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Реформування освіти України в напрямі інтеграції в європейський 
освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх 
систем і технологій. Згідно Закону України «Про освіту» серед професійних 
компетентностей педагогічного працівника є практичні вміння застосування 
сучасних методів і технологій навчання [1]. 

Новий зміст освіти, згідно Концепції «Нова українська школа», 
заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації особистості в суспільстві. Одним з ключових моментів НУШ є 
сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 
технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні 
навчального закладу [2]. 

Використання сучасних освітніх технологій на уроках розвивають 
критичне мислення, логіку, інтерактивні здібності, інтерес до вивчення 
предмету, уміння застосовувати свої знання на практиці, сприяють формуванню 
умінь та навичок здійснювати наукові дослідження, вміння працювати як у 
команді так і самостійно, сприяють кращому запам’ятовуванню. 

Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені 
В. О. Сухомлинського підготовлено рекомендаційний бібліографічний список 
«Сучасні освітні технології для Нової української школи», у якому вміщено 
бібліографічні записи видань з питань впровадження в освітній процес хмарних 
технологій, мобільного навчання, технологій Веб-квесту, STEM/STEAM-освіти 
тощо. 

Список адресовано вчителям закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти, вихователям, класним керівникам, бібліотечним фахівцям, працівникам 
інформаційних служб. 
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Хмарні технології (англ. Сloud 

Technology) – це парадигма, що передбачає 
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МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ 
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QR-коди 

 
 

QR-код (з англійської Quick Response 
Code «швидкий відгук») – це графічне 
зображення, в якому зашифрована певна 
інформація, посилання на сайт чи окрему його 
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смартфона, на якому встановлена відповідна 
програма-сканер. 
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потреб машинобудування. 

 
62. Бобер, Т. Б. Сучасні методи розвитку мовної компетенції учнів під час 

підготовки до ДПА з української мови : метод. матеріали до уроку укр. мови із 
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тестових завдань на уроці геометрії : [7 кл.] / Вікторія Мельничук // Математика 
в рідній шк. – 2019. – № 5. – С. 31–33. – Бібліогр.: 7 назв. 

У статті показано приклади використання QR-кодів для обміну 
інформацією між учнем та вчителем. 

73. Неумитий, В. М. QR-коди для організації роботи учнів 9 класу під час 
проведення практичної роботи з основ правознавства на тему «Власність 
неповнолітніх» [Електронний ресурс] / Неумитий Володимир Михайлович // На 
урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/qr-kodi-dlya-organizaci-roboti-uchniv-9-klasu-pid-chas-
provedennya-praktichno-roboti-z-osnov-pravoznavstva-na-temu-vlasnist-
nepovnolitnih-84510.html (дата звернення: 2.08.2019). – Назва з екрана. 

74. Пархуць, М. В. Урок «QR-коди в навчанні» [Електронний ресурс] 
/ Пархуць Маряна Володимирівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – 
[Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/urok-qr--kodi-v-
navchanni-48246.html (дата звернення: 2.08.2019). – Назва з екрана. 

Розробка уроку у 8 класі з інформатики на тему «QR-коди в навчанні», 
який охоплює тему кодування даних. 

75. Скиданова, О. Маленькі майстрині : комбінований квест (з 
використанням QR-коду). 5-ті кл. / Ольга Скиданова, Олександра Сигалова, 
Анна Каменецька // Труд. навчання. – 2019. – Трав. (№ 5). – С. 4–8. 
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76. Ткаченко, Ю. М. Перспективи використання матричних кодів (QR-
кодів) в освітньому процесі / Ю. М. Ткаченко // Безпека життєдіяльності. – 
2018. – № 12. – С. 8–9. 

77. Шуляренко, О. В. QR-коди на уроці німецької мови 
/ Шуляренко О. В. // Німецька мова в шк. – 2019. – № 2. – С. 33–35. 

