
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 

 

НАКАЗ 
 22.04.2020 № 67/01-06 

 

 

Про підсумки конкурсу  

на кращий електронний освітній  ресурс 

 

       Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 30.01.2020 № 17 „Про проведення XXV обласної 

виставки „Інноваційний пошук освітян Черкащини“,  на виконання п.2. наказу  

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від                   

16.04.2020 № 86  „Про підсумки конкурсу на кращий електронний освітній  

ресурс“, на підставі рішення журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами комунального навчального закладу «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради» (далі – Інститут) педагогічних працівників, які зайняли ІІ місце у 

конкурсі  на кращий електронний освітній  ресурс (далі – Конкурс), згідно з 

додатком 1. 

2. Видати сертифікати Інституту педагогічним працівникам, які зайняли ІІІ 
місце у Конкурсі, згідно з додатком 2. 

3. Методисту інформаційно-ресурсного центру Неділі Людмилі Федорівні: 

3.1. Висвітлити результати Конкурсу у журналі „Педагогічний вісник”  
та на офіційному сайті Інституту. 

3.2. Розмістити роботи переможців у Колекції цифрових ресурсів на сайті 
Інституту 

3.3. Рекомендувати системне впровадження електронних освітніх ресурсів у 
викладання навчальних дисциплін на курсах підвищення кваліфікації. 

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

    Ректор                                                                                Наталія ЧЕПУРНА         



 

   ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ КНЗ «ЧОІПОПП 

Черкаської обласної ради» 

           від 22.04.2020     № 67/01-06 

 

Список педагогічних працівників, які зайняли ІІ місце у конкурсі на 

кращий  електронний освітній  ресурс  

 

1.  Краснополіна Марина Йосипівна, учитель німецької мови  Канівської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради, за 

кращий електронний освітній ресурс  із теми «Навчально-методичне 

забезпечення навчально-виховної діяльності закладів загальної середньої 

освіти. Німецька мова,  2 клас». 

2.  Творча група у складі: Лєдок Лариси Володимирівни, методиста 

методичного кабінету відділу освіти Ватутінської міської ради; Успаленко 

Олени Олександрівни, учителя трудового навчання комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ватутінський ліцей № 2 імені М. Ф. 

Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області», за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Об’єкт проєктно-технологічної 

діяльності «Сумка, рюкзак». Проєкт «Екосумки»». 

3.  Творча група учителів трудового навчання м. Черкаси, керівник –  

Миронюк Катерина Валентинівна, учитель трудового навчання Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Творчий проєкт як засіб формування 

ключових компетентностей на уроках трудового навчання».  

4. Творча група у складі: Кобець Тетяни Анатоліївни,  методиста;  
Строкань Валентини Миколаївни, керівника гуртків Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради,  за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Живопис акриловою фарбою».  

5. Іващенко Лариса Анатоліївна, учитель предметів мистецької освітньої 
галузі  Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Художня спадщина України». 

6. Сімон Лариса Едмондівна, учитель образотворчого мистецтва та 

мистецтва Шполянського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Уроки з мистецтва,  8 клас». 

7. Супрун Валентина Іванівна, учитель іноземної мови Танського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Уманської районної ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми ««All about me», 5 клас». 

8.  Творча група у складі:  Педченко Анни Григорівни, Ярмоленко 

Людмили Олексіївни, Оверчук Вікторії Олегівни,  учителів іноземної мови 

Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради, за 



кращий електронний освітній ресурс  із теми «Вебсайт «Зроби урок 

цікавим!»». 

9.  Творча група у складі: Лютої Людмили Станіславівни, учителя 

іноземної мови Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської 

міської ради; Ярошенко Юлії Петрівни, учителя іноземної мови 

Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-III ступенів 

Черкаської обласної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Media Kit». 

10. Граєвська Людмила Яківна, бібліотекар Христинівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Бібліотечні інновації у Новій 

українській школі». 

11. Творча група у складі: Мозгової Вікторії  Іванівни, практичного 

психолога; Тіщенко Світлани Володимирівни, вихователя Золотоніської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Розвиток емоційного інтелекту 

молодших школярів засобами ігрової діяльності (для дітей з особливими 

освітніми потребами)». 

12.  Голуб Наталія Андріївна, класний керівник Кривоколінського 

навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Тальнівської районної ради, за кращий 

електронний освітній ресурс  із теми «Я вклоняюсь тобі, український 

солдате!».  

13. Гресь Валентина Михайлівна, заступник директора з виховної роботи 

Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської 

сільської ради,  за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Профорієнтаційна робота в закладі освіти – важлива ланка у виборі 

майбутньої професії здобувачів освіти». 

14. Творча група у складі: Івахненко Василя Борисовича, учителя 

географії; Івахненко Владислава Васильовича, учителя інформатики 

комунального закладу «Ревівський ліцей Михайлівської сільської ради 

Кам’янського району», за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Вебквест «Географічні рекорди Землі»». 

15. Творча група учителів географії міста Черкаси, керівник – Міщенко 

Вікторія Вікторівна, методист комунальної установи «Черкаський міський 

методичний кабінет установ освіти» Черкаської міської ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Вебсайт «Географічний простір 

Землі»». 

16. Вольвач Станіслав Дмитрович, учитель математики Жовнинського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний  навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс  із теми «Математика для 9-11 класів». 

17. Гуць Лариса Григорівна, учитель математики Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради, за 



кращий електронний освітній ресурс із теми  «Колекція динамічних моделей 

функціональних залежностей». 

18. Годуліна Наталія Сергіївна, учитель математики Черкаського фізико-

математичного ліцею Черкаської міської ради, за кращий електронний 

освітній ресурс із теми «Використання програми Geogebra на уроках 

математики». 

19. Творча група у складі: Завалко Тетяни Анатоліївни, директора; Гейко 
Людмили Іванівни, заступника директора з навчально-виховної роботи; Ткач 

Лілії Іванівни, заступник директора з виховної роботи Червонослобідського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Червонослобідської 

сільської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Сучасне 

освітнє середовище – шлях до якісної європейської освіти». 

