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  Офіційний відділ 

 

Вітаємо переможців 

Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій ― 2019 

Щороку редакція журналу “УПШ” проводить Всеукраїнський конкурс освітніх 
технологій (початкова школа), де кращі статті визначають читачі. Публікуємо 
результати конкурсу і щиро вітаємо переможців! 

 

Нова українська школа 

Олександра Гарбуз, тренерка НУШ, старший учитель, учителька 
початкових класів; Наталія Шматок, психолог, ПШ № 53, м. Львів, за розробку 
психолого-синергетичного інтегрованого дня для 3-го класу “Фортеця Тустань з 
давнини глибокої вітає нас на кожному з уроків” (№ 6). 

Оксана Ганик, учитель-методист, ЗОШ “Дивосвіт”, м. Львів, за добірку 
занять до інтегрованого дня у 3-му класі “Нам пощастило жити в добру пору, та 
пам’ятаймо про страхи Голодомору” (№ 11). 

Ольга Зелінська, вчитель-методист, учителька початкових класів, 
СЗШ № 73, методистка НМЦ освіти, м. Львів, за рекомендації до проведення 
тематичного місяця у 2-му класі “Люди і машини” (№ 8). 

Наталія Петрашкевич, старший учитель; Тамара Петрушкіна, вчитель-
методист; Світлана Сердюк, старший учитель, учителі початкових класів, ЗСО 
“Зарічненська гімназія”, смт Комишуваха, Оріхівський р-н, Запорізька обл., за 
добірку ранкових зустрічей “Проходять хай у дружнім колі ранкові зустрічі у 
школі” (№ 8). 

Управління і методична служба 

Олена Демченко, канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної та 
початкової освіти, Вінницький ДПУ імені Михайла Коцюбинського, за методичні 
рекомендації та тренінг з розвитку навичок демократичного спілкування в 
освітньому процесі “Обдаровані діти: як знайти ключик для розкриття 
їхніх талантів” (№ 11). 
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Наталія Довгополюк, учителька початкових класів, ЗЗСО І–ІІ ст., 
с. Мстишин, Луцький р-н., Волинська обл., за розробку тренінгу “Вивчаймо 
нове. Хай нам стануть в пригоді казкова природа і казка в природі” (№ 1). 

Роксолана Жаркова, канд. філол. наук, доцентка кафедри початкової та 
дошкільної освіти, факультет педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, 
літературознавиця, гендерологиня, письменниця, за статтю “Обдарована 
дитина: куди їй, як і з ким? Розкриття проблеми обдарованості засоби дитячої 
художньої літератури” (№ 8). 

Інтегрована освіта 

Галина Альперіна, вчителька початкових класів та образотворчого 
мистецтва, СШ № 17, м. Київ, за розробку уроку інтегрованого курсу 
“Мистецтво” у 4-му класі “Італія — це загадка, це диво. Все гармонійне тут, усе 
красиве” (№ 5). 

Марта Анишинець, учитель-методист, учителька початкових класів, 
Хустська спеціалізована школа І–ІІІ ст. № 3, Закарпатська обл., за розробку 
інтегрованого уроку математики та природознавства у 2-му класі “Асканію-Нову 
відвідати зможем — знання математики нам допоможуть” (№ 6). 

Сучасні освітні технології 

Оксана Бойко, тренерка НУШ, учителька початкових класів, заступник 
директора з НВР, Сумська спеціалізована школа І ст. № 30 “Унікум”; Лариса 
Шрамко, тренерка НУШ, учитель-методист, учителька початкових класів, 
заступник директора з НВР, Сумська ЗОШ І–ІІІ ст. № 13 імені А. С. Мачуленка, 
за добірку завдань з теми “Способи пізнання” для учнів 2-го класу “Активно 
граємо, навчаємось — закони світу відкриваємо” (№ 9). 

Ірина Дутчак, викладачка природничих дисциплін, Бродівський 
педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, Львівська обл., за статтю 
“Кровоносна система: активне опанування — глибоке розуміння. Використання 
інтерактивних технологій на уроках природознавства” (№ 5). 

Алла Пришлюк, учителька початкових класів, Жашківська СШ № 1, 
Черкаська обл., за розробку зі створення лепбука екологічної тематики 
“Рятуємо планету від сміття” (№ 7). 