 
STEM-ОСВІТА 

 
Акронім STEM вживається для 

позначення популярного напряму в 
освіті, що охоплює природничі науки: 
(Science), технології (Technology), 
технічну творчість (Engineering) та 
математику (Mathematics). Це напрям в 
освіті, при якому в навчальних 
програмах посилюється природничо-

науковий компонент + інноваційні технології.  
«Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з 

урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення 
розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на 
всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення 
творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-
педагогічних працівників» [118, с. 5]. 

 
78. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році : дод. 
до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 22.08.2019 р. № 22.1/10-
2876 [Електронний ресурс] // Інститут модернізації змісту освіти. – Текст. 
дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/ 
1jF4z8ADQGX59abukBq8N5JRi8Vd4AmvI/view (дата звернення: 18.09.2019). – 
Назва з екрана. 

79.  Про організацію та проведення дослідження «Вивчення стану 
рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM-професій 
[Електронний ресурс] : наказ ІМЗО від 24.01.2018 № 3 // Інститут модернізації 
змісту освіти. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/19QK4hLHbBuAfy8xn8TBswG84PWRtA0vz/view 
(дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана. 

80.  Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського 
рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування 
Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ 
STEM-центр)» на 2017–2021 роки [Електронний ресурс] : наказ МОН України 
від 17.05.2017 № 708 // Інститут модернізації змісту освіти. – Текст. дані. – 
Київ, 2017. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APK 
aXJGVlk1bVZ2cFk/view (дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана. 

81.  Про реалізацію інноваційного освітнього проекту всеукраїнського 
рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки [Електронний ресурс] : 
наказ МОН України від 13.04.2018 № 366 // Інститут модернізації змісту 
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освіти. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/13ChEuoWObPzpEmD-T0wxlYnCukD-Lkzo/view 
(дата звернення: 12.11.2019). – Назва з екрана. 

 
*** 

82. Безродна, Т. М. Інформаційно-комунікаційні технології STEM-освіти 
в сільській школі / Безродна Т. М., Гордієнко Н. В. // Наук. зап. Малої академії 
наук України. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Нац. центр «Мала 
академія наук України». – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 24–36.  

83. Білик, Ж. І. Методика та організація навчально-дослідницької 
діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті / Ж. І. Білик, 
К. Г. Постова // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2017. – № 6. – С. 27–
31. – Текст доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_6_8 (дата 
звернення: 18.09.2019). – Назва з екрана. 

84. Буковська, О. Роль та місце математики у STEM-навчанні (інтегр. 
урок математики та біології, 9 кл.) / Оксана Буковська // Математика в рідній 
шк. – 2018. – № 11. – С. 19–25. 

85. Використання онтологічних ресурсів єдиного мережецентричного 
освітнього інформаційного середовища для проведення STEM/STEAM-занять 
/ Жанна Іванівна Білик [та ін.] // Освіта та розвиток обдар. особистості. – 2019. – 
№ 1. – С. 30–36 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – Текст доступний в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2019_1_7 (дата звернення: 18.09.2019). 

Метою статті є розроблення методичного забезпечення для вчителів, 
що необхідне для проведення STEM/STEAM-занять із використанням єдиного 
мережецентричного освітнього інформаційного середовища Ontology4. 

86. Волкова, Н. Стратегія інноваційного навчання: нові виклики 
освітньої реформи / Неоніла Волкова, Ольга Шкрабаченко, Галина Михайленко 
// Директор шк. – 2018. – Трав. (№ 9/10). – С. 26–29. – Бібліогр.: 4 назви. 

У статті розглянуто проблеми розвитку STEM-освіти. 
87. Гаптельманова, М. М. Управління процесом упровадження STEM-

освіти в закладі загальної середньої освіти / М. М. Гаптельманова // Управління 
шк. – 2019. – № 10/12. – С. 26–28. – Бібліогр.: 4 назви. 

