
 
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 

 

16.04.2020                        № 86 

 

 

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“, керуючись підпунктом 20 

пункту 8 Положення про Управління освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням Черкаської обласної 

державної адміністрації від 03.04.2020 № 196, на підставі рішення журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців, які зайняли І місце у конкурсі на кращий 

електронний освітній ресурс (далі –  Конкурс) та  нагородити  їх дипломами  

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації згідно з 

додатком. 

2. Ректору комунального навчального закладу «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 

ради» (далі – Інститут) Чепурній Н.М.:  

2.1.  Нагородити дипломами Інституту педагогічних працівників, які 

зайняли ІІ місце у Конкурсі. 

2.2.  Видати сертифікати Інституту педагогічним працівникам, які зайняли 

ІІІ місце у Конкурсі. 

2.3.  Висвітлити результати Конкурсу у журналі „Педагогічний вісник”  

та на офіційному сайті Інституту. 

3. Керівникам органів управління освітою: 

4.1. Врахувати результативність участі педагогічних працівників  

у Конкурсі під час атестації. 

4.2. Відзначити педагогічні колективи, окремих педагогів, електронні 

освітні ресурси яких  представлено до нагородження.   
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4.3. Проаналізувати підсумки участі у Конкурсі та рекомендувати системне 

впровадження електронних освітніх ресурсів у викладання навчальних 

дисциплін згідно з вимогами  сучасних педагогічних та інформаційно-

цифрових технологій. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Інституту  

Чепурну Наталію.  

 

 

 

  Т.в.о. начальника   Оксана СІМУШІНА 
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                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

16.04.2020 № 86 

 

 

Список переможців, які зайняли І місце 

у конкурсі на кращий електронний освітній ресурс   

 

1. Творча група у складі: Кодак Наталії Іванівни, учителя економіки 

Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради;  

Тараненко Людмили Олександрівни, учителя трудового навчання Золотоніської 

спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради, за кращий електронний 

освітній ресурс із теми «Конструктор інтегрованого уроку: економіка + 

технології, 11 клас». 

2. Чубар Ольга Юріївна, керівник психологічного театру «Ілюзія світла» 

Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості Уманської 

міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Театр тіней». 

3. Творча група вчителів предметів мистецької освітньої галузі 

Катеринопільського району, керівник – Нагорна Світлана Леонідівна, учитель 

предметів мистецької освітньої галузі  комунального  закладу 

«Катеринопільський навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Катеринопільської 

районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Природи мова 

кольорова». 

4. Левченко Алла Валеріївна, учитель предметів мистецької освітньої галузі  

Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної 

ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Екранні мистецтва. 

Кіномистецтво».  

5. Паіс  Юлія  Валентинівна, учитель англійської мови Першої міської 

гімназії Черкаської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Персональний  вебсайт «Julia Pais: Teaching English»». 

6. Липовецька  Олена Aнатоліївна, учитель англійської мови 

Кобринівського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний 

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

кращий електронний освітній ресурс із теми  «English with Pleasure – 2».  

7. Творча група учителів Коврайського навчально-виховного комплексу 

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

Г. С. Сковороди Плешканівської сільської ради Золотоніського району, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Збираймо перлини мудрості 

Григорія Сковороди. Використання інноваційних технологій у освітньо-

виховному процесі».  
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8. Константинова Леся Миколаївна, соціальний педагог Мошнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Уроки без мороки або вчимося вчитися». 

9. Творча група вчителів у складі: Дишлюк Оксани Володимирівни, учителя 

інформатики та математики; Миронюк Лесі Вікторівни, учителя історії та 

математики Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Маньківської районної ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми  

«Виховна година за 5 хвилин». 

10. Євтушевська Таїсія Семенівна, методист інформаційно-методичного 

центру відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «WebQuest – інструмент пізнання та 

контролю». 

11. Творча група вчителів природознавства 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 з вебквестами до курсу 

природознавства, 5 клас». 