20. Творча група  у складі: Кунцевич Оксани Іванівни, Романенко Ольги 
Анатоліївни, учителів української мови і літератури; Канюки Марини 

Анатоліївни, учителя інформатики Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам’янської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс 

із теми «Вебсайт «Дивограй»». 

21. Фатіф Світлана Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Дмитрівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Есе. Інноваційні шляхи 

формування ключових компетентностей на уроках розвитку мовлення». 

22. Улан Лідія Миколаївна, учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Баландинський ліцей» Баландинської сільські ради 

Кам’янського району, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Синтаксис. Пунктуація». 

23. Хмелярчук Людмила Петрівна, учитель української мови і літератури 
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Теклине Балаклеївської 

сільської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «М. Гоголь. 

«Тарас Бульба»». 

24. Сотник Альона Василівна, учитель української мови і літератури 
Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради 

Тальнівського району, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Електронний навчальний посібник з української літератури. Підготовка до 

ЗНО». 

25.  Творча група у складі:  Коновал Олени Іванівни, Котляр Алли 

Миколаївни, Юрченко Наталії Вікторівни, учителів української мови і 

літератури комунального закладу «Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської 

міської ради», за кращий електронний освітній ресурс із теми «Література 

рідного краю,  9 клас. Данило Кононенко». 

26. Творча група у складі: Копотій Людмили Василівни, учителя біології, 
заступника директора з навчально-виховної роботи; Плахотнюк Ліани 

Михайлівни, учителя біології Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів  



№ 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради, за кращий електронний 

освітній ресурс із теми «Інтерактивні вправи. Біологія, 8 клас». 

27. Ковтун Алла Павлівна, учитель біології і географії Дубіївської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Черкаської районної ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Репродукція та розвиток, 10 клас». 

28. Олійник Тетяна Миколаївна, учитель біології і трудового навчання 

закладу загальної середньої освіти I-II ступенів села Теклине Балаклеївської 

сільської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Корінь, 6 

клас». 

29. Бабич Олександр Вікторович, методист районного методичного 

кабінету сектору освіти Городищенської районної державної адміністрації, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Надорганізмові біологічні 

системи,  9 клас». 

30. Творча група вчителів інформатики Черкаського району у складі: 
Щербак Ігоря Олександровича, учителя Мошнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради; Компанієць Віктора 

Олексійовича, учителя Червонослобідського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 1 Червонослобідської сільської ради; Підкошеної 

Ольги Василівни, учителя Руськополянського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 2 Руськополянської сільської ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Моделювання, 7 клас». 

31. Творча група вчителів у складі: Коршун Сергія Борисовича, Муньки 

Сергія Володимировича, учителів інформатики Чорнобаївської гімназії 

Чорнобаївської районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із 

теми «Мова програмування Python,  8 клас». 

32. Сєргєєва Наталія Василівна, учитель-логопед Золотоніської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Активізація мовленнєвих 

процесів в учнів з особливими інтелектуальними потребам, 1-6 класи». 

33. Творча група вчителів зарубіжної літератури Черкаського району у 
складі: Веженкової Людмили Миколаївни, учителя Хутірського закладу 

загальної середньої освіти    І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради; 

Медведенко Наталії Василівни, учителя Софіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Черкаської районної ради;  Москаленко Оксани Юріївни, 

учителя Нечаївського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Червонослобідської сільської ради; Тищенко Людмили Петрівни, учителя 

Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради, за кращий електронний ресурс із теми   «Людина і світ в античній 

літературі, 8 клас».  

34. Терещенко Тетяна Вікторівна, учитель зарубіжної літератури 

Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій 

Золотоніської міської ради,  за кращий електронний ресурс «Інтерактивні 

плакати до уроків зарубіжної літератури у 10 класі».    

35. Сокур Юлія Володимирівна, учитель зарубіжної літератури 

Матусівського навчально-виховного комплексу  «Заклад дошкільної освіти – 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Матусівської сільської ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми   «Використання QR кодів на 

уроках зарубіжної літератури в 5-9 класах». 

36. Росавська Лариса Володимирівна, учитель історії Тальнівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 

гімназія» Тальнівської міської ради Тальнівського району, за кращий 

електронний освітній ігровий ресурс із теми  «Цікаві ігри та завдання з історії 

України». 

37. Творча група  учителів історії  м. Черкаси у складі: Посікайло Лариси 
Миколаївни,  учителя  Черкаської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  

№ 22 Черкаської міської ради;  Понурко Людмили Петрівни,  учителя  

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської міської 

ради; Федорків Марини Володимирівни, Товстолит Тетяни Олександрівни, 

учителів  Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 Черкаської 

міської ради;   Гриценко Наталії Миколаївни,  учителя Черкаської  

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради; 

Гриценко Олени Леонідівни,  учителя  Черкаської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 12  Черкаської міської ради; Трубіна Юрія Юрійовича,  

методиста комунальної  установи «Черкаський міський методичний кабінет 

установ освіти» Черкаської міської ради,  за кращий електронний освітній 

ресурс  із теми «Інтерактивні вправи на уроках історії в 6 та 10 класі». 

38. Творча група вчителів у складі: Задиранова Олексія Борисовича, 
учителя інформатики; Кононенко Тетяни Григорівни, Засядько Лариси 

Вікторівни, Артьомової Уляни Олександрівни, учителів математики 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради, 

за кращий електронний освітній ресурс із теми «Підприємливість і фінансова 

грамотність через математичну гру». 

39. Творча група у складі: Крутінь Світлани Ігорівни, учителя початкових 
класів Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

 № 1 Червонослобідської сільської ради; Стрічки  Юлії Володимирівни, 

учителя початкових класів Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Черкаської районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із 

теми «Тематичний місяць «Рух і час». «Я досліджую світ»,  2 клас».  

40. Гайдай Галина Володимирівна, учитель початкових класів 

Житницького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської 

районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Природа 

навесні». 

41. Творча група у складі: Кравченко Яни Степанівни, Яковенко Наталії 
Сергіївни, учителів початкових класів Лукашівського навчально-виховного 

комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Чорнобаївської районної ради, за кращий електронний освітній 

ресурс із теми «Іменник». 