Математика 

Олександр Митник, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри 
практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені 
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М. П. Драгоманова; Наталія Семеній, канд. пед. наук, старший викладач 
кафедри початкової освіти  Київського університетету імені Бориса Грінченка, за 
статтю “Методика вивчення одиниць вимірювання маси” (№ 3). 

Тетяна Шупер, старший викладач кафедри природничо-математичних 
дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, за добірку 
диференційованих завдань для 4-го класу “Дії з багатоцифровими числами. 
площа: різнорівневі домашні роботи” (№ 4). 

Мови і літератури 

Марина Дульська, вчитель початкових класів, Вишнопільська ЗОШ І–
ІІІ ст., Тальнівський р-н, Черкаська обл., за розробку уроку позакласного 
читання у 4-му класі “І нині Мономахові повчання не втратили свого звучання” 
(№ 8). 

Наталія Зілінська, викладачка каліграфії/графіки письма, викладач-
методист, Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, Львівська 
обл., за методичні рекомендації до проведення каліграфічної хвилинки у 2-4-их 
класах “Від написання до письма” (№ 4). 

Ірина Лагола, викладач дитячої літератури; Людмила Свиріпа, викладач-
методист, Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, 
Львівська обл., за статтю “Вірш, оповідання а чи казку читай, дитино, і мандруй, 
будь ласка” (№ 6). 

Антоніна Мовчун, канд. пед. наук, доцент Київського університету імені 
Бориса Грінченка, за статтю “Речення вчаться складать школярі — короткі 
і довгі, прості і складні” (№ 5). 

Валентина Філінюк, канд. філол. наук, доцент кафедри української мови 
та літератури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; Наталія Білозор, 
учителька початкових класів, НВК № 2, м. Хмельницький, за статтю “Готуємо 
учнів до написання есе” (№ 4). 

Іноземні мови 

Ольга Тарасенко, старший учитель, учителька  англійської мови, 
Мелітопольський НВК № 16, Запорізька обл., за приклад організації діяльності 
пришкільного літнього мовного табору “Двотижнева Англія у вашій школі” 
(№ 5). 
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Катерина Чарковська, заступник директора з навчально-виховної роботи 
з іноземної мови, ПШ № 53, м. Львів, за розробку інтегрованого уроку  
англійської мови та математики “Measuring. Вимірювання” (№ 4). 

Природознавство 

Алла Крамаренко, д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри початкової 
освіти, Бердянський ДПУ, Запорізька обл., за статтю “Знайомимося з ближніми і 
дальніми природними місцями унікальними” (№ 6). 

Алла Олійник, Наталя Коваль, викладачі-методисти, КЗВО “Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія”, м. Запоріжжя, за статтю 
“Фізичні тіла і речовини: формування наукового світогляду молодших 
школярів” (№ 4). 

Упровадження проєктних технологій 

Людмила Болотна, вчителька початкових класів, ЗОШ І–ІІІ ст., м. Охтирка, 
Сумська обл., за розробку проєкту для учнів 2–3-х класів “Дізнаймось, як 
рослини і тварини синоптиками служать для людини” (№ 7). 

Олег Суховірський, канд. пед. наук, доцент кафедри природничо-
математичних дисциплін, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 
за статтю “Комп’ютерна презентація як спосіб унаочнення інформації” (№ 6). 

Інклюзивна освіта 

Наталія Глинянюк, старший викладач кафедри педагогіки та психології, 
Івано-Франківський ОІППО, за статтю “Визначальна умова інклюзії — безумовне 
прийняття цінності людського життя” (№ 7). 

Сергій Запісов, директор; Любов Сидор, асистент учителя з інклюзивного 
навчання, Стрийська ЗШ І ст. № 11, Львівська обл., за статтю “Інклюзія: з 
практики провінційної школи” (№ 2). 

Громадянська освіта 

Світлана Бодрова, вчитель-методист, учителька початкових класів, НВК 
“ЗОШ І–ІІІ ст. № 7-колегіум”, м. Умань, Черкаська обл., за статтю “Сюжетні ігри й 
розважати можуть, й про щось нове дізнатись допоможуть” (№ 7). 

Марія Кірик, методист кабінету методики дошкільної та початкової 
освіти, Закарпатський ІППО, за приклад організації краєзнавчої роботи 
в літньому таборі “Люби і знай свій рідний край” (№ 5). 
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Робота з батьками 

Колектив ССЗШ № 66, м. Львів, за статтю “Як співпрацюють діти, вчитель, 
мами й тата, то будуть добрими й навчальні результати” (№ 2). 