12. Творча група учителів математики та інформатики Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Ментальні карти в математиці».  

13. Творча група учителів математики Шполянщини, керівник – Курінна 

Людмила Володимирівна, учитель математики Шполянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади; редактор – Миронова Ірина Михайлівна, учитель математики 

Топильнянського навчально-виховного комплексу «Дошкільний  навчальний 

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

кращий вебсайт  із теми «Перевернуте навчання. Геометрія,  8 клас». 

14. Горбенко Любов Григорівна, директор Матусівського навчально-

виховного комплексу «Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2» Матусівської сільської ради, за кращий електронний освітній 

ресурс із теми «Впровадження системи НАССР в закладах загальної середньої 

освіти». 

15. Творча група учителів української літератури Черкаського району, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Сучасна дитяча українська 

фантастика, 7 клас». 

16. Творча група у складі: Ратушної Наталії Миколаївни, Присяжнюк 

Вікторії Петрівни, учителів української мови та літератури Лукашівського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

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

електронний освітній ресурс із теми «Виховання гуманістичних цінностей 

особистості учня у контексті творчої спадщини Василя Короліва-Старого, 

Євгена Гуцала та Миколи Вінграновського». 

17. Конуріна Галина Іванівна, учитель біології і географії комунального 

опорного закладу «Бужанський навчально-виховний комплекс 
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«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Бужанської сільської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Спадковість і мінливість, 10 клас». 

18. Творча група вчителів біології Черкаського району, керівник – Прожога 

Валентина Миколаївна, учитель біології Мошнівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Черкаської районної ради, за кращий електронний освітній ресурс 

із теми «Дидактичні матеріали до курсу «Біологія і екологія, 11 клас»». 

19. Творча група вчителів інформатики міста Черкаси, керівник – Бушина 

Інна Борисівна, методист комунальної установи «Черкаський міський 

методичний кабінет установ освіти» Черкаської міської ради, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Програмування мовою Python». 

20. Творча група у складі: Громової Олени Андріївни, учителя зарубіжної 

літератури, директора Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Смілянської районної ради; Забарної Алли Петрівни, завідувача методичного 

кабінету відділу освіти Смілянської районної державної адміністрації, за 

кращий електронний ресурс із теми  «Дидактичні ігри і вправи на уроках 

зарубіжної літератури у 5 класі».    

21. Руденко Світлана Василівна, учитель зарубіжної літератури закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 2 села Балаклея Балаклеївської 

сільської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми  «Реалізм».   

22. Сімон Лариса Едмондівна, учитель зарубіжної літератури 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 «Зарубіжна література,  6 клас 

(факультативний курс)». 

23. Неумитий Володимир Михайлович, учитель історії, правознавства та 

громадянської освіти Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за кращий дистанційний 

курс «Світ інформації і медіа»,  10 клас»». 

24. Творча група учителів  історії Черкаського району, за кращий 

електронний освітній ресурс  із теми «Цікава історія для креативних 

дев’ятикласників». 

25. Творча група учителів фінансової грамотності м. 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 «Фінансова 

грамотність»». 

26. Пришлюк Алла Василівна, учитель початкових класів Жашківської 

спеціалізованої школи № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Жашківської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Ерудований споживач». 

27.  Творча група учителів початкових класів комунального закладу 

«Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської області», за 



6 

 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Кейс інтерактивних вправ з 

інформатики у 2 класі НУШ». 

28.  Творча група вчителів початкових класів Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Смілянської міської ради, за кращий електронний 

освітній ресурс із теми «Подорожуємо і відкриваємо світ. «Я досліджую світ», 3 

клас». 

29. Творча група вчителів початкових класів Канівської гімназії імені Івана 

Франка Канівської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із теми 

«Подорожуємо і відкриваємо світ. Між минулим і майбутнім. Чарівні 

перетворення. Енергія. Світ невідомий. «Я досліджую світ», 3 клас». 

30. Творча група учителів початкових класів Смілянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.Т. 