42. Творча група у складі: Титаренко Вікторії Миколаївни, учителя 

початкових класів; Малій Анни Олександрівни, учителя інформатики 

Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 



районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Я досліджую 

світ, 2 клас» 

43. Творча група у складі: Коваль Людмили Миколаївни, Михайловин 

Валентини Володимирівни, учителів початкових класів навчально-виховного 

комплексу «Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання» 

Уманської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Навчаємось з LEGO. Математика. Українська мова. Я досліджую світ,  2 

клас». 

44. Творча група вчителів початкових класів Канівської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської 

міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Цінності. 

Хочу-можу-треба. Ідеї-винаходи-відкриття. «Я досліджую світ», 2 клас».  

45. Сивокінь Людмила Анатоліївна, учитель початкових класів 

Тальянківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної 

ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Кейс-уроки як 

інструмент для інтегрованого навчання». 

46. Творча група у складі:  Грицаюк Ніни Володимирівни, Капустянської 
Наталії Володимирівни, Опаленко Лілії Олексіївни, П'явки Галини 

Василівни, Цехмейструк Лариси Леонідівни,  учителів початкових класів 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Монастирищенський «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської районної ради, 

за кращий електронний освітній ресурс із теми «Проблеми, мрії та 

захоплення дітей у творах сучасних українських дитячих письменників,  3-4 

клас». 

47. Чередник Ольга Петрівна, учитель початкових класів комунального 
закладу «Степанецький ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти» 

Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади,  за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Цінності». 

48. Чучко Ігор Валерійович, учитель фізики Золотоніської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «STEM освітні 

технології під час проведення лабораторних робіт з фізики». 

49. Ткач Ірина Вікторівна, учитель хімії  Кам'янського еколого-

економічного ліцею Кам'янської міської ради, за кращий електронний 

освітній ресурс  із теми «Основні класи неорганічних сполук». 

50. Канюка Юрій Михайлович, учитель фізичної культури Худяківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради, 

за  кращий електронний ресурс  із теми «Спеціальна фізична підготовка». 

51. Васіна Вікторія Анатоліївна, вихователь дошкільного навчального 
закладу загального розвитку  «Сонечко» відділу освіти виконкому 

Золотоніської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Storytelling – мистецтво складання захоплюючих історій». 

52. Руденко Наталія Анатоліївна, вихователь Канівського комунального 
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Садко» Канівської міської ради, 

за кращий електронний освітній  ресурс із теми «Ранній вік». 



53. Творча група у складі: Канівець Віри Володимирівни, завідувача; 
Кириченко Інни Сергіївни, вихователя закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Дніпряночка» с. Червона Слобода Червонослобідської сільської ради, 

за кращий електронний освітній ресурс із теми  «Формування логіко-

математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку».  

54. Творча група у складі: Пономаренко Олени Сергіївни, вихователя;  
Коваленко Алли Сергіївни, завідувача дошкільного навчального закладу  

№ 23 «Чипполіно» (ясла-садок) комбінованого типу Смілянської міської 

ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Цікава математика з 

паличками Кюїзенера». 

55. Творча група у складі: Лук’яненко Наталії Анатоліївни, Олексієнко 
Валентини Віталіївни, вихователів центру розвитку дитини «Сонечко» смт. 

Драбів Драбівської селищної ради, за кращий електронний ігровий ресурс із 

теми «Граючись – навчаємося». 

56. Габліані Марина Валентинівна, вихователь-методист Канівського 

комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу 

«Сонечко» № 7 Канівської міської ради, за кращий електронний ресурс із 

теми «Англійська мова для дошкільнят». 

 

 

    

          Проректор                                                                                                                              Раїса ДЗЮБАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ КНЗ «ЧОІПОПП 

Черкаської обласної ради» 

           від 22.04.2020     № 67/01-06 

 

 

   

Список педагогічних працівників, які зайняли ІІІ місце у конкурсі на 

кращий  електронний освітній  ресурс  

 

1. Творча група у складі: Білобрової  Ольги Миколаївни, Єременко 

Людмили Василівни,  учителів німецької мови Христинівської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 1 ім. О. Є. Корнійчука  

Христинівської  районної ради,  за електронний освітній ресурс  із теми  

«Essen und Trinken. Німецька мова,  7 клас». 

2. Творча група вчителів трудового навчання Черкаського району у 
складі: Науменко Тетяни Павлівни, учителя Леськівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради; Бабак Лариси 

Василівни, учителя Червонослобідського закладу загальної середньої освіти     

І-ІІІ ступенів № 1 Червонослобідської сільської ради; Долини Людмили 

Іванівни, учителя  Червонослобідського закладу загальної середньої освіти     

І-ІІІ ступенів № 2 Червонослобідської сільської ради; Ковтун Валентини 

Леонідівни, учителя Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Черкаської районної ради; Оріховської Людмили Миколаївни, учителя 

Вергунівського закладу загальної середньої освіти     І-ІІІ ступенів 

Червонослобідської сільської ради; Щекочіхіної  Віри Володимирівни, 

учителя Худяківського закладу загальної середньої освіти     І-ІІІ ступенів 

імені Героя Радянського Союзу Г. Є. Брика Леськівської сільської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Корисні речі для малечі». 

3. Пустова Оксана Петрівна, учитель трудового навчання Верхняцького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 

ліцей» Христинівської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Ялинкова прикраса». 

4. Творча група вчителів трудового навчання м. Черкаси у складі: 
Камінської Оксани Олексіївни, учителя Черкаської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів  № 32 Черкаської міської ради; Кириченко Наталії Василівни, 

учителя Черкаського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34» Черкаської міської 

ради; Рябової Олени Володимирівни, учителя Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  № 21 імені Ю. Г. Іллєнка Черкаської міської ради; 

Шмиголь Олени Анатоліївни, учителя Черкаської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради, за електронний освітній ресурс із 

теми «Використання технології валяння для розвитку творчих здібностей 

учнів на уроках трудового навчання». 

5. Ільїна Олена Валентинівна, учитель трудового навчання Черкаської 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  № 4 Черкаської міської ради, за 



електронний освітній ресурс із теми «Творчий проєкт як засіб формування 

ключових компетентностей на уроках трудового навчання. Творчий проєкт 

«Картина. Ароматна кава» у техніці «Ниткова графіка»». 

