Офіційний відділ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

Всеукраїнського конкурсу
освітніх технологій — 2018
Розбудова Нової української школи неможлива без творчих, ініціативних,
відданих своїй справі фахівців. Саме такі педагоги, науковці й практики,
є дописувачами журналу “Учитель початкової школи”. Тож сьогодні ми щиро
вітаємо переможців Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій (початкова
школа), які представили свій творчий доробок на сторінках видання у 2018 році.
Дякуємо всім авторам журналу і бажаємо нових творчих злетів.

Нова українська школа
Оксана Іщенко, вчитель початкових класів, НВК № 16, м. Мелітополь, Запорізька обл.,
за сценарії ранкових зустрічей у 2-му класі “Нові
знання отримати готові? Спішіть до нас на зустрічі ранкові!” (№ 12).
Світлана Шиленко, вчитель початкових
класів, ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8, м. Охтирка, Сумська обл., за методичні рекомендації до викладання теми тижня “Ми — підприємливі” у 1-му
класі “Ставати діловими і малюкам не рано. Погодьтесь, підприємливість — це зовсім непогано!” (№ 12).
Управління і методична служба
Майя Грибачова, заступник директора з НВР,
НВК № 16, м. Мелітополь, Запорізька обл.,
за сценарій тренінгу для вчителів “Працюймо
над собою. Хай удасться нам всім навчитись відчувати щастя” (№ 5).
Раїса Матоніна, вчитель-методист, тренер
Освітньої платформи “Критичне мислення”, учитель початкових класів, ЗОШ № 24 ім. О. Кобилянської, м. Чернівці, за розробку тренінгу
“Як і  навіщо ставити запитання” (№ 11).
Наталія Мачинська, д-р пед. наук, доцент,
завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти, ЛНУ імені Івана Франка, за статтю
“Як зберегти ентузіазм на довгі роки?” (№ 1).
Інтегрована освіта
Олександра Гарбуз, старший учитель, учитель початкових класів, СЗШ І ст. № 53, м. Львів,
за статтю “Навчання через «оживлення» відчуттів” (№ 10).
Надія Пинка, вчитель початкових класів,
Сокальська ЗШ I–III ст. № 4; Анжела Кулик,
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методист Сокальського РМК, Львівська обл.,
за конспект занять інтегрованого навчального
дня у 1-му класі “У царстві квітів” (№ 3).
Тамара Савчук, учитель початкових класів, Веселохутірський НВК “ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ст.
ім. В. Лук’янця”, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл., за статтю “Уміли все вкраїнців
справні руки — тож хай зростуть майстрами
і онуки!” (№ 5).
Сучасні освітні технології
Оксана Ліба, канд. пед. наук, ст. викладач
кафедри теорії та методики початкової освіти;
Ганна Щербан, ст. викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, Закарпатська
обл., за статтю “Технологія “Daily 3”: навчаємо
математики по-новому” (№ 9).
Олена Чеберко, вчитель-методист, учитель
початкових класів, Мелітопольський НВК № 16,
Запорізька обл., за розробку уроку математики у 2-му класі “Завдання непросте чекає
знову. Нам допоможуть капелюхи кольорові!”
(№ 8).
Математика
Марія Барна, канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри; Людмила Паук, асистент,
кафедра педагогіки Львівського ОІППО,
за статтю “Цікаві методи інтерактивні
процес освітній роблять ефективним” (№ 5).
Євгенія Верніковська, вчитель початкових класів, Генічеська ЗОШ № 4, Херсонська обл., за розробку
уроку математики

