11. Братко, Н. В. Урок-гра у 4 класі «My working day» [Електронний
ресурс] / Наталія Вікторівна Братко // Сайт вчителя англійської мови Братко
Наталії Вікторівни. – Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим доступу:
http://natasha.in.ua/lesson-my-working-day-4th-form/ (дата звернення: 26.07.17).
– Назва з екрана.
Пропонується методична розробка уроку-гри з англійської мови для
учнів 4 класу, мета якого формування навичок монологічного і діалогічного
мовлення (уміння розповісти про своє життя та обов’язки по господарству і
задавати питання по темі).
12. Гончаренко, Л. І. Travelling. Урок з англійської мови для 4 класу
[Електронний ресурс] / Леся Іванівна Гончаренко // Osvita.ua. – Текст. дані. –
Україна, 2017. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/
initial/29929/ (дата звернення: 26.07.17). – Назва з екрана.
Розробка уроку-гри з англійської мови з медіапрезентацією.
13. Калюк, Т. Фрагмент уроку. Англійська. 1 клас. «Тварини»
[Електронний ресурс] / Тетяна Калюк // YouTubeUA. – Електрон. дані. –
Україна,
2016.
–
Режим
доступу:
https://www.youtube.com/
watch?v=to0bOCbKVck(дата звернення: 25.07.17). – Назва з екрана.
Подається відео-урок з англійської мови у формі гри для учнів 1-го класу
по темі «Тварини».
14. Климчук, М. О. Підсумковий урок-гра з англійської мови
[Презентація] : 3 кл. : до підручника Карпюк / Маріанна Олександрівна
Климчук // Методичний портал. – Електрон. дані. – [Україна], 2016. – Режим
доступу: http://metodportal.com/node/21181 (дата звернення: 26.07.17). – Назва
з екрана.

15. Сорока, Т. В. Урок-гра з англійської мови «Помешкання» для учнів
4-х класів [Електронний ресурс] / Тамара Вікторівна Сорока // Учительський
журнал он-лайн. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу:
http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/anglijska-mova-v-pochatkovijshkoli/26077-urok-gra-z-angljsko-movi-qpomeshkannyaq-dlya-uchnv-4-xklasv.html (дата звернення: 26.07.17). – Назва з екрана.
Урок-гра проводиться у формі змагання, що підсилює інтерес учнів до
вивчення мовного матеріалу, та спрямований на повторення лексичних
одиниць теми, розвиток навичок аудіювання та монологічного мовлення.
16. Темохіна, О. С. Ігри на уроках англійської мови в початковій школі
[Електронний ресурс] / Олена Сергіївна Темохіна // Навчально-методичний
кабінет. – Текст. дані. – [Україна], 2014. – Режим доступу: http://pedkopilka.com.ua/blogs/elena-sergevna-timohina/metodicheskaja-razrabotka-poteme-igra-na-urokah-angliiskogo-jazyka-kak-sredstvo-formirovanijapoznavatelnyh-kompetencii-uchaschihsja.html (дата звернення: 25.07.17). –
Назва з екрана.
Методична розробка по темі «Гра на уроках англійської мови як засіб
формування пізнавальних компетенцій молодших школярів», присвячена
використанню різних видів ігор на уроках іноземної мови. Матеріал буде
корисним вчителям іноземної мови, які працюють в молодших класах. Це
узагальнення педагогічного досвіду з описом великої кількості ігрових
прийомів, спрямованих на розвиток пізнавального інтересу дітей і
призначених для формування в учнів навичок усного та писемного мовлення,
читання, аудіювання іноземною мовою.
17. Чийпеш, І. М. [Добірка відеоматеріалів до уроків-ігор з англійської
мови для учнів початкової школи] [Електронний ресурс] / Ірина Миколаївна
Чийпеш // English with pleasure: особистий блог Чийпеш Ірини Миколаївни. –
Текст. дані. – [Україна], 2017. – Режим доступу: http://teach-engl.blogspot.com/
(дата звернення: 25.07.17). – Назва з екрана.