6. Творча група у складі: Задояної Алли Миколаївни, директора; Лагодзі 

Галини Василівни, керівника гуртків  комунального закладу «Тальнівський 

районий центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської районної ради Черкаської області», за електронний освітній 

ресурс із теми « Походження і розвиток рідного села, міста та сіл району». 

7. Килимник Тетяна Василівна, керівник гуртків комунального закладу 
«Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області», за електронний освітній ресурс із теми «Екодекор для дому». 

8. Малород Галина Миколаївна, завідувач методичного відділу 

комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»,  за електронний 

освітній ресурс із теми «Початкове технічне моделювання».  

9. Смірнова Алла Миколаївна, учитель предметів мистецької освітньої 

галузі Черкаського колегіуму «Берегиня»  Черкаської міської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми  «Стилі та напрями мистецтва,  9 клас.  I 

розділ». 

10. Гризюк  Наталія Петрівна, учитель предметів мистецької освітньої 
галузі опорного закладу загальної середньої освіти  «Монастирищенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5» Монастирищенської районної ради,  

за електронний освітній ресурс із теми  «Сторінки народного мистецтва». 

11. Творча група у складі: Лясківської Лариси Михайлівни, учителя 

предметів мистецької освітньої галузі Жашківського закладу загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 3 ім. І.М. Ляшенка Жашківської міської 

ради; Джемесюк Вікторії Анатоліївни, учителя предметів мистецької 

освітньої галузі Кривчунського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів Жашківської районної ради,  за електронний освітній ресурс із теми  

«Словник. Мистецтво, 11 клас». 

12. Сливанчук Тетяна Михайлівна, учитель предметів мистецької 

освітньої галузі Жашківської спеціалізованої школи № 2 Жашківської міської 

ради,  за електронний освітній ресурс із теми «Мистецтво Європейського 

культурного регіону, 11 клас».  

13. Мишак Лариса Володимирівна, учитель предметів мистецької 

освітньої галузі  Верхняцького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 – ліцей» Христинівської районної 

ради,  за електронний освітній ресурс із теми «Професійна музика, 5 клас». 

14. Коваль Світлана Миколаївна, учитель предметів мистецької 

освітньої галузі  Шполянського навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади, за електронний освітній ресурс із 

теми «Музичне мистецтво,  5 клас». 

15. Гаврильченко Тетяна Василівна, учитель образотворчого мистецтва 
опорного навчального закладу «Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ 



ступенів» Шевченківської сільської ради, за електронний освітній ресурс із  

теми ««Натхнення для душі». 

16. Дідук Людмила Тимофіївна, учитель образотворчого мистецтва 
Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мокрокалигірської 

сільської ради, за електронний освітній ресурс із  теми «Мистецтво, 2 клас». 

17. Творча група у складі: Грицик Ганни Григорівни, Однорог Ганни 
Сергіївни, учителів  музичного мистецтва Тубільцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за електронний освітній 

ресурс із  теми «Настрої в природі та мистецтві». 

18. Дацюк Тетяна Андріївна, учитель іноземної мови Городищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городищенської районної ради,  

за електронний освітній ресурс із теми «Національна кухня Британії і 

України, 10 клас».  

19. Творча група у складі: Нестеренко Лідії Іванівни, Ратушної Наталії 
Іванівни,  учителів іноземної  мови   Чорнявського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Черкаської районної ради,  за  електронний освітній ресурс із теми  

«Засідання Євроклубу «Friends» у формі квесту з елементами вебквесту»».  

20. Гайдай Інна Олександрівна, учитель іноземної мови Золотоніської 
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради, за електронний освітній ресурс  із теми  «Real-life listening 

based on motivational video».  

21. Касьян Світлана Вікторівна, учитель іноземної мови Черкаської 
загальноосвітньої школа  І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської міської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «English is Fun».  

22. Боюк Людмила Тарасівна, учитель іноземної мови  Смілянської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради,  за 

електронний освітній ресурс із теми  «Тренажер для читання, 2 клас». 

23. Гуріненко Валентина Миколаївна, провідний бібліотекар 

Леськівського закладу загальної  середньої освіти Леськівської сільської ради 

Черкаської області, за електронний освітній ресурс із теми «Бібліотека  – 

територія читання». 

24. Кужим Катерина Миколаївна, учитель української мови, бібліотекар 

Худяківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської 

сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Підліткова проза як 

засіб впливу на формування особистості». 

25. Коцар Лідія Дмитрівна, бібліотекар Мошнівської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за електронний освітній 

ресурс із теми «Медіа культура в шкільній бібліотеці». 

26. Маковей Катерина Олександрівна, бібліотекар Христинівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Формування ключових 

компетентностей учнів засобами шкільної бібліотеки». 

27. Творча група у складі: Сорокіної Світлани Петрівни, соціального 
педагога Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



Степанківської сільської ради; Зайвенко Лідії Василівни, соціального 

педагога Хацьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської 

сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Криве дзеркало 

краси». 

28. Творча група вихователів Шевченківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів 

гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради, керівник –  

Сорич Ірина Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 

Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю 

Черкаської обласної ради,  за електронний освітній ресурс із теми «Безпека 

дома, в школі, на відпочинку». 

29. Бондаренко Олена Михайлівна, педагог-організатор комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ватутінський ліцей № 6 

Ватутінської міської ради»,  за серію вебквестів  із теми «Українці, які 

змінили світ». 

30. Яковлева Жанна Анатоліївна, учитель російської мови та літератури, 

вихователь Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

Черкаської обласної ради,  за електронний освітній ресурс із теми 

«Застосування інтерактивних та інноваційних технологій в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами, 1-4 класи». 

31. Вовк Руслана Олексіївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Тальянківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської 

районної ради,  за електронний освітній ресурс із теми «10 класних і 

безкоштовних ідей для шкільного табору». 

32. Котко Вікторія Олександрівна, учитель англійської та німецької 
мови  Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради,  

за електронний освітній ресурс із теми «Кухня народів світу».  