Раїса Матоніна, вчитель-методист, тренер Освітньої платформи 
‟Критичне мислення”, учитель початкових класів, ЗОШ № 24 
ім. О. Кобилянської, м. Чернівці, за розробку батьківських зборів-тренінгу “Без 
сім’ї немає щастя на землі” (№ 3). 

Психологічна служба 

Оксана Деркач, канд. пед. наук, доцент, практичний психолог, керівник 
відокремленого підрозділу ВГО “Арт-терапевтична асоціація” у Вінницькій 
області, за статтю “Вчимо долати агресію” (№ 12). 

Ірина Литвиненко, канд. психол. наук, доцентка кафедри психології, 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, за серію 
занять “Боязнь відовіді біля дошки: долаємо проблему” (№ 11). 

Оксана Юрченко, канд. пед. наук, учитель-методист, тренерка НУШ, 
заступник директора з НВР, учителька початкових класів, Конотопська СШ І–
ІІІ ст. № 3, Сумська обл., за статтю “Навчання в радість. Способи мотивування 
молодших школярів до навчання у школі” (№ 9). 

Фізична культура 

Олена Аксьонова, канд. пед. наук, доцент кафедри реабілітаційної 
педагогіки та здорового способу життя, Запорізький ОІППО; Лариса Кириленко, 
старший учитель, учителька фізичної культури, Мелітопольський НВК № 16, 
Запорізька обл., за статтю “Компетентнісна фізкультура: формування навичок 
самостійних занять фізичними вправами” (№ 4). 

Мистецтво. Трудове навчання 

Ольга Мелай, учителька початкових класів; Оксана Філіппова, вчителька 
музичного мистецтва, старший учитель, Мелітопольський НВК № 16, Запорізька 
обл., за розробку уроку “Одвічну загадку, і магію, і силу — Усе це має Кам’яна 
Могила” (№ 6). 

Ірина Онуфрів, учителька початкових класів, Стрийська ЗШ І ст. № 11, 
Львівська обл., за добірку ідей для поробок “Ми умілими руками творимо дива 
для мами” (№ 2). 
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Позакласні заходи 

Тетяна Куса, педагог-організатор, Луцька гімназія № 21 імені Михайла 
Кравчука, Волинська обл., за розробку інтелектуально-пізнавальної гри “Сім 
футів під кілем” (№ 1). 

Лариса Петренко, вчитель-методист, учителька початкових класів, ЗОШ І–
ІІІ ст. № 15, м. Ніжин, Чернігівська обл., за сценарій свята “Незвичайні пригоди у 
мовній країні” (№ 4). 

Світлана Ткачук, викладачка, кафедра музичних дисциплін, Луцький 
педагогічний коледж, Волинська обл., за сценарій заходу “Ще стільки 
невідомого довкола! знайомтеся: звичайна парасоля” (№ 5). 

Кращі фотоетюди на обкладинці 

Майя Грибачова, Мелітопольський НВК № 16, Запорізька обл. “Щоб 
дослідити секрети сполуки, вивчаємо ми природничі науки” (№ 11). 

Надія Михайліна, м. Київ. “На ослику кататися — це весело для всіх. 
Подобається осликам новий дитячий сміх” (№ 7). 

Наталія Нарчинська, м. Жашків, Черкаська обл. “Кругом зелені кольори, і 
сонцем все залито. А ми із книжкою в руках нове стрічаєм літо” (№ 5). 

Кращі фото в номері 

Ольга Бойко, м. Одеса. “За руки ми візьмемося, бо ми є дружним класом, у всіх 
одна емоція — нам добре бути разом” (№ 12, с. 12). 

Ольга Чайківська, м. Дрогобич, Львівська обл. “За глобусом так просто і так 
легко здійснити подорож, цікаву і далеку” (№ 11, с. 2). 

Наталія Янчевська, м. Київ. На стартовій позиції зібралися стрільці. З гілок верби 
самі собі зробили луки ці” (№ 5, с. 55). 

Кращі світлини на фотостенді 

Галина Гетьман, м. Львів. “До свята Миколая прикрасимо смачні пряники 
імбирні, солодкі, розписні” (№ 11). 

Уляна Глова, м. Яворів, Львівська обл. “Цілий ліс із ґудзиків виріс 
на картинах творчої і дружної класної родини” (№ 11). 

Ірина Ягупа, м. Суми. “Над цим завданням потрудитись варто — 
складаєм з пазлів України карту” (№ 9). 
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