Подається відеоматеріал для проведення уроків з англійської мови для
початкової школи у вигляді мультиплікаційних фільмів.
18. Чиж, С. Г. Інтелектуальна гра як засіб мотивації старшокласників до
вивчення англійської мови / С. Г. Чиж // Наук. вісн. Ізмаїл. держ. гуманітар.
ун-ту : зб. наук. пр. / Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т. – Ізмаїл, 2015. – Вип. № 33.
– Серія «Педагогічні науки». – С. 190–193. – Бібліогр.: 7 назв.
У статті обґрунтовано використання інтелектуальних ігор з метою
підвищення мотивації учнів старшої школи до вивчення англійської.
19 Kapitan, Т. А. Game as a means of active learning cognitive activity in
English lessons / Tetiana Anatoliivna Kapitan // Наук. зап. : зб. наук. пр. Серія:
Педагогічні науки / МОН України, Кіровоград. держ. пед. ун-т
ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – С. 68–72. –
Бібліогр.: 7 назв.
У статті «Гра як засіб активної навчально-пізнавальної діяльності на
уроках англійської мови» розглянуто гру як ефективний засіб навчання, який
охоплює різні види мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання та

письмо) на уроках англійської мови, доведено, що гра є необхідним
компонентом уроку на початковому етапі навчання.
19. Let’s Play! (Давайте грати!) [Електронний ресурс] : урок-конспект
з англійської мови для учнів 2 класу // Easy-English.com.ua. – Текст. дані. –
Україна, 2017. – Режим доступу: http://easy-english.com.ua/lets-play-davajtegraty/ (дата звернення: 26.07.17). – Назва з екрана.
Пропонується методична розробка уроків англійської мови для
початкової школи у вигляді гри за підручником О. Карпюк «Англійська мова, 2
клас». Уроки підготовлено з використанням кольорових картинок у цікавій
простій для запам’ятовування формі.
III. Уроки-експерименти
20. Англійська по-простому. Урок 1 [Електронний ресурс]
// YouTubeUA. – Текст. дані. – Україна, 2016. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=kA_M7h9Op_A (дата звернення: 22.08.17). –
Назва з екрана.
Пропонується відео-урок з англійської мови в доступній простій формі
викладення.
21. Англійські фрази. Урок 22 (Коротка розмова 3) [Електронний
ресурс] // YouTubeUA. – Текст. дані. – Україна, 2016. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=-nz9Fq6frg0 (дата звернення: 22.08.17). –
Назва з екрана.
Представлено відео-урок з англійської мови за темою: «Коротка
розмова».
22. Урок 31. Учу английский язык с нуля. Work and School. Грамматика,
чтение [Электронный ресурс] // YouTubeUA. – Текст. дан. – Украина, 2016. –
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=60cguDF1kb0
(дата
обращения: 22.08.17). – Загл. с экрана.
Подається методична розробка відео-уроку-експерименту з англійської
мови за програмою Rosetta Stone по темі: «Work and School».
23. Урок 41. Контрольный урок. Учу английский язык с нуля. Shopping.
Rosetta Stone [Электронный ресурс] // YouTubeUA. – Текст. дан. – Україна,
2017. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=CGBPUbQqpwY
(дата обращения: 22.08.17). – Загл. с экрана.
Подається методична розробка відео-уроку-експерименту з англійської
мови за програмою Rosetta Stone.
24. Учим английский язык во сне. Как учить английский язык. Уроки
английского языка [Электронный ресурс] // YouTubeUA. – Текст. дан. –
Україна,
2016.
–
Режим
доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=RkyzEV6GNuI (дата обращения: 22.08.17). –
Загл. с экрана.
Подається методична розробка відео-уроку-експерименту з англійської
мови для учнів, які хочуть вивчати мову у вісні.

IV. Комбіновані уроки
25. Абашник, Л. А. Природа і довкілля. Вплив науково-технічного
прогресу на життя людини і довкілля / Л. А. Абашник // Англ. мова та літ. –
2017. – № 7/8. – С. 39–51.