88. Глосарій термінів до сутності поняття STEM-освіта [Електронний 
ресурс] // Каталог онтології. – Текст. дані. – [Київ, 2019]. – Режим доступу: 
https://ontology.inhost.com.ua/index.php?graph_uid=1347 (дата звернення: 
09.09.2019). – Назва з екрана. 

89. Гончарова, Н. О. Досвід використання ігрових технологій при 
вивченні STEM-дисциплін / Гончарова Н. О. // Інноваційні технології навчання 
обдарованої молоді : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 груд. 
2016 р., Київ. – Київ, 2016 – С. 233–236. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст доступний в 
інтернеті: http://lib.iitta.gov.ua/715072/1/Гончарова-materialy-konferencii-7-8-12-
2016.pdf (дата звернення: 16.09.2019).  

90. Гриб’юк, О. О. Впровадження STEM-освіти в рамках дослідно-
експериментальної роботи всеукраїнського рівня «авріативні моделі 
комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-
математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі» 
/ О. О. Гриб’юк // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. 
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Серія 3, Фізика і математика у вищій і середній школі / НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 44–50. – Текст доступний в 
інтернеті: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17305/1/Hrybiuk.pdf (дата 
звернення: 16.09.2019). 

91. Грушко, Н. Через терни до зірок : STEM-освіта для вчителів та учнів 
/ Наталія Грушко // Математика. – 2018. – Серп. (№ 16). – С. 34–41. – Бібліогр.: 
8 назв. 

92. Демченко, Л. Апгрейд освітнього процесу: досвід використання 
STEM та STEAM-освіти / Людмила Демченко, Оксана Журибеда 
// Інформатика. – 2019. – Лют. (№ 2). – С. 6–17. – Бібліогр. 8 назв. 

93. Євтушевська, Т. С. Інтеграція – провідний принцип STEM-освіти 
/ Т. С. Євтушевська // Географія. – 2018. – № 19/20. – С. 4–13 ; № 21/22. – С. 2–
8. – Бібліогр.: 16 назв. 

Ігрове моделювання та освітні інтернет-ресурси на уроках географії. 
94. Єленіна, Є. Співтворчість учителя й учнів : вивчаємо досвід учителів-

новаторів / Євгенія Єленіна // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2018. – № 3. – 
С. 144–150. – Бібліогр.: 6 назв. 

У статті розглянуто співтворчість учителя й учнів. Наведені приклади 
уроків М. М. Палтишева презентують провідний принцип STEM-освіти – 
принцип інтеграції. 

95. Заїка, В. STEM-освіта : інноваційна технологія для розвитку 
здібностей учнів / В. Заїка, І. Переяслова // Директор шк. – 2018. – Жовт. 
(№ 19/20). – С. 65–76. – Бібліогр.: 8 назв. 

96. Зоря, Ю. М. STEM-освіта – перспективна форма інноваційної освіти 
/ Ю. М. Зоря // Пед. вісн. – Черкаси, 2018. – № 3. – С. 18–20. 

97. Іванов, С. А. Комп’ютерне моделювання задач з фізики на STEM-
уроках (Vpython, Glowscript, Trinket) / Сергій Аркадійович // Комп’ютер у шк. 
та сім’ї. – 2018. – № 7. – С. 10–16. – Бібліогр.: 12 назв. 

98. Кікоть, Г. В. STEM-освіта як засіб формування критичного мислення 
учнів на уроках англійської мови / Ганна Василівна Кікоть // Тавр. вісн. 
освіти. – 2019. – № 1. – С. 62–69. – Бібліогр.: 9 назв. 

99. Кіт, І. В. Пропедевтика вивчення робототехніки у початковій школі 
/ Кіт Ігор Володимирович, Кіт Ольга Григорівна // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 
2018. – № 2. – С. 19–22. – Бібліогр.: 10 назв  

У статті розглядаються особливості організації вивчення 
робототехніки у початковій школі. Зокрема, розглянуті особливості побудови 
пропедевтичного курсу робототехніки, наведені його складові, вказаний 
освітній потенціал використання засобів лего-технологій у навчальному 
процесі. 