3

Офіційний відділ
у 1-му класі “Щоб мати бездоганні результати,
вчимося числа двоцифрові додавати” (№ 3).
Олександр Митник, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ
імені М. П. Драгоманова; Наталія Семеній,
канд. пед. наук, старший викладач кафедри
початкової освіти  Київського університетету
імені Бориса Грінченка, за статтю “Знайомтесь: площа й довжина. Їх вивчить зусебіч
пора” (№ 8).
Мови і літератури
Неля Бень, учитель початкових класів, ЗОШ
№ 5, м. Умань, Черкаська обл., за розробку інтегрованого уроку позакласного читання у 3-му
класі “Вчитайся, роздивися, зрозумій — це місто Львів саме як Лев Старий” (№ 12).
Віра Науменко, канд. пед. наук, доцент,
м. Київ, за статтю “Комплексний аналіз художнього твору: методичні аспекти” (№ 10).
Ольга Петрик, старший викладач кафедри початкової освіти Запорізького ОІППО,
за добірку вправ та ігор до уроків мови “Мови
навчаємо, граємо і мислення розвиваємо”
(№ 11).
Олександра Савченко, академік НАПН України, за статтю “Структуру тексту, зміст чи риси
персонажів — усе модель наочно нам покаже”
(№ 7).
Природознавство
Ірина Андрусенко, науковий співробітник
відділу початкової освіти Інституту педагогіки
НАПН України, за статтю “Як працює організм
людини: прості відповіді на складні запитання”
(№ 10).
Ельвіра Захарченко, вчитель-методист,
НВК № 37, м. Кам’янське, Дніпровська обл.,
за розробку уроку природознавства у 4-му класі
“Материк, де все навпаки” (№ 7).
Ірина Кащенко, вчитель початкових класів,
Уманська ЗОШ І–ІІІ ст. № 5 ім. В. І. Чуйкова, Черкаська обл., за розробку уроку природознавства
для 4-го класу “У країну заметілі нині подорож
здійснили” (№ 1).
Алла Крамаренко, д-р пед. наук,
професор, завідувач кафедри початкової освіти, Бердянський
державний педагогічний університет, Запорізька обл.,
за статтю “Мандруємо
навколо світу”
(№ 7).
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Упровадження проектних технологій
Світлана Бурлака, вчитель початкових класів, Баштанківський НВК “ЗШ І-ІІ ст. — ЗДО”,
Одеська обл., за розробку колективного дослідницько-пошукового проекту “Хто своє коріння
пам’ятає, той пошану від народу має” (№ 4).
Наталія Довгополюк, вчитель початкових
класів, ЗОШ І-ІІ ст. с. Мстишин, Луцький р-н,
Волинська обл.; Ірина Редкоус, методист початкового навчання Луцького РМК, за розробку
проекту “Педагогіка гуманізму: впровадження
ідей В. Сухомлинського в сучасній шолі” (№ 7).
Петро Ходанич, канд. пед. наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, Закарпатський ОІППО, за розробку
проекту для учнів 3-4-х класів “Знань і вражень
чудових багато нам дарують Вкраїнські Карпати”
(№ 9).
Робота з батьками
Вікторія Биркович, учитель початкових класів, Ужгородська ЗОШ І–ІІІ ст. № 9, за сценарій
сімейного свята “Найбільший скарб для кожної
дитини — щаслива, дружна, любляча родина”
(№ 9).
Оксана Макарова, вчитель початкових класів, Смілянська ЗОШ І–ІІІ ст. № 2, Черкаська обл.,
за розробку восьмого заняття Школи батьківства “Як виховати дисципліновану дитину? ”
(№1).
Тамара Рудчик, учитель початкової школи,
ЗЗСО І–ІІІ ст., с. Раків Ліс, Камінь-Каширський
р-н, Волинська обл., за розробку батьківських
зборів “Будуймо разом храм життя дитини”
(№ 2).
Психологічна служба
Ольга Барабаш, канд. пед. наук, доцент, проректор з наукової роботи; Наталія Глинянюк,
старший викладач кафедри педагогіки та психології, Івано-Франківський ОІППО, за статтю
“Вчимося міркувати самостійно та розважливо”
(№ 11).
Оксана Деркач, канд. пед. наук, доцент, кафедра дошкільної та початкової освіти, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського, за статтю “Мандали: прадавнє мистецтво і сучасний метод
гармонізації психоемоційного стану” (№ 6).
Основи здоров’я.
Фізична культура
Людмила Діхтяренко, вчитель початкових
класів, Смолінське НВО, Маловисківський р-н,
Кіровоградська обл., за розробку уроку основ
здоров’я у 2-му класі “Щоб лихо не застало нас
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зненацька, заздалегідь нам слід підготуваться”
(№ 10).

у 3-му класі “Хочеш бути щасливим — не будь
лінивим” (№ 10).

Наталя Ковбаска, вчитель початкових класів, Косинська ЗОШ І ст., Мукачівський р-н, Закарпатська обл., за розробку спортивного свята
для учнів 4-го класу “Проведемо нині ігри олімпійські, порівняєм міфи грецькі й українські”
(№ 6).

Галина Джемула, вчитель початкових класів,
м. Київ, за статтю “Й робити справу слід, і розважаться, бо й ігри необхідні нам, і праця. Виховання свідомого ставлення до використання
ґаджетів за допомогою казки” (№ 5).