У статті подано методичні розробки комбінованих уроків англійської
мови для учнів старшої школи на основі міжпредметних зв’язків з
літературою, етикою, екологією, географією.
26. Апончук, Т. В. У зоопарку / Т. В. Апончук // Англ. мова та літ. –
2017. – № 4/5. – С. 64–66.
У статті подано методичну розробку комбінованого уроку з
англійської мови для учнів 4 класу з використанням підручника, робочого
зошита, тематичної картки, комп’ютера, проектора, дошки, м’яча.
27. Дергаусова, О. М. Урок з англійської мови (2 клас). Тема: «My
birthday party» («Вечірка до Дня народження») / Дергаусова Ольга
Михайлівна // Сучасний урок. – 2016. – Ч. 1. – С. 130–137.
Розробка уроку англійської мови для учнів 2 класу по темі: «My birthday
party». Мета уроку – систематизація лексичного матеріалу, ознайомлення з
правилами вживання дієслова «be» у реченнях.
28. Добровольська, О. В. Конспекти уроків англійської мови в
початкових класах [Електронний ресурс] / О. В. Добровольська // Ми в
Україні вивчаємо англійську. – Текст. дані. – Україна, 2015. – Режим доступу:
http://weare.in.ua/konspekti/164-konspekti-urokiv (дата звернення: 11.08.17). –
Назва з екрана.
Подається методична розробка комбінованого уроку з англійської мови
для учнів 2 класу (перший рік навчання) по темі: «Букви Qq, Zz, звуки [kw],
[z],буквосполучення qu [kw].
29. Дубук, Л. М. Pastime / Л. М. Дубук // Англ. мова та літ. – 2017. –
№ 6. – С. 6–8.
У статті подано методичну розробку комбінованого уроку англійської
мови для учнів 5 класу з використанням опорної картки, тематичної
картинки, аудіо запису, мультимедіа, повітряних кульок, олівців.
30. Кашеварова, Е. Weather and seasons [Електронний ресурс]
/ Елена Кашеварова // YouTubeUA. – Текст. дані. – Україна, 2015. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ay3PJRqZOkA (дата звернення:
11.08.17). – Назва з екрана.
Подається відео презентація уроку англійської мови для учнів
початкових класів по темі: «Weather and seasons».
31. Костюк, Л. Дай серцю відпочити від ран… / Лідія Костюк, Тетяна
Нагорняк// English language culture fortnightly = Англ. мова та культура. –
2017. – № 2. – С. 4–11. – Бібліогр.: 10 назв.
У статті подано методичну розробку комбінованого уроку з
англійської мови та зарубіжної літератури для учнів 10 класу за творчістю
Дж. Гордона Байрона.
32. Крохмаль, Л. І. Урок з англійської мови (7 клас). Тема: «Бережи
своє здоров’я» / Крохмаль Любов Іванівна // Сучасний урок. – 2016. – Ч. 1. –
С. 140–143.

Розробка комбінованого уроку, мета якого – формування навичок
непідготовленого монологічного та діалогічного мовлення за проблемною
ситуацією.
33. Кулик, В. О. Продукти харчування / В. О. Кулик // Англ. мова та
літ. – 2017. – № 12. – С. 30–32.
У статті запропоновано комбінований урок з використанням
мультимедійної дошки, іграшкового магазину, ілюстрацій.
34. Нянченко, Л. М. Чому люди люблять спорт? / Л. М. Нянченко
// Англ. мова та літ. – 2017. – № 12. – С. 17–18.
У статті запропоновано розробку комбінованого уроку з
використанням мультимедійної дошки.
35. Піскун, В. А. Комбінований урок з англійської мови «Дні тижня.
Навчальні предмети» [Електронний ресурс] / Віта Анатоліївна Піскун
// Методичний портал. – Текст. дані. – Україна, 2014. – Режим доступу:
http://metodportal.com/node/25863 (дата звернення: 11.08.17). – Назва з екрана.
Матеріали уроку розраховано на закріплення вивчених лексичних
одиниць та для розвитку монологічного та діалогічного мовлення на
комбінованих уроках англійської мови в 3-му класі.