100. Кравченко, О. А. STEM-освіта : проблеми та перспективи 
впровадження в початковій школі / Кравченко О. А. // Київ. наук.-пед. вісн. – 
2018. – № 13. – С. 33–38. – Бібліогр.: 7 назв. 

У статті розглянуто питання, що пов’язані із дослідженням проблем та 
перспектив впровадження STEM-освіти в практику початкової школи. 

101. Крупа, О. Коло. Довжина кола: уперед до мрії, або квиток на 
фестиваль робототехніки : STEM-урок для учнів 6-го кл. / Ольга Крупа 
// Математика. – 2018. – Листоп. (№ 21). – С. 15–19. – Бібліогр.: 4 назви. 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/17305/1/Hrybiuk.pdf


102. Кукуяшна, Є. STEM-освіта: нові виклики для розвитку здібностей 
учнів / Євдокія Кукуяшна, Тамара Уманська // Директор шк. – 2018. – Лип. 
(№ 13/14). – С. 75–82. – Бібліогр.: 15 назв. 

103. Мазнєва, В. Упровадження елементів STEM-освіти в навчання 
математики та фізики в школі / Валентина Мазнєва // Освіта на Луганщині. – 
2019. – № 1. – С. 64–68. – Бібліогр.: 7 назв. 

104. Матат, Д. Зимова «Web-STEM-школа» : сім днів пошуку ідей 
/ Д. Матат // Освіта України. – 2018. – 5 лют. (№ 5).– С. 10–11 : фот. 

Про проект нового інформаційного ресурсу «Web-STEM-школа». 
105. Моляка, І. М. Відчути – пережити – створити : розробка 

інтегрованого уроку-дії із зарубіжної літератури та англійської мови із 
використанням STEM-технологій / І. М. Моляка, Т. М. Моцак // Пед. вісн. – 
Черкаси, 2019. – № 2. – С. 46–50. – Бібліогр.: 9 назв. 

106. Надтока, О. Навчання географії України у контексті STEM-освіти 
/ О. Надтока, Н. Гончарова // Концепція навчання географії України в основній 
та старшій школі / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2018. – С. 44–46. – 
Текст доступний в інтернеті: http://undip.org.ua/upload/iblock/40e/06_2018.pdf 
(дата звернення: 24.09.2019). 

107. Ночевчук, М. В. Впровадження елементів STEМ-освіти у навчання 
математики та фізики [Електронний ресурс] / Ночевчук Марія Володимирівна 
// На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-elementiv-stem-osviti-u-navchannya-
matematiki-ta-fiziki-47799.html (дата звернення: 16.09.2019). – Назва з екрана. 

108. Рудницька, Ю. STEМ-технології в навчанні математики : 
особливості використання / Юлія Рудницька // Школа. – 2019. – № 6. – С. 78–
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STEАM-ОСВІТА 
 

STEAM (S – science, T – technology, E – 
engineering, A – art, M – mathematics) – це 
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природничі науки, технології, інженерію, 
мистецтво і математику. 

Мета технології – комплексно формувати 
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конкурентоспроможність на ринку праці. 
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донести інформацію до аудиторії, а й 

мотивувати її на певні вчинки і отримати максимально високі результати.  
Ця методика була розроблена та успішно випробувана на особистому 

досвіді Девідом Армстронгом [152], головою міжнародної компанії Armstrong 
International.  
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ФІШБОУН 
 

Фішбоу» («риб’яча кістка», 
«риб’ячий скелет») – спрощена назва 
методу японського вченого Каору 
Ісікава. Ця графічна техніка 
представлення інформації дозволяє 
образно продемонструвати хід аналізу 
будь-якого явища через виділення 
проблеми, з’ясування її причин та 
підтверджуючих фактів і формулювання 
висновку з питання. 
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 
Ігрові технології є однією з 

унікальних форм навчання, яка дозволяє 
зробити цікавим й захоплюючим вивчення 
предметів, активізує увагу, підвищує 
інтерес до навчання. 