33. Творча група вчителів Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Золотоніської міської ради, керівники –  Пузєєва Ірина Яківна, 

заступник директора з виховної роботи;  Онуфрійчук Наталія Михайлівна, 

учитель інформатики та фізики  Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Золотоніської міської ради, за електронний освітній ресурс із 

теми «Доторкнутись серцем до краси і любові». 

34. Холодницька Мілена Леонідівна, педагог-організатор 

Геронимівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Руськополянської сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Лісівнича справа у закладах загальної середньої освіти». 

35. Іщенко Олена Олександрівна, учитель географії опорного 

навчального закладу «Іваньківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Іваньківської сільської ради», за електронний освітній ресурс із теми 

«Атмосфера і системи Землі, 11 клас». 

36. Хоменко Оксана Григорівна, учитель біології та географії 

Будищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Гідросфера та системи Землі». 



37. Творча група у складі: Алєксєюк Віталіни Сергіївни, учителя 
математики та інформатики Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Золотоніської міської ради; Перевертень Віри Іванівни, учителя 

географії Новодмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Золотоніської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Дидактичний матеріал до уроків географії у 7 класі». 

38. Касянчук Віра Федорівна, учитель географії Подібнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Клімат і кліматичні ресурси, 8 клас». 

39. Дрозденко Людмила Григорівна, учитель географії 

Малосевастянівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Атмосфера. 

Вебквест».  

40. Коханівська Діана Володимирівна, учитель географії та біології 
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Глобальні проблеми людства». 

41. Нагайчук-Замковенко Майя Анатоліївна, учитель природознавства, 

біології та основ здоров’я Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Христинівської районної ради, за електронний освітній ресурс 

із теми «Пояснюю довкілля». 

42. Остапенко Юлія Михайлівна, учитель математики Богданівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Організація навчання математики у сучасній школі».  

43. Савельєва Ірина Олександрівна, учитель математики закладу 

загальної середньої освіти с. Ротмістрівка Ротмістрівської сільської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Тиждень математики». 

44. Бартошик Тереза Романівна, учитель математики Черкаської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава Чорновола 

Черкаської міської ради, за електронний освітній ресурс із теми  

«Чотирикутники». 

45. Коновалова Світлана Іванівна, учитель математики Черкаської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава Чорновола 

Черкаської міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Раціональні 

числа». 

46. Творча група у складі: Гулінської Наталії Олегівни, Сенько Раїси 
Миколаївни, учителів математики Тальнівського економіко-математичного 

ліцею Тальнівської міської ради, за електронний ігровий ресурс  із теми 

««Вірю – не вірю, 5 клас». 

47. Творча група у складі: Запари Олени Герасимівни, учителя 

математики та інформатики комунального закладу «Лисянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Лисянської селищної ради; 

Ніщименко Василя Івановича, учителя математики та інформатики 

комунального опорного закладу «Боярський навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад  –  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 



Лисянської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Паралельні та перпендикулярні прямі». «Координатна площина», 6 клас». 

48. Шевчук Тетяна Борисівна, учитель математики опорного закладу 

«Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Монастирищенської районної ради,  за електронний освітній ресурс із теми 

«Збірники інтерактивних вправ з математики, 6 клас та алгебри, 7 клас» 

49. Шамота Людмила Андріївна, учитель математики Онопріївського 

навчально-виховного  комплексу «дошкільний навчальний заклад –  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Тальнівської районної ради, за 

електронний ігровий ресурс із теми «Перегони». 

50. Творча група у складі: Троян Наталії Іванівни, директора; Груші 

Тетяни Данилівни, заступника директора з навчально-виховної роботи; 

Безпалої Світлани Вікторівни, заступника директора з виховної роботи 

Шелепуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Заклад загальної середньої 

освіти – територія для розвитку STEM-освіти». 

51. Островушко Олена Дмитрівна, методист Тальнівського районного 
методичного кабінету, за електронний освітній ресурс із теми «Організація 

безпечного та якісного харчування школярів». 

52. Маранська Ірина Андріївна, учитель української мови та літератури 

Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Підготовка до ЗНО з української мови. 

Написання власного висловлення». 

53. Погоріла Наталія Миколаївна, учитель української мови та 

літератури Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату  І-ІІІ ступенів 

– спортивний ліцей Звенигородської районної ради, за  електронний освітній 

ресурс із теми «Повторення вивченого матеріалу з української мови у 8 

класі». 

54. Творча група у складі:  Алексєєнко Олени Борисівни,  Буряк Олени 
Станіславівни, Олефіренко Наталії Михайлівни,  учителів української мови 

та літератури комунального закладу «Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської 

міської ради», за електронний освітній ресурс із теми «Вебсайт «11 клас. 

Українська мова. Підготовка до ЗНО»». 

55. Вервикишка Ірина Михайлівна, учитель української мови та 

літератури Жовнинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Літературне 

«шістдесятництво»,  11 клас». 

56. Творча група у складі: Веретільник Лариси Іванівни, Павленко Алли 
Григорівни, учителів української мови та літератури Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Українська література: підготовка до 

ЗНО – 2020». 

57. Орленко Оксана Григорівна, учитель української мови та літератури 
Жовнинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 



заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради, 

за електронний освітній ресурс із теми «М. Коцюбинський». 

58. Асадчева Світлана Василівна, учитель української мови та 

літератури Углуватського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Христинівської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Ольга Кобилянська». 

59. Крук Тетяна Валентинівна, учитель української мови та літератури 
опорного закладу «Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Монастирищенської районної ради, за електронні освітні ресурси 

із  таких тем: «Інтерактивні вправи з української літератури для підготовки 

до ЗНО» та «Інтерактивні вправи з української літератури для 6 класу». 

60. Творча група у складі: Прудченко Ірини Василівни, Пидорич Тетяни 
Сергіївни, Полевик Юлії Миколаївни, учителів української мови та 

літератури Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Т.Г. Шевченка Канівської міської ради, за електронний освітній ресурс із 

теми «Література рідного краю».  

61. Михайлич Валентина Володимирівна, учитель української мови та 

літератури  Вільховецького навчально-виховного комплексу  «дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів імені 

Героя України В’ячеслава Чорновола» Звенигородської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Українські поети-символісти: Микола 

Вороний і Олександр Олесь».   

