Перелік мультимедійного забезпечення Лабораторії початкової освіти

№
1.

Тема
Автор роботи
Користувачі
Методика навчання математики в початкових класах
Посібник «Електронна скарбничка
вчителя початкових класів»

Довгопола О.В.

Студенти 1-4 курсів,
молоді спеціалісти

Зміст

Добірка матеріалів за
розділами:
-

2.

Мультимедійний супровід до занять з Довгопола О.В.
теоретичних основ математики

3.

Мультимедійний супровід до занять з Довгопола О.В.
методики викладання математики в
початкових класах

4.

Розробка уроку в 3 класі.

5.

Колекція кращих Інтел-проектів з
математики та методики навчання

Робоче місце вчителя
Створення електронних
матеріалів
Навчальні ігри на уроках
математики

Робота містить
мультимедійні презентації
до 14 лекцій
Мультимедійний супровід
до 6 лекцій

Шевченко Н.М. – вчитель
Сєвєродонецької школиінтернату

Викладачі
теоретичних основ
математики
Викладачі методики
викладання
математики в
початкових класах
Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі

Овчаренко О.П.
Довгопола О.В.

Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,

«Футбольна ГЕОМЕТРІЯ»,
«Мандрівка Веселих чоловічків»,
«Чому часу завжди не вистачає?»,

План-конспект уроку і
презентація. Тема
«Узагальнення і
систематизація усного
додавання і віднімання в
межах 1000»

6.

7.
8.

9

10

математики в початкових класах
Підручник «Математика 2 клас»
2013р.
М.П.Богданович
Електронний посібник «Шаблон уроку
математики
«Один учень - один комп’ютер».
Довгопола О.В.
Відеофрагменти уроків, проведених
вчителями школи-інтернату
м.Сєвєродонецька.
Електронний підручник «Математика
3 клас»
Електронний підручник «Математика
4 клас»

11. Програма каліграфічного письма
«Pru».

Островерхова К.

12. Урок вчителя ЗОШ №28 Свистун Н.В.

Свистун Н.В.
Довгопола О.В.

13. Відеоурок математики. 4 клас
ЗОШ№1.

Гребенюк А.
Довгопола О.В.

14. Відеоурок математики з
використанням мультимедійного

викладачі
Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі
Молоді спеціалісти,
студенти 3 курсу
Слухачі семінару
«Один учень – один
комп’ютер»

«У світі тварин»

Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі
Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі
Вчителі шкіл,
студентипрактиканти
Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі

Електронний супровід до
всіх уроків математики за
програмою 3 класу
Електронний супровід до
всіх уроків математики за
програмою 4 класу

Студентипрактиканти
Викладачі, студенти
3-4 курсів

Матеріали уроків читання
(1клас), читання (4клас)

2 клас
Тема: Додавання і
віднімання двоцифрових
чисел»
Урок-подорож за темою
«Узагальнення та
систематизація знань»
Тема: «Узагальнення та
систематизація знань»,

супроводу. 2 клас
15. Методична скарбничка для
позакласної роботи з математики в
початковій школі.

16. Відеоурок математики в російській
школі.

Довгопола О.В.
Загоруйко К.

Студенти 3-4 курсів,
викладачі

17. Відеоурок математики з
використанням мультимедійної
техніки. 2 клас.
18. Відеоурок математики з
використанням мультимедійної
техніки. 2 клас.
19. Відеоурок математики з
використанням мультимедійних
технологій. 3 клас.
20. Відеоурок з математики 1 клас
(диск)
21. Урок математики «Число і цифра 7»
(диск)
22. Урок з математики
23. Відеоурок з математики 2 клас
(диск)
24. Презентація до уроку у 2 класі
«Таблиця множення числа 5» (Комп)

Овчаренко О.П.
Халак Ю.

Студенти 3-4 курсів

робота над задачею
Пропонується матеріал
для проведення різних
видів позакласної роботи з
математики в початкових
класах
Урок у 1 класі. Додавання і
віднімання чисел в межах
10.
Віднімання виду 53–7.

Овчаренко О.П.
Щербак А.

Студенти 3-4 курсів

Віднімання виду 84-29.

Довгопола О.В.
Чумаченко К.

Студенти 3-4 курсів

Задачі на знаходження
невідомого діленого.

Вчитель: Федорова В.В.
Студентка Ламакіна В.
Студентка Махник Я.

Студенти 3-4 курсів

Студентка Гамалій А.
Вчитель: Савчук Т.О.
Студентка Борисенко В.
Студентка Миргород Є.

Студенти 3-4 курсів
Студенти 3-4 курсів

Посібник І.В.Божко

Студенти 3-4 курсів,
викладачі

Гребенюк А.
Довгопола О.В.