Сухомлинський В. О. писав: «Гра – 
це величезне світле вікно, крізь яке в 
духовний світ дитини вливається 
життєдайний потік уявлень, понять про 
навколишній світ. Гра – це іскра, що 
засвічує вогник допитливості»1  

 
                                                 
1 Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Вибрані твори : в 5 т. Київ, 1977. Т. 3. С. 95. 
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Платформа Classcraft – рольова гра у класі, що допоможе викладати ще 
краще та сучасніше. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ 
 

Гейміфікація або ігрофікація – 
це використання окремих елементів 
ігор у неігрових практиках. 

Термін «гейміфікація» вперше 
виник у 1912 р., коли відома компанія 
«Крекер» у власну продукцію почала 
вкладати іграшку-сюрприз, що в 
подальшому стало популярним і серед 
інших компаній. 

Гра, як і освітній процес, відбувається за певними «правилами». Мета 
будь-якої гри полягає у виконанні поставлених завдань шляхом подолання 
різноманітних труднощів та перешкод. Використання ігор сприяє кращому 
засвоєнню матеріалу, стимулює пізнавальну активність. 
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Автор статті зазначає, що гейміфікація - поняття, яке сформулював 
британський програміст НікПеллінг; воно означає використання в програмних 
інструментах сценаріїв, характерних для комп'ютерних ігор. 

210. Yurzhenko, A. The use of Learning apps gamification activities as 
controlled exercisesin Moodle e-course / AlonaYurzhenko // Пед. науки: теорія, 
історія, інновац. технології. – 2019. – № 1. – С. 278–294. – Bibliogr.: p. 286–287 : 
fig. 

У статті визначено поняття «гейміфікація» (методика з 
використанням ігрової механіки в таких неігрових заходах, як навчання) та 
«електронні курси» (курси навчання, що проводяться через електронні засоби, 
особливо через інтернет) у науковому дискурсі. 

 
Веб-квести 

 
У перекладі з англійської мови quest - це 

пошук, web - павутина, мережа, інтернет. Вперше 
модель web-квесту була представлена викладачами 
університету Сан-Дієго Берні Доджем та Томом 
Марчем у 1995 р. Веб-квест визначається ними як 
«орієнтовна діяльність, де практично вся 
інформація береться з мережі інтернет» [237]. 
Квести призначені для розвитку в учнів та 
вчителів вміння аналізувати, синтезувати та 

оцінювати інформацію. 
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Квест (від англ. quest – пошук, 

adventure – пригода ) – пригодницька гра. У 
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інформації, аналізують, систематизують її та виконують певні завдання. Квести 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Однією із 10 ключових компетентностей 

Нової української школи є «Екологічна грамотність і 
здорове життя. Уміння розумно та раціонально 
користуватися природними ресурсами в рамках 
сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього 
середовища для життя і здоров’я людини, здатність і 
бажання дотримуватися здорового способу життя» 
[2]. 

Здоров’язбережувальні технології – це 
технології, що створюють безпечні умови для 
перебування, навчання та праці в школі та ті, що 
вирішують завдання раціональної організації 
виховного процесу (з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність 
навчального та фізичного навантажень можливостям учня. 
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Р. Л. Стивенсона «Острів скарбів» із використанням здоров’язбережувальних 
технологій / Казачинер О. С. // Англ. мова та літ. – 2019. – № 4/5. – С. 53–55. 
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Біодекватна технологія (ноосферна освіта) 
 

Біологічно адекватна методика – 
це сукупність скоординованих дій 
учителя й учня, спрямованих  на 
активізацію цілісних динамічних образів 
за навчальними дисциплінами та 
формування навичок інструментальної 
роботи з ними. І, як результат, це 
створення мотивації для пізнавальної 
діяльності. 