36. Сухова, Ю. В. План-конспект уроку англійської мови у 2 класі за
темою: «Кольори» (Карп'юк) [Електронний ресурс] / Юлія Вікторівна Сухова
// До уроку: особистий блог Юлії Вікторівни Сухової. – Текст. дані. –
[Україна], 2014. – Режим доступу: http://urok.in.ua/content/plan-konspekt-urokuangliyskoyi-movy-u-2-klasi-za-temoyu-kolory-karpyuk
(дата
звернення:
11.08.17). – Назва з екрана.
Подано методичну розробку комбінованого уроку англійської мови для
учнів 2-го класу по темі: «Кольори. Мій улюблений колір» за підручником
О. Крп’юк.
37. Труш, Н. П. Хобі та захоплення (4 клас. Англійська мова)
[Електронний ресурс] / Наталія Петрівна Труш // Шкільне життя. Вчителям,
учням, батькам. – Текст. дані. – Україна, 2016. – Режим доступу:
https://www.schoollife.org.ua/241-2016/ (дата звернення: 11.08.17). – Назва з
екрана.
Подано методичну розробку комбінованого уроку англійської мови для
учнів 4-го класу по темі: «Хобі та захоплення».
38. Фер, К. І. Конспект уроку з англійської мови «Визначні місця
Лондона» [Електронний ресурс] / Катерина Ігорівна Фер // Освітній портал
Urok-UA.com.– Текст. дані. – Україна, 2017. – Режим доступу: https://urokua.com/konspekt-uroku-z-angliyskoyi-movi-viznachni-mistsya-londona/(дата
звернення: 11.08.17). – Назва з екрана.
Подано методичну розробку комбінованого уроку англійської мови для
учнів середньої школи по темі: «Визначні місця Лондона». Урок проводиться
з метою формування уявлення учнів про столицю Великобританії,
поглиблення знань про визначні місця Лондона, виховання почуття поваги до
пам’яток культури й потребу в пізнанні світової культури країни, мову якої
вивчають, стимулювання і підтримки інтересу до вивчення англійської мови.

39. Хляпова, І. О. План-конспект уроку: «The use of English in
Computing. Personal computer system. Англійська у світі інформаційних
технологій. Персональний комп’ютер» [Електронний ресурс] / Ілона
Олексіївна Хляпова, Юлія Юріївна льїна-Мансурова // zw.ciit. – Текст. дані. –
[Україна], 2014. – Дата звернення: 11.08.17. – Назва з екрана.
Подано методичну розробку комбінованого уроку англійської мови для
учнів 8 класу.
40. Linchuk, O. William Shakespeare / Olena Linchuk // English language
culture fortnightly = Англ. мова та культура. – 2016. – № 15. – С. 26–28.
У статті подано методичну розробку комбінованого уроку з
англійської мови та зарубіжної літератури для учнів 10 класу за творчістю
Вільяма Шекспіра.
V. Уроки-подорожі
41. Англійська мова. Урок 42 – Екскурсія до міста подорожі
[Електронний ресурс] // YouTubeUA. – Текст. дані. – Україна, 2015. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=YVk-EOXpVgI (дата звернення:
22.08.17). – Назва з екрана.
Подається методична розробка відео-уроку з англійської мови по темі:
«Екскурсія до міста».
42. Англійська мова. Урок 47 – Підготовка до подорожі
[Електронний ресурс] // YouTube.– Текст. дані. – [Україна], 2015. – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=L3TlNJoy83Y(дата звернення:
21.08.17). – Назва з екрана.
Подається методична розробка відео-уроку з англійської мови по темі:
«Підготовка до подорожі».
43. Англійська мова. 4 клас (за підручником О. Карп’юк) – планиконспекти уроків англійської мови. Unit 5. My city – my home [Електронний
ресурс] // Green Forest. – Текст. дані. – [Україна, б. р.]. – Режим доступу:
http://subject.com.ua/lesson/english/4klas/49.html (дата звернення: 21.08.17). –
Назва з екрана.