Інна Суполкіна, вчитель початкових класів,
Мелітопольський НВК № 16, Запорізька обл.,
за розробку уроку курсу “Основи здоров’я”
у 3-му класі “Почнімо разом із дітьми навчатися
корисно для здоров’я харчуватися” (№ 4).
Мистецтво.
Трудове навчання

Кращі фотоетюди на обкладинці

Марія Гапак, викладач образотворчого
мистецтва, Самбірський педагогічний коледж
ім. Івана Филипчака, Львівська обл., за розробку
заняття гуртка з образотворчого мистецтва “Чарівний світ живопису на склі — дітям” (№ 12).
Олена Говді, вчитель початкових класів, Хустська СШ І–ІІІ ст. № 3, Закарпатська обл., за розробку уроку трудового навчання у 2-му класі “Ми
на свято урожаю в Закарпаття завітаєм” (№ 9).
Тетяна Щербак, учитель початкових класів; Тетяна Куш, учитель музичного мистецтва,
Новобузька ЗОШ І-ІІ ст., Миколаївська обл.,
за розробку інтегрованого уроку літературного
читання та музичного мистецтва в 4-му класі
“Така святкова, хоч звучить щоденно, мого народу спадщина пісенна” (№ 8).
Позакласні заходи
Тетяна Кільдій, учитель початкових класів,
СШ І–ІІІ ст. № 264, м. Київ, за статтю “Усі таємниці вербові в цікавій відкриєм розмові. Екологічне виховання за допомогою авторських казок” (№ 3).
Вікторія Лурікова, вчитель початкових класів, Полтавська гімназія № 17, за сценарій новорічного свята “Новий рік у казковому королівстві” (№ 12).
Світлана Ткачук, викладач, кафедра музичних дисциплін, Луцький педагогічний коледж,
Волинська обл., за розробку виховної години
“Професія важлива й цінна кожна, і зневажати
жодну з них не можна” (№ 2).
Морально-етичне виховання
Наталія Відоменко, вчитель початкових
класів, НВК імені Т. Г. Шевченка, с. Моринці,
Звенигородський р-н, Черкаська обл., за розробку інтегрованого уроку літературного читання, української мови та предмета “Я у світі”
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Марина Дульська, вчитель початкових класів, Вишнопільська ЗОШ І–ІІІ ст., Тальнівський
р-н, Черкаська обл., за розробку уроку курсу
“Основи здоров’я” у 3-му класі “Вчимося толерантно спілкуватися — не ображати і не ображатися” (№ 5).
Марта Анишинець, учитель початкових класів, Хустська СШ І–ІІІ ст. № 3, Закарпатська обл.
“Всього настаралася дівчинка-Осінь: і листя,
й плодів, і квіток в неї досить” (№ 10).
Наталія Нарчинська, учитель початкових
класів, СШ № 1, м. Жашків, Черкаська обл.
“Скільки б снігу не насипала зима, ми розчистимо дорогу жартома!” (№ 12).
Ганна Остапенко, м. Київ, “У душах квітне
радість і краса — і ллється музика, і лине в небеса…” (№ 4).
Кращі фото в номері
Олена Губарь, Карлівська гімназія ім. Ніни
Герасименко, Полтавська обл. (№ 1, с. 5).
Оксана Клюфінська, суботня школа “English
LOOK”, м. Львів (№ 12, с. 16).
Олег Суховірський, м. Хмельницький (№ 7,
с. 2).
Кращі світлини на фотостенді
Лариса Бондар, м. Київ. “Театр — це так захопливо й потрібно нам в житті! Ми музиканти
бременські, відважні і круті” (№ 11).
Маріанна Бойко, м. Київ. За добірку світлин
“Калейдоскоп емоцій” (№ 8).
Наталія Янчевська, м. Київ. “Кленове листя
облетіло на світанні. Букет яскравий цей уже,
мабуть, останній…” (№ 10).
***
Редакція журналу “Учитель початкової школи” висловлює подяку за надану допомогу в підбитті результатів
конкурсу Галині Адамів (м. Броди,
Львівська обл.), Марії Барній
(м. Львів), Майї Грибачовій
(м. Мелітополь, Запорізька
обл.), Ользі Петрик
(м. Запоріжжя). 
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Комплект
інтегрованих підручників
для 2-го класу НУШ
Автори: О. Волощенко, О. Козак, Г. Остапенко

НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Сучасним дітям —
		
сучасні підручники!
За Типовою освітньою програмою,
розробленою під керівництвом Р. Шияна

До теми кожного місяця у підручниках
”Я досліджую світ”

”Українська мова та читання”

☼☼ Сюжетна картина й оповідання,
які допомагають розкрити тему місяця

☼☼ Літературні й пізнавальні твори, медіатексти, запитання і творчі завдання

☼☼ 2-3 проблемні запитання для досліджень
та обговорень

☼☼ Завдання на дослідження мовлення

☼☼ Компетентнісні завдання, вправи,
досліди
☼☼ Повчальні комікси
☼☼ Завдання для самоперевірки

☼☼ Комунікативні вправи для групової
та парної роботи
☼☼ Завдання на вправляння у правописі
☼☼ Театральний майстер-клас і створення
власної книги

Додатково до підручників видавництво “Світич” пропонує робочі зошити,
а також безоплатне навчально-методичне забезпечення — матеріали для вчителя та учнів.

Завантажуйте підручники для ознайомлення

SvitDovkola.org