Біоадекватна методика викладання 
вперше описана на початку 90-х років 

XX ст. академіком Російської Академії Природничих наук, доктором 
психологічних наук, професором Н. В. Масловою [278]. 
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/ Ірина Станіславівна Савченко // Формування ключових компетентностей 
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освіти) на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] 
/ Ткаченко Світлана В’ячеславівна // Острів знань. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 
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B65BB05F26 (дата звернення: 23.10.2019). – Назва з екрана. 

283. Яковова, Г. Я. Розвиток цілісного мислення учнів засобами біоадекватної 
методики навчання [Електронний ресурс] / Яковова Ганна Ярославівна // Освітній 
інтернет-навігатор : наук.-метод. інтернет-журнал. – Текст. дані. – [Україна], 
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звернення: 21.01.2019). – Назва з екрана. 
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Янчук // Формування ключових компетентностей здобувачів освіти засобами 
біоадекватної (ноосферної) технології / Комун. установа Сумська загальноосвіт. 
шк. І–ІІІ ступенів № 8 Сумської міськради. – Суми, 2018. – С. 51–53. 

 
ВОРКШОП, БРЕЙНСТОРМІНГ, СКЕТЧНОУТИНГ ТА ІНШІ 

 
 

285. Біла, О. О. Мультимедійні технології навчання на уроках зарубіжної 
літератури / О. О. Біла // Зарубіж. літ. в шк. – 2018. – № 21/22. – С. 24–29. – 
Бібліогр.: 8 назв. 

286. Гончарук, Г. Л. Geographical outlook : (розробки уроків для 8 класу з 
використанням скрайбінг-технологій) [Електронний ресурс] / Гончарук Галина 
Олександрівна // На урок : освіт. проект. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – 
Режим доступу : https://naurok.com.ua/geographical-outlook-rozrobki-urokiv-dlya-
8-klasu-z-vikoristannyam-skraybing---tehnologiy-23047.html (дата звернення: 
16.09.2019). – Назва з екрана. 

287. Дзега, Л. Інноваційні та інформаційні технології як засіб підвищення 
ефективності освітнього процесу Нової української школи / Людмила Дзега, 
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Михайло Янголь // Директор шк. – 2018. – Груд. (№ 23/24). – С. 89–105 ; 2019. – 
Січ. (№ 1). – С. 24–83. – Бібліогр.: 50 назв. 

У статті розкрито загальнопедагогічні та методичні аспекти 
організації освітнього процесу закладу загальної середньої освіти у сільській 
місцевості, пов’язані із застосуванням інноваційних та інформаційних 
технологій, що забезпечують його ефективність. 

288. Дронь, В. В. Технологія майндмеппінгу з додатком Goggle 
/ В. В. Дронь // Пед. майстерня. – 2018. – № 3. – С. 2–6. 

Про використання ментальних карт у навчальному процесі. 
289. Коваленко, О. В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних 

форм організації навчального процесу / Коваленко О. В. // Інновац. 
педагогіка. – 2019. – Вип. 9., Т. 1. – С. 94–97. – Бібліогр. 4 назви. 

290. Кондратьєва, Н. Освітні технології : теоретичний аспект / Наталія 
Кондратьєва // Біологія. – 2019. – Лют. (№ 2). – С. 36–42. 

291. Кудрявцева, Д. Геть від стандартів : методичні основи й поради 
щодо організації та проведення нестандартних уроків / Дар’я Кудрявцева 
// Біологія. – 2019. – Лют. (№ 2). – С. 10–24. – Бібліогр.: 13 назв. 

У статті розглянуто найпопулярніші й найперспективніші види 
нестандартних уроків: урок-квест, кейс-уроки, бінарні уроки, спільні уроки для 
учнів з батьками, технологія змішаного навчання. 