62. Творча група у складі: Проценко Анжеліки Миколаївни, учителя 

біології; Селіхової Катерини Вікторівни, учителя біології і хімії 

Звенигородської загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів – 

спортивного ліцею Черкаської області, за електронний освітній ресурс із 

теми «Адаптації,  11 клас». 

63. Сачинська Людмила Віталіївна, учитель біології Звенигородської 
спеціалізованої школи I-III ступенів імені Тараса Шевченка Звенигородської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Покритонасінні або 

квіткові,  6 клас». 

64. Стороженко Наталія Анатоліївна, учитель біології опорного закладу 
загальної середньої освіти I-III ступенів «Монастирищенський «Ліцей 

«Ерудит» Монастирищенської районної ради, за електронний освітній ресурс 

із теми «Електронний ігровий ресурс. Біологія, 8-9 класи». 

65. Стецюк Ірина Михайлівна, учитель біології Монастирищенського 

ліцею-інтернату «Обдарованість» Монастирищенської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Різноманітність тварин. Членистоногі, 

7 клас». 

66. Коваленко Людмила Олександрівна, учитель біології і хімії 

Беркозівської гімназії – філії комунального закладу «Степанецький ліцей – 

опорний заклад загальної середньої освіти» Степанецької сільської ради 

об’єднанної територіальної громади, за електронний освітній ресурс із теми 

«Різноманітність тварин. Молюски».  



67. Стеценко Наталія Іванівна, учитель інформатики комунального 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Ватутінський ліцей № 1 

Ватутінської міської ради Черкаської області», за електронний освітній 

ресурс із теми «Вебквест  «Цікавинки інформатики»». 

68. Сальніков Олексій Олександрович, учитель інформатики 

Кропивнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Основи двовимірної 

анімації. Частина І». 

69. Панночка Віталій Васильович, учитель інформатики опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ тупенів «Монастирищенський «Ліцей 

«Ерудит» Монастирищенської районної ради, за електронний освітній ресурс 

із теми «Педагогічний програмний засіб «Вивчаємо Lazarus». 

70. Михно Володимир Павлович, учитель інформатики Чигиринського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Б. Хмельницького 

Чигиринської міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Вебсайт 

«JUNIOR INFORMATIC»». 

71. Клеценко Ольга Іванівна, учитель інформатики комунального 

закладу «Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Катеринопільської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних». 

72. Криворот Тамара Василівна, учитель інформатики В′язівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради, 

за електронний освітній ресурс із теми «Алгоритми та програми». 

73. Діденко Олександр Васильович, учитель інформатики 

Чигиринського навчально-виховного комплексу «спеціалізований заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 – заклад дошкільної освіти» 

Чигиринської міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Системи 

керування базами даних». 

74. Чумаченко Олег Анатолійович, учитель інформатики Кам'янського 
еколого-економічного ліцею Кам'янської міської ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Навчальний вебсайт «Приклади HTML, CSS, 

JavaScript/jQuery компонентів»». 

75. Пугач Руслана Михайлівна, учитель-дефектолог комунального 

закладу «Михайлівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 

Черкаської обласної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Збірка 

матеріалів для уроків СПО у 5 класі для учнів з особливими освітніми 

потребами». 

76. Лосіцька Юлія Олександрівна, учитель-логопед закладу дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 8 «Казка» Тальнівської міської 

ради, за електронний освітній ресурс із теми  «Цікаво та пізнавально». 

77. Буга Любов Петрівна, учитель зарубіжної літератури опорного 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  «Монастирищенський 

«Ліцей «Ерудит» Монастирищенської районної ради, за електронний ігровий 

ресурс із теми «Зарубіжна література. 5, 8, 10, 11 класи».  



78. Черкес Ірина Віталіївна, учитель зарубіжної літератури Стецівського 
навчально-виховного комплекcу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Чигиринської міської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Персональний сайт учителя». 

79. Назаренко Юлія Юріївна, учитель зарубіжної літератури 

Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської районної ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Інтерактивні вправи на уроках зарубіжної літератури 

за темою «Відродження», 8 клас». 

80. Бабінцева Ірина Володимирівна, учитель зарубіжної літератури 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Теклине Балаклеївської 

сільської ради Смілянського району, за електронний освітній ресурс із теми 

«Елеонор Портер «Полліанна»».  

81. Іванова  Людмила Станіславівна, учитель зарубіжної літератури 
Тальнівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 – гімназія» Тальнівської міської ради Тальнівського району, за 

електронний освітній ресурс із теми «Віртуальна реальність: театралізована 

подорож «Сторінками казок Г.Х. Андерсена»». 

82. Ніколенко Олег Анатолійович, учитель зарубіжної літератури  

Байбузівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Мольєр «Міщанин-шляхтич, 8 

клас». 

83. Тетерюк Неля Олександрівна, учитель зарубіжної літератури   

опорного навчального закладу «Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Шевченківської сільської ради, за електронний освітній ресурс із 

теми «Чарльз Діккенс «Різдвяна історія у прозі»». 

84. Творча група вчителів зарубіжної літератури м. Черкаси у складі: 
Говорунець Зої Валентинівни, учителя Черкаської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради; Запасної Алли Григорівни, 

учителя Черкаської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської 

міської ради; Єрцової Оксани Арсентіївни, учителя Черкаської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Черкаської 

обласної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Християнські мотиви 

у творах зарубіжної літератури».  

85. Дацюк Наталія Миколаївна, учитель історії опорного закладу 

«Цибулівський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів» 

Монастирищенської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Інтерактивні вправи з всесвітньої історії,  10 клас». 

86. Голуб Катерина Олександрівна, учитель історії Матусівського 

навчально-виховного комплексу  «Заклад дошкільної освіти – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Матусівської сільської ради 

Шполянського району, за електронний освітній ресурс із теми «Русь-Україна 

наприкінці Х століття – у І-й половині ХІ століття». 

87. Волошина Тетяна Володимирівна, учитель християнської етики 
закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Попівка Тернівської 



сільської ради Смілянського району,   за електронний освітній ресурс із 

теми «Морально-етичні цінності християнства». 