Студенти 3-4 курсів

Студенти 3 курсу
Викладачі

Нестандартне
ознайомлення з таблицею
множення числа 5.

25. Приклад презентації із зауваженнями

Студенти 3 курсу

Приклад презентації, до
якої є зауваження щодо
змісту та оформлення.

Методика викладання природознавства
1.

Збірка мультимедійних презентацій
для уроків «Я і Україна»

Буряк О.О.

Студенти 3-4 курсів,
молоді спеціалісти,
викладачі

Відеофільмы «Голубая
планета Земля», «Любовь к
планете Земля»,
презентації «Явления
природы», «Форма
Земли», «Степь»,
«Путешествие в космос»,
«Лесостепь», «Лесная
зона» та ін..
Викладачі методики 8 відеофрагментів до 2 хв
навчання
кожний
природознавству

2.

Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна»
«Різноманітність тварин в природі»

Буряк О.О.
Оніщенко О.

3.

Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна»
«Різноманітність тварин. Що дають
тварини людям?»

Буряк О.О.
Махник В.

Викладачі методики 7 відеофрагментів до 4 хв
навчання
кожний
природознавству

4.

Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна» «Київ – столиця України»

Буряк О.О.

5.

Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна» «Вода - растворитель»

Буряк О.О.
Шевирьова І.

Викладачі методики
навчання
природознавству
Викладачі методики
навчання
природознавству

Фрагмент уроку (10 хв)

Два відео фрагменти по 10
і 21 хв, презентація «Історія
і культура народів майя

6.

Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна» «Київ»

Буряк О.О.
Агєєва Ю.

7.

Електронна добірка «Тваринний і
рослинний світ України»

Ржевська Н.С.

8.

Відеозапис уроку з предмету
природознавство «Тваринництво у
рідному краї»
Відеозапис уроку з предмету «Я і
Україна» «Вода - розчинник»

Буряк О.О.

10. Цікаві завдання з природознавства
для початкової школи

Буряк О.О.

9.

Буряк О.О.
Носач О.

Викладачі методики
навчання
природознавству
Студенти, молоді
спеціалісти,
викладачі
Викладачі методики
навчання
природознавству
Викладачі методики
навчання
природознавству
Студенти, молоді
спеціалісти,
викладачі

Два відеосюжети про Київ,
презентація до уроку
Файл «Дитяча
енциклопедія. Тваринний
світ» (pdf)
Два відео фрагменти по 16
і 30 хв, презентація до
уроку
Дев’ять відеофрагментів
до 5 хв кожний
Файл «Цікаві завдання»
(pdf)

Методика навчання українській мові та читанню
1.

2.

3.

4.

Електронне портфоліо
Шуліка Л.В.
мультимедійних додатків до уроків
української мови
Мультимедійний навчальний
Шуліка Л.В.
посібник «Подорож до міста Алфавіт» Старостенко Г.

Навчальний посібник «Абетка–
малятко» з цікавими віршованими
завданнями
Навчальний проект за програмою
Intel «Вони пройшли через віки»

Шуліка Л.В.

Шуліка Л.В.
Василенко О.

Молоді спеціалісти,
студенти

Розділ «Методика
вивчення частин мови у
початкових класах»
Викладачі методики Посібник для 1 класу.
навчання грамоти
Зміст: починати з папки
«Презентація» - презентації
«Главная»
Молоді спеціалісти, Відеоуроки для навчання
студенти
читанню та книга «Абетка–
малятко» для 1 класу
Молоді спеціалісти, Проект допоможе при
студенти
вивченні творчості

Т.Г.Шевченка у початковій
школі на уроках
українського читання,
враховує міжпредметні
зв’язки з музикою,
світовою літературою
5.
6.
7.
8.
9.

Електронний посібник «Подорож до
містечка АБЕТКА»
Електронний посібник «Особливості
навчання письму ліво ручок».
Урок української мови вчителя ЗОШ
№13 Скурідіної С.В.
Урок української мови вчителя ЗОШ
№28 Шибкової О.І.
Урок української мови вчителя ЗОШ
№13 Андрющенко І.О.

10. Тестовий контроль з української мови
10. Урок навчання грамоти (письмо)
«Письмо великої букви М»
(диск)
11. Урок з української мови 2 клас
«Будова тексту, зачин, основна
частина»
(диск)
12. Урок-подож з української мови
«Закріплення знань про однорідні

Шкуран О.В.
Кузьменко Ф.
Шкуран О.В.
Пунтус Т.
Скурідіна С.В.
Шкуран О.В.
Шибкова О.І.
Шкуран О.В.
Андрющенко І.О.
Шкуран О.В.