292. Курганова, І. Не підручником єдиним, або Які інтернет-ресурси 
використовувати на уроках / Ірина Курганова // Шк. б-ка плюс. – 2019. – 
№ 9/10. – С. 15–17. 

293. Лошицька, О. Воркшоп у системі роботи педагога у сучасному 
освітньому просторі [уроки математики, фізики, геометрії, економіки, 
мистецтва] / Олена Лошицька // Фізика. – 2018. – Груд. (№ 12). – С. 49–65. 

294. Маленко, О. О. Дидактичний лексикон. Брейнстормінг 
/ О. О. Маленко, О. В. Муслієнко // Пед. майстерня. – 2018. – № 12. – С. 4–6 ; 
Мистецтво в шк. – 2019. – № 1. – С. 15–17 ; Труд. навчання в шк. – 2019. – 
№ 9/10. – С. 84–85. 

295. Роде, М. Скетчноутинг : посіб. з візуалізації ідей / [Майк Роде ; пер. 
з англ. Г. Литвиненко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 221 с. : іл. – 
Пер. вид. : The sketchnote handbook: the illustrated guide to visual note taking 
/ Michael D. Rohde. – Hoboken, 2013. – 224 р. – Фрагмент книги доступний в 
інтернеті: 
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780321857897/samplepages/0321857895.
pdf (дата звернення: 21.11.2019). 

296. Рутта, С. Г. Формування творчих компетентностей учнів : 
активізація пізнавальної діяльності з використанням малюнків учнів 
/ С. Г. Рутта // Хімія. – 2017. – № 11/12. – С. 6–20. 

297. Скетч-ноутінг. Сучасні технології в школі [Електронний ресурс] 
// Початкове навчання. – Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: 
https://pochatkove-navchannya.jimdo.com/2016/11/01/скетчноутінг/ (дата 
звернення: 21.05.2019). – Назва з екрана. 
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299. Степаненко, А. Електронні освітні ресурси – основа сучасного 
освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти / Анна Степаненко 
// Освіта на Луганщині. – 2019. – № 1. – С. 46–50. – Бібліогр.: 5 назв. 

У статті розглянуті сучасні засоби для створення електронних освітніх 
ресурсів за допомогою прикладних програм, онлайн-сервісів, які поширюються в 
мережі інтернет на безкоштовній основі. 

300. Cулоєва, Н. М. Скетчноутінг: фіксуємо ідеї швидко та яскраво 
[Електронний ресурс] / Сулоєва Наталя Михайлівна // На урок : освіт. проект. – 
Текст. дані. – [Україна], 2018. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/ 
sketchnouting-fiksuemo-ide-shvidko-ta-yaskravo-48590.html (дата звернення: 
21.05.2019). – Назва з екрана. 

301. Сучасні технології в освіті : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. 1. 
Сучасні технології навчання, вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 377 с. – Текст доступний в 
інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_1_18.pdf (дата 
звернення: 21.05.2019). 

302. Технології навчання хімії у школі та ЗВО : зб. тез доп. Всеукр. 
наук.-практ. інтернет-конф., 30 листоп. 2018 р. / за заг. ред. Т. В. Старова. – 
Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – 145 с. – Текст доступний в інтернеті: 
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2872/1/%D0%97%D0%B1%D1%9
6%D1%80%D0%BA%D0%B0_0612.pdf (дата звернення: 16.09.2019). 

У збірнику висвітлено питання використання новітніх технологій 
навчання та впровадження компетентнісного підходу до організації процесу 
вивчення хімії у загальноосвітній школі 

303. Технології, що змінюють навчання : [зарубіжний досвід] // Директор 
шк. – 2019. – Січ. (№ 1). – С. 91–98.  

304. Харченко, Н. Креативна педагогіка : методи, прийоми, форми 
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