Сенатора» Смілянської міської ради, за кращий електронний освітній ресурс із 

теми «Чарівні перетворення. «Я досліджую світ», 3 клас». 

31. Мукомела Лариса Антонівна, учитель початкових класів Сорокотязького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Подорожуємо і відкриваємо світ, 

3 клас». 

32. Мигаль Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів 

Новоукраїнського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

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

кращий електронний освітній ресурс із теми «Атмосфера». 

33. Калашник Ольга Іванівна, учитель початкових класів Вереміївського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

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

електронний освітній ресурс із теми «Досліджуємо космос». 

34. Творча група у складі: Подкуйко Валентини Вікторівни, Сиротенко 

Олени Леонідівни, учителів початкових класів Чорнобаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської районної ради, за 

кращий електронний освітній ресурс із теми «Колекція інтерактивних та 

мультимедійних вправ з української мови, 2 клас». 

35. Творча група у складі: Степанець Світлани Анатоліївни, учителя фізики 

та астрономії; Почтар Юлії Миколаївни,  учителя географії та біології 

комунального закладу «Степанецький ліцей – опорний заклад загальної 

середньої освіти» Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної 

громади, за кращий електронний освітній ресурс із теми «Астрономія – це 

цікаво». 

36. Творча група у складі: Олексенко Наталії  Равилівни, Олефіренко 

Наталії Михайлівни, учителів фізики комунального закладу «Кам’янський 

ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської області»,  за кращий 

електронний освітній ресурс із теми  «Вебсайт «Фізика, 7 клас»». 

37. Творча група у складі: Токової Валентини Валеріївни, учителя фізики 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради;  
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Федорчука Олександра Миколайовича, учителя фізики Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради,  за кращий 

електронний освітній ресурс із теми  «Атомна і ядерна фізика, 11 клас». 

38. Гавриш Ольга Миколаївна, учитель фізики Дмитрівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Золотоніської районної ради, за кращий електронний 

освітній ресурс  із теми  «Застосування освітніх сервісів у навчальній діяльності 

вчителів фізики та математики». 

39. Творча група вчителів хімії Черкаського району, за кращий електронний 

освітній ресурс  із теми «Дидактичні матеріали до курсу «Хімія, 10 клас». 

40. Дідук Олександр  Сергійович, учитель фізичної культури Червоно-

слобідського  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради, за  кращий електронний ресурс  із теми 

«Все про футбол». 

41. Патяка Юлія Володимирівна,  учитель основ здоров’я Черкаської 

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

електронні освітні ресурси  із  таких тем: «Здоров’я людини», «Фізична 

складова здоров’я»,  9 клас» та «Соціальна складова здоров’я», 8-9 класи». 

42. Творча група у складі: Манько Катерини Іванівни, Сокуренко Людмили 

Олександрівни, вихователів закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Ластівка» 

с. Хутори Червонослобідської сільської ради, за кращий електронний освітній 

ресурс із теми «Галопом по Европі». 

43. Творча група у складі  завідувача та вихователів дошкільного 

навчального закладу ясла-садок комбінованого типу № 25 м. Умані, за кращий 

електронний освітній ресурс із теми «Вебквест, як засіб розвитку творчих 

музичних здібностей дітей дошкільного віку». 

44. Творча група у складі  завідувача та вихователів дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» відділу освіти виконкому 

Золотоніської міської ради, за кращий електронний ресурс  із теми «Соціально-

фінансова компетентність дітей дошкільного віку». 

45. Творча група вихователів  дошкільного навчального закладу ясла-садок 

комбінованого типу № 15 м. Умань, за кращий електронний освітній ресурс із 

теми «Українське дискавері». 

46. Коломієць Наталія Юріївна, вихователь Жашківського дошкільного 

навчального закладу № 3 «Сонечко» (ясла-садок загального типу) Жашківської 

міської ради, за кращий вебсайт «Дивосвіт театру». 
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