88. Шуйська Аліна Василівна, учитель історії Верхняцького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – ліцей» 

Христинівської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Формування предметних компетентностей на уроках історії України». 

89. Івановська Людмила Олексіївна, учитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Теклине Балаклеївської сільської 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Тематичні тижні,  1клас». 

90. Абрамчук Наталія Миколаївна,  учитель початкових класів 

Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Руськополянської сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Тематичний тиждень «Світ тварин». «Я досліджую світ», 1 клас».  

91. Лесечко Ніна Василівна, учитель початкових класів 

Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради, 

за електронний освітній ресурс із теми «Історія техніки». 

92. Завалко Ольга Григорівна, учитель початкових класів Степівського 
навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Чорнобаївської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Інноваційні методи роботи на уроках 

природознавства, 4 клас». 

93. Галиченко Людмила Борисівна, учитель початкових класів 

Уманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 – колегіум» Уманської міської ради, за електронний освітній 

ресурс із теми «Вивчаємо математику з LEGO». 

94. Гусак Світлана Федорівна, учитель початкових класів Золотоніської 
спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Слово. Речення, 2 клас». 

95. Бадюк Раїса Володимирівна, учитель початкових класів опорного 
закладу «Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Монастирищенської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Енергія,  3 клас». 

96. Фурлет Олена Василівна, учитель початкових класів 

Монастирищенського ліцею-інтернату «Обдарованість» Монастирищенської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Формування 

математичної компетентності. Письмове додавання і віднімання 

трицифрових чисел». 

97. Кваша Наталія Миколаївна, учитель початкових класів 

Онопріївського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Тальнівської районної ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Склад чисел 2–10. Ігри».  

98. Покотило Наталя Романівна, учитель початкових класів 

Верхняцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 



ступенів № 1 – ліцей» Христинівської районної ради, за електронний освітній 

ресурс із теми «Осінні перетворення». 

99. Галиченко Руслана Дмитрівна, учитель початкових класів 

Христинівської спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. О. Є. Корнійчука 

Христинівської районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Світ, 

який нас оточує». 

100. Мельник Наталія Федорівна, учитель початкових класів 

Верхняцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської 

районної ради, за електронний освітній ресурс із теми «Вебсайт «Мандрівка 

Україною»». 

101. Творча група у складі: Конюшенко Марії Макарівни, Кузько 

Наталії Іванівни, учителів початкових класів комунального закладу 

«Баландинський ліцей» Баландинської сільської ради Кам'янського району, 

за електронний освітній ресурс із теми «Цінності, 2 клас». 

102. Творча група у складі:  Приймак Наталії Федорівни, Хуторянської 
Лесі Петрівни, Цибульської Світлани Леонідівни, вчителів початкових класів 

Острожанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Соколівської сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Дидактичні матеріали до тем:«Іменник», «Прикметник», «Дієслово»». 

103. Творча група у складі: Павленко Антоніни Анатоліївни, учителя 
початкових класів; Задорожньої Надії Степанівни, учителя початкових 

класів, вихователя  групи продовженого дня Шполянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади, за електронний освітній ресурс із теми «Тандем 

вчителя і вихователя ГПД – простір реалізації мультимедійних проектів для 

формування ключових компетентностей учнів Нової української школи». 

104. Кугот Зоя Михайлівна, учитель початкових класів Шполянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади,  за електронний освітній ресурс із 

теми «Щоденні 3. Математика самостійно. Інтегровані ігри». 

105. Антонюк Наталія Іванівна, учитель початкових класів 

Жашківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

ім. І. М. Ляшенка Жашківської міської ради, за електронний освітній ресурс 

із теми «Онлайн тести до підручника «Я досліджую світ», 2 клас». 

106. Бурдонос Лідія Іванівна, учитель початкових класів Коврайського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» імені Г. С. Сковороди Плешканівської 

сільської ради Золотоніського району, за електронний освітній ресурс із теми 

«Світ рослин». 

107. Кадук Леся Миколаївна, учитель початкових класів Коврайського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» імені Г. С. Сковороди Плешканівської 

сільської ради Золотоніського району, за електронний освітній ресурс із теми 

«Я досліджую світ. Веселка». 



108. Дерена Алевтина Петрівна, учитель початкових класів Тальнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради 

Тальнівського району,  за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Шість цеглинок на уроках української мови». 

109. Дозорець Лідія Анатоліївна, учитель початкових класів 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Тальнівської міської 

ради Тальнівського району, за електронний освітній ресурс із теми «Робота 

над задачами,  2 клас». 

110. Кулик Людмила Анатоліївна, учитель початкових класів опорного 
навчального закладу «Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Шевченківської сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми 

«Колекція інтерактивних вправ з інтегрованого предмету «Я досліджую 

світ», 2 клас». 

111. Коломієць Зінаїда Олександрівна, учитель початкових класів 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка 

Черкаської міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Щоденні 5. 

Читання». 

112. Чеша Алла Олексіївна, вихователь групи подовженого дня 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Золотоніської 

міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Світ тварин». 

113. Бабенко Оксана Володимирівна, вихователь групи подовженого дня 
опорного закладу «Монастирищенський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 2» Монастирищенської районної ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Цікавинки від пані Краплинки».  

114.  Творча група у складі: Вдовиченко Тамари Іванівни, Войтенко 
Ніни Василівни, Муляревич Валентини Володимирівни, Хоменко Анни 

Федорівни, учителів початкових класів; Новіцької Людмили Іванівни, 

заступника директора з навчально-виховної роботи навчально-виховного 

комплексу № 1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» Уманської міської ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Математична скарбничка. Робота з обдарованими 

дітьми». 

115. Куценко Світлана Савівна, учитель фізики та інформатики 

Золотоніської спеціалізованої школи  № 1 Золотоніської міської ради, за 

електронний освітній ресурс із теми «Астрономія,  11 клас».  

116.  Яцина Олександр Григорович, учитель математики, фізики та 
астрономії опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

«Монастирищенський «Ліцей «Ерудит» Монастирищенської районної ради, 

за електронний освітній ресурс із теми «Наша Галактика, 11 клас». 