Молоді спеціалісти,
студенти
Вчителі початкової
школи
Студенти

Сєдих В.
Сергієнко Л.В.
Махник Я.

Учні 3 класу

Шевирьова І.

Студенти 3-4 курсів

Кущ К.Ю.

Студенти 3-4 курсів

Студенти
Студенти

Студенти 3-4 курсів

2 клас
Тема:Розташування слів
алфавіту
3 клас
Тема: Іменник
1 клас
«Письмо великої букви М»
2 клас
«Будова тексту, зачин,
основна частина»

члени речення»
(диск)
13. Відеоурок української мови.
(диск)
14. Розробка уроку української мови
«Складання казки про Сонечко за
початком та опорними словами»
(диск)
15. Відеоурок з української мови 2 клас

Гамалій А.

Студенти 3-4 курсів

Ботнарь М.Ю.

Студенти 3-4 курсів

Урок розвитку зв’язного
мовлення у 2 класі

Вчитель: Бєляева Т.О,

Методика навчання російської мови
1.

Материалы к занятиям русского
языка.

Севастьянова О.А.

Преподаватели
методики русского
языка

2.

Мультимедийные наработки к
урокам русского языка .

Севастьянова О.А.

Преподаватели,
студенты

3.

Мультимедийные наработки к
урокам русского языка .

Севастьянова О.А.

Преподаватели,
студенты

Урок русского языка в 1
классе:
- интерактивные методы
обучения
- использование наглядных
материалов
- Видеоурок в 1 классе
(письмо)
- Презентации к урокам
чтения и письма
- Отдельные презентации
по теме «Глагол»
- Видеоурок чтения в 1
классе.
- Видеоурок русского языка
во 2 классе (разбор слов по
составу, использование
схем, таблиц)

4.

Презентация «33 сестрицы».

Северодонецкая школаинтернат

Преподаватели,
студенты

- Видеоурок чтения в 1
классе (словарная работа
на уроке, интерактивные
методы обучения)
Презентация о буквах
алфавита. Содержит
програму «Прописи»

Методика навчання іноземної мови в початкових класах
1.

Уроки англійської мови з різних тем.
Матеріали для практичних і
лабораторних робіт з методики
викладання англійської мови.

Кладко І.В.

Викладачі, студенти

2.

Урок англійської мови у 2 класі.

Кладко І.В.

Викладачі, студенти

3.

Урок англійської мови у 2 класі.

Кладко І.В.

Викладачі, студенти

4.

Електронна бібліотека підручників
для 1 класу English
Мультимедійні презентації до уроків
англійської мови.
Матеріали регіонального семінару з
англійської мови. (25.02.2013)

Гуцкало О.О.

Викладачі, студенти

Гуцкало О.О.

Викладачі, студенти

Кладко І.В.
Кущ К.

Викладачі, студенти

5.
6.

Вчитель: Рейзвих Л.М.
ЗОШ№13.
3 клас. Тема уроку:
«Допомога по дому»
2 клас. Тема:
«Прийменники місця»
Тема «Узагальнення
вивченого матеріалу»
Вчитель: Білецька О.А.
ЗОШ№13.
Тема уроку: «My family»
Традиційні і альтернативні
підручники
Презентації для уроків
англійської мови у 3 класі.

Методика музичного виховання
1.

Співи 1 клас (Аудіохрестоматія
програмових пісень)

Вдович О.М.

Студентипрактиканти,

68 аудіозаписів мелодій (за
програмою 1 класу)

викладачі методики
муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. Виховання

2.

Співи 2 клас (Аудіохрестоматія
програмових пісень)

Вдович О.М.

62 аудіозаписи мелодій (за
програмою 2 класу)

3.

Співи 3 клас (Аудіохрестоматія
програмових пісень)

Вдович О.М.

4.

Співи 4 клас (Аудіохрестоматія
програмових пісень)

Вдович О.М.

5.

Слухання музики. 1 клас
(Аудіохрестоматія програмових
творів)

Вдович О.М.

6.

Слухання музики. 2 клас
(Аудіохрестоматія програмових
творів)

Вдович О.М.

Студенти28 аудіозаписів мелодій (за
практиканти,
програмою 2 класу)
викладачі методики
музичного
виховання

7.

Слухання музики. 3 клас
(Аудіохрестоматія програмових
творів)

Вдович О.М.

Студенти24 аудіозаписи мелодій (за
практиканти,
програмою 3 класу)
викладачі методики

49 аудіозаписів пісень(за
програмою 3 класу)

32 аудіозаписи пісень(за
програмою 4 класу)

27 аудіозаписів мелодій (за
програмою 1 класу)

8.

Слухання музики. 4 клас
(Аудіохрестоматія програмових
творів)

Вдович О.М.