Подається методична розробка уроку з англійської мови для учнів 4
класу за темами: «Я, моя сім'я та друзі (місце проживання)», «Подорож».
44. Арабська, Г. В. Урок-подорож англійської мови для 2 класу на тему
«Human» [Електронний ресурс] / Галина Володимирівна Арабська // Освітній
портал Urok-Ua.com. – Текст. дані. – [Україна], [б. р.]. – Режим доступу:
https://urok-ua.com/urok-podorozh-angliyskoyi-movi-dlya-2-klasu-na-temuhuman/ (дата звернення: 21.08.17). – Назва з екрана.
45. Зеленько, Л. Нетрадиційний урок з англійської мови «Чудова
подорож Мері Поппінс» [Електронний ресурс] / Лариса Зеленько
// YouTubeUA. – Текст. дані. – Україна, 2015. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=Bs59aBp85Zw (дата звернення: 22.08.17). –
Назва з екрана.
Подається методична розробка відео-уроку з англійської мови по темі:
«Чудова подорож Мері Поппінс». Матеріал уроку дає змогу розширити
соціокультурні знання учнів про Америку, Австралію, Канаду та Індію.

46. Клячко, Т. М. Подорож. Урок з англійської мови для 7 класу
[Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Клячко // Osvita.ua.– Текст. дані. –
[Україна, б. р.]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_
summary/english/30735/ (дата звернення: 21.08.17). – Назва з екрана.
Подається методична розробка уроку з англійської мови для 7 класу по
темі: «Подорож», мета якого активізувати лексику теми в мовленні учнів,
учити висловлювати особисту думку, активізувати навички говоріння,
аудіювання, письма, читання.
47. Корнієнко, О. М. Якого кольору наш одяг? / О. М. Корнієнко
// Англ. мова та літ. – 2016. – № 25/26. – С. 58–59.
У статті подано методичну розробку уроку-подорожі з англійської
мови для учнів 1 класу по темі: «Якого кольору наш одяг?».
48. Крещанова, С. Achievements of mankind. Wonders of the world
/ Світлана Крещанова // Інозем. мови в шк. України. – 2017. – № 3. – С. 11–18.
У статті подано методичну розробку уроку-подорожі з англійської
мови для учнів 11 класу по темі: «A chievements of mankind. Wonders of the
world».
49. Медніс, І. І. Summer jobs / І. І. Медніс // Англ. мова та літ. – 2016. –
№ 28/29. – С. 49–51.
У статті подано методичну розробку уроку-подорожі з англійської
мови для учнів 10 класу по темі: «Summer jobs», мета якого формувати та
поширювати знання про освіту в сучасній Європі.
50. Мороз, І. М. Запрошуємо до України / І. М. Мороз // Англ. мова та
літ. – 2016. – № 28/29. – С. 32–36.
У статті подано методичну розробку уроку-подорожі з англійської
мови для учнів 8 класу по темі: «Запрошуємо до України», мета якого
розширити та поглибити знання учнів про Україну.
51. Подорож на літаку [Електронний ресурс] // Lingo Hat. – Текст. дані.
– [Україна], 2017. – Дата звернення: 20.12.17. – Назва з екрана.
Подано методичну розробку циклу уроків з англійської мови по темі:
«Подорож: аеропорт».
52. Скрипченко, Л. A trip on the Thames / Любов Скрипченко // Інозем.
мови в шк. України. – 2017. – № 1. – С. 31–32.
У статті запропоновано методичну розробку уроку-подорожі з
англійської мови для учнів 4 класу по темі: «A trip on the Thames».
53. Ткаченко, С. В. Подорож до Лондона. Ступені порівняння
прикметників / С. В.Ткаченко // Англ. мова та літ. – 2016. – № 31/32. – С. 55–
57.
У статті подано методичну розробку уроку-подорожі з англійської
мови для учнів 4 класу по темі: «Подорож до Лондона», мета якого
ознайомити учнів з визначними місцями Лондона.