117. Творча група у складі: Філіпенко Любові Дмитрівни, Чугай Тетяни 

Валеріївни, учителів фізики Родниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Т.Г. Шевченка Уманської районної ради, за електронний 

освітній ресурс із теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл, 7 клас». 



118. Котик  Оксана Миколаївна, учитель фізики Сичівського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Христинівської районної ради,  за 

електронний освітній ресурс із теми «Теплові явища». 

119. Зеленська Лариса Борисівна учитель фізики  закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів с. Мала Смілянка Тернівської сільської ради, 

за електронний освітній ресурс із теми «Світлові явища, 9 клас».  

120. Хоменко Віталій Сергійович, учитель фізики Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради,  за 

електронний освітній ресурс із теми «Онлайн-кросворди з фізики для учнів 

7 класів». 

121. Музиченко Яна Павлівна, учитель фізики Вергунівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Червонослобідської сільської 

ради,  за електронний освітній ресурс із теми  «Світлові явища, 9 клас». 

122. Морозова Тетяна Петрівна, учитель хімії Балаклеївського ліцею – 

закладу загальної середньої освіти імені Євгенії Гуглі Балаклеївської 

сільської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Кейс-проєкти «Хімія,  

11 клас». 

123. Буз Світлана Олександрівна, учитель хімії Шполянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади,  за електронний освітній ресурс із теми 

«Хімічний зв'язок і будова речовини». 

124. Кравець Олена Миколаївна, учитель хімії Вільшанського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради 

Городищенського району, за електронний освітній ресурс із теми 

«Оксигеновмісні органічні сполуки, 10 клас». 

125. Павлова Зоя  Василівна, учитель фізичної культури Канівської 
спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи № 6 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Канівської міської ради, за електронний ресурс  із теми «Все цікаве –

дітям». 

126. Ступак Тетяна Іванівна, учитель фізичної культури Черкаської 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради, за 

електронний ресурс  із теми «Здорова нація – майбутнє Держави». 

127. Нечаєва Людмила Сергіївна, учитель основ здоров’я Шаринського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Уманської районної ради,  за 

електронний ресурс  із теми «Фізична складова здоров’я». 

128. Юхименко Світлана Юріївна, учитель основ здоров’я комунального 

закладу «Ліплявський ліцей» Ліплявської сільської ради Канівського району, 

за електронний ресурс  із теми «Соціальне благополуччя». 

129. Творча група у складі: Очеретяної  Лариси Олександрівни, Осадчої 
Ірини Сергіївни, вихователів дошкільного навчального закладу № 19 

«Світлячок» (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради; 

Макаренко Вікторії Олександрівни, вихователя дошкільного навчального 



закладу № 21 «Оленка» (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської 

ради, за електронний освітній ресурс із теми «Українські зимові свята». 

130. Творча група у складі: Мельник Лариси Анатоліївни, завідувача, 

Макарікової Світлани Анатоліївни, вихователя-методиста дошкільного 

навчального закладу № 57 «Берізка» (комбінованого типу) Смілянської 

міської ради, за електронний освітній ресурс із теми «Порадник люблячим 

батькам». 

131. Творча група у складі: Острань Руслани Романівни, Музики Ганни 

Андріївни, вихователів дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 18 м. Умані, за електронний освітній ресурс із теми 

«Дидактичні ігри логіко-математичного спрямування з використанням 

прийомів мнемотехніки». 

132. Творча група у складі: Кошелєвої Лариси Михайлівни, вихователя-

методиста, Куліш Тетяни Миколаївни, Бабенко Ніни Григорівни, вихователів 

дошкільного навчального закладу загального розвитку  «Берізка» відділу 

освіти виконкому Золотоніської міської ради, за електронний освітній ресурс 

із теми «Барвиста палітра». 

133. Творча група вихователів закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 6 «Золотий ключик» Тальнівської міської ради,  

керівник – Поліщук Тетяна Олексіївна, вихователь-методист закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 6 «Золотий ключик» 

Тальнівської міської ради, за електронний освітній ресурс  із теми «Малятам 

про економіку». 

134. Творча група у складі: Москаленко Наталії Григорівни, Кравченко 

Валентини Вікторівни, вихователів дошкільного навчального закладу № 2 

«Зірочка» Кам’янської міської ради,  за електронний освітній ресурс  із теми 

«Дошкільник і економіка». 

135. Харченко Людмила Миколаївна, керівник музичного закладу 

дошкільної освіти № 7 «Струмочок» Тальнівської міської ради, за 

електронний освітній ресурс  із теми «Інтерактивні розвиваючі технології у 

музичному вихованні дошкільнят». 

136.  Творча група у складі: Коновалової Наталії Олександрівни, 

вихователя;  Федоренко Тетяни Іванівни, вихователя-методиста дошкільного 

навчального закладу № 3 «Ізумруд» Кам янської міської ради, за електронний 

освітній ресурс  із теми «Ремесла у гончара не віднімеш». 

137. Майорова Лідія Володимирівна, вихователь закладу дошкільної 

освіти «Берізка» с. Балаклея Балаклеївської сільської ради, за електронний 

освітній ресурс  із теми «Пізнавальні презентації з інтерактивними 

елементами з освітнього напряму «Інжиніринг», або Маленькі винахідники». 

138. Приходько Валентина Петрівна, вихователь дошкільного виховного 
закладу «Ромашка» відділу освіти виконкому Золотоніської міської ради, за 

електронний освітній ресурс  із теми «Сенсорний розвиток дітей раннього 

віку за допомогою розвиваючих ігор». 

139. Творча група  у складі: Марченко Алли Миколаївни, Медяної 

Тетяни Миколаївни, Якушиної Людмили Леонідівни,  вихователів 



дошкільного навчального закладу загального розвитку  «Берізка» відділу 

освіти виконкому  Золотоніської міської ради,  за електронний освітній 

ресурс  із теми «Маленькі дослідники». 

140. Могилка Тетяна Іванівна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу № 4 «Сонечко» Кам`янської міської ради, за 

електронний освітній ресурс  із теми «Формування почуття патріотизму у 

дошкільних навчальних закладах». 

 

 

 

       Проректор                                                                                 Раїса ДЗЮБАК 

 

 

 

 