9.

Портфоліо «Музично-дидактичні ігри
на уроках музики»

Вдович О.М.

10. Д.Кабалевський. Аудіо та відеозаписи Вдович О.М.
авторських бесід про музику

муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. виховання
Студентипрактиканти,
викладачі методики
муз. виховання
Студенти, викладачі
методики муз.
виховання

11. Методичні рекомендації щодо
підготовки, проведення та аналізу
уроків музики

Вдович О.М.

Студентипрактиканти

12. «Співи» (Методичні рекомендації в
допомогу студенту-практиканту)

Вдович О.М.

Студентипрактиканти

13. «Нотна грамота» (Методичні
рекомендації в допомогу студентупрактиканту)

Вдович О.М.

Студентипрактиканти

27 аудіозаписи мелодій (за
програмою 1 класу)

Презентація з описом 15
музично-дидактичних ігор
(за результатами
студентської наук. Роботи)
Авторська програма
В.Дашкевича «Кумиры ХХ
столетия»
4 аудіозаписи бесід з Д.
Кабалевським
Презентація зі схемою
аналізу уроку,
методичними
рекомендаціями щодо
методики проведення
окремих частин уроку
Презентація з
методичними прийомами
вивчення пісень,
вказівками до розучування
пісні
Презентація за темами
нотної грамоти «Висота та
тривалість звуків. Паузи»

14. Відеофрагменти уроків
Соломко С.В.
«Розспівування – перший крок до
здобуття вокальних хорових навичок»
15. Авторський електронний посібник
Мурсамітова І.А.
«Контролюючі тести з музики»

16. Педагогічний програмний засіб
«Музичне мистецтво. 1 -4 клас»

Мурсамітова І.А.

17. Електронна навчальна програма
«Музичний клас»
18. Г.Ф. Калинина. Сольфеджио. Рабочая
тетрадь»

Мурсамітова І.А.

19. Учебное пособие для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста. Л.Абелян «Забавное

Мурсамітова І.А.

Мурсамітова І.А.

Викладачі методики 7 відеофрагментів з різних
муз. виховання
уроків
Викладачі методики Тестові завдання з тем:
муз. виховання
Музичний звук.• Знаки
альтерації.• Метр. Ритм.
Темп.• Групування
тривалостей у простих та
складних розмірах.
• Загальне поняття про лад
та його елементи.
• Тональність до трьох
знаків при ключі
• Інтервали. Акорди
Викладачі методики Конспекти уроків 1-7 класи,
муз. виховання,
аудіо записи
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді

сольфеджио»

спеціалісти

20. Відеосольфеджио

Мурсамітова І.А.

21. Електронна музична енциклопедія

Мурсамітова І.А.

22. Т.Сиротіна. Навчально-методичний
посібник «Музична азбука»

Мурсамітова І.А.

23. Мультимедійна хрестоматія
програмових творів для слухання
музики в початковій школі

Мурсамітова І.А.

24. Программа развития и обучения
Мурсамітова І.А.
дошкольника «Я учу нотную грамоту»

25. Пісні Н.Май

Карпенко Т.В.

Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти
Викладачі методики
муз. виховання,
студенти, молоді
спеціалісти

Відеоуроки сольфеджио

Конспекти уроків, відео і
аудиозаписи матеріалів до
уроків музики та співів.

Для 1-4, 5-8, 9-11 класів
загальноосвітніх шкіл

Педагогічна практика
1.

Скарбничка матеріалів з педагогічної
практики «Спеціалізація»
(диск)

Пивоварова Г.С., студенти
групи 3-БШ

Студенти 3 курсу

2.

Скарбничка матеріалів з педагогічної
практики «Спеціалізація»
(диск)

Пивоварова Г.С., студенти
групи 3-БШ

Студенти 3 курсу

3.
4.

Звіт зі спеціалізації
Відеоматеріали до розробок
виховних заходів зі спеціалізації
(диск)
Розробка позакласних заходів з
іноземної мови «Свято Halloween»
(диск)
Плзакласний захід з англійської мови
«Now we know the ABC»

Студентка Хотіна І.
Тарарива Л.Ю.
Тарасенко І.

Студенти 3-4 курсів

Студентка Олійник А.

Студенти 3-4 курсів

Студент Куценко Є.

Студенти 3-4 курсів

5.

6.

Педагогіка
1.

Відеофільм «Система професійного
навчання Китаю»

Заходи:
1. «День туризму».
2. «КВК юних
пожежників».
3. «У світі прав та
обов’язків»
Заходи:
1. «КВК з ПДД».
2. «Алло, мы щем
таланты».
3. «А ну-ка пальчики».