54. Фокіна, Ю. Ю. Подорож до Нью-Йорку [Електронний ресурс]
/ Юлія Юріївна Фокіна // Мій кращий урок / Комунальний вищий навчальний
заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» : [офіц. сайт]. –
Текст.
дані.
–
Україна,
2017.
–
Режим
доступу:

http://bestlessons.at.ua/index/anglijska_mova_5_klas/0-79
(дата
звернення:
21.08.17). – Назва з екрана.
Подано методичну розробку уроку з англійської мови для 5 класу по
темі: «Подорож до Нью-Йорку».
55. Шанюк, І. Житло в Британії. Еко-будинки / Інна Шанюк // Інозем.
мови в шк. України. – 2017. – № 1. – С. 41–44.
У статті подано методичну розробку уроку англійської мови для учнів
7 класу по темі: «Житло в Британії. Еко-будинки».
VI. Уроки-вистави
56. Горбенко, С. С. Урок-вистава англійською мовою у першому класі
[Електронний ресурс] / С. С. Горбенко, О. М. Рай, Н. О. Лях // Приватна
лінгвістична гімназія : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим
доступу:
http://lgymnasium.kiev.ua/2015-2016/news/18-bereznya-urok-vistavaangliyskoyu-u-1mu-klasi.html (дата звернення: 22.08.17). – Назва з екрана.
Подано план-конспект уроку-вистави для учнів 1класу «A Party for
Winnie-the-Pooh» за мотивами відомої казки «Вінні-Пух».
57. Дорофєєва, Л. Г. The magic mirror (казкова вистава)
/ Л. Г. Дорофєєва // Англ. мова та літ. – 2016. – № 25/26. – С. 72–75.
Подано методичну розробку уроку-вистави з англійської мови по темі:
«The magic mirror», мета якого формування навичок усного мовлення під час
драматизації.
58. Казачінер, О. С. Казкові уроки з англійської мови в початковій
школі / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2015. – 126 с. – (Б-ка журн.
«Англійська мова та література» ; вип. 12).
У посібнику запропоновано авторські розробки уроків англійської мови
за мотивами казок, мультфільмів та художніх фільмів для учнів початкових
класів.
59. Кмитюк, О. М. Використання римівок на різну тематику
/ О. М. Кмитюк // Англ. мова та літ. – 2016. – № 34/36. – С. 21–22.
У статті запропоновано методичну розробку уроку-концерту для учнів
7 класу, під час якого учні вивчають низку нових римівок та інсценізують їх в
ролях.
60. Корнілова, О. Як левеня і черепаха співали пісеньку
/ Ольга Корнілова // Інозем. мови в шк. України. – 2017. – № 3. – С. 45.
У статті запропоновано методичну розробку уроку-інсценізації для
учнів 1 класу на тему мультфільму «Як левеня і черепаха співали пісеньку».
61. Радівілова, О. О. На уроці географії / О. О. Радівілова // Англ. мова
та літ. – 2017. – № 4/5. – С. 37–39.
У статті запропоновано методичну розробку уроку-вікторіни з
англійської мови для учнів 6 класу. Урок проводиться у формі змагання між
двома групами класу для розвитку комунікативних навиків учнів.
62. Тимошина, Н. «Парламенти США, Великої Британії, Канади та
Верховна Рада України. Порівняльний аналіз, дебати» / Наталія Тимошина
// Інозем. мови в шк. України. – 2017. – № 1. – С. 12–19.

У статті представлено методичну розробку уроку-дебатів з
англійської мови для учнів 11 класу по темі: «Парламенти США, Великої
Британії, Канади та Верховна Рада України. Порівняльний аналіз, дебати».
63. «Cinderella»-вистава англійською мовою (2 група) [Електронний
ресурс] // YouTube. – Текст. дані. – Україна, 2016. – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=r7hhv5qN0E0 (дата звернення: 22.08.17). –
Назва з екрана.
Подано відео урок-вистава англійською мовою «Cinderella» у виконанні
учнів 3 класу НВК «Перша ластівка».

