
 
 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

НАКАЗ 

 
18.06.2014                                                                                                 № 150 

 

 

Про підсумки проведення  

XІХ обласної виставки педагогічних технологій  

„Освіта Черкащини-2014“ 

 

На виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 

„Про   Національну   стратегію   розвитку   освіти   в   Україні   на   період   

до 2021 року“, постанови Верховної ради України від 19.06.2013 № 340-VII 

„Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка“, постанови Верховної ради України від 21.05.2013 

№ 293-VII „Про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області“, Указу 

Президента   України   від   19.10.2012   № 604/2012   „Про   заходи   у  зв'язку  

з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників 

та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років“, 

розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 14.05.2013 

№ 129 „Про підготовку і відзначення 70-ї річниці визволення області, 

України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років“, на виконання наказу Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації від 05.11.2013 № 598 „Про проведення 

XIX обласної виставки „Освіта Черкащини“, з метою популяризації кращого 

досвіду професійної діяльності працівників освіти області, впровадження 

новітніх технологій у педагогічну практику на базі Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної  ради  (далі – Інститут)   з  14  по  17  квітня  2014  року  проведено 

XІХ обласну педагогічну виставку „Освіта Черкащини“.  

Присвячена знаменним датам, виставка зібрала більше 1100 робіт. 

Навчальні програми та навчально-методичні посібники педагогів 

загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних, спеціальних навчальних 

закладів усіх міст та районів області, методичних кабінетів відобразили 

роботу за такими напрямами: „Шляхи реалізації Концепції розвитку освіти  

та впровадження нових державних стандартів“ (743 матеріали), 

„Перспективи розвитку профільної старшої школи“ (102 матеріали), 
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„Застосування виховного потенціалу визначних дат у навчально-виховному 

процесі закладів освіти“ (255 матеріалів). 

Вчасно і правильно оформлену документацію подали методичні 

кабінети відділів освіти Драбівської, Жашківської, Звенигородської, 

Катеринопільської, Корсунь-Шевченківської, Маньківської, Уманської, 

Чорнобаївської, Шполянської райдержадміністрацій, Уманської міської ради, 

управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.  

 Найбільшу кількість матеріалів до розділу „Шляхи реалізації Концепції 

розвитку освіти та впровадження нових державних стандартів“ подали 

м. Черкаси (97 робіт), м. Сміла (58) та м. Золотоноша (54). Серед цих 

матеріалів варто відзначити методичний посібник „Шляхи реалізації 

Національної  стратегії  розвитку  освіти  та  впровадження  нових  

державних стандартів у сільській школі“  авторів Баранника Г.І., директора, 

Мигаленко Т.В. та Марштупи З.І., заступників директора з навчально-

виховної роботи Леськівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Черкаської   районної   ради;   методичний   посібник   „Майстер-клас  –  одна  

з форм підвищення педагогічної майстерності педагога“ Криворучко М.В., 

заступника директора з навчально-виховної роботи Смілянського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 15“ Смілянської міської ради; методичний посібник 

„Підготовка  до  ЗНО  з  української  літератури  у  схемах  і  таблицях“ 

Ніщенко М.Е., учителя української мови та літератури Золотоніської 

спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської 

ради; методичний посібник „Навчання елементів грамоти дітей старшого 

дошкільного віку за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи 

років  „Дитина“  Петрук  Т.І.,  вихователя  дошкільного  навчального   

закладу № 5 „Мальва“ загального розвитку Христинівської міської ради, 

розробки  уроків  до  курсу  хімії  у  7  класі  творчої  групи  вчителів  хімії 

м.Сміли (керівник  Заруба  Л.В.,  учитель  Смілянської  загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради); методичний посібник 

„Створення умов для зростання професіоналізму вчителя в умовах 

впровадження нових державних стандартів“ Король Т.М., заступника 

директора  з  навчально-виховної  роботи  Козацької  загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Звенигородської районної ради; дидактичний комплекс 

до курсу „Географія материків і океанів. 7 клас“ творчої  групи  вчителів  

географії  Черкаського  району  (керівник  Тарасенко З.В., учитель географії 

Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської 

районної  ради); методичну розробку дидактичного забезпечення уроків 

фізики  у  7  класі  творчої  групи  вчителів  фізики  м. Сміли  (керівник 

Бровко Г.В.,  методист  методичного  кабінету  управління  освіти,  молоді   

та спорту Смілянської міської ради); методичну розробку уроків                      

з української  мови для 6 класу авторського колективу учителів української 

мови і літератури м. Черкас (керівник Роєнко О.П., учитель української мови 

і літератури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської 
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міської ради); методичний посібник „Світова література. 6 клас“ творчої 

групи учителів світової літератури (керівник Малигіна Л.М., учитель світової 

літератури Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської 

ради) та інші розробки, які допоможуть учителям навчати за новими 

програмами.  

Недостатньо   уваги   ще   приділяється   проблемі   розвитку  

профільної  школи.  Так  до  відповідного  розділу  15  матеріалів  надійшло 

від м. Золотоноші, 11 – Уманського та 10 – Звенигородського районів. 

Досвідом роботи з організації профільного навчання школярів поділилися 

Горбенко Т.І., директор, та Сагайдак А.В., заступник директора з навчально-

виховної роботи Червонослобідської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 1  Черкаської  районної  ради,  з  організації  роботи  шкільного  автобуса  

в рамках освітнього округу  та  профілізації старшої школи  –  Грищенко І.А.  

і  Шаповал  З.М.,  директори  Білозірської  і  Яснозірської  загальноосвітніх 

шкіл I-III ступенів Черкаської районної ради, з формування готовності 

вчителів  до  профільного  навчання – Сироєжко В.Л.,  методист методичного  

кабінету  відділу  освіти  Уманської  райдержадміністрації.  Методичний 

посібник  Буханько О.М.,  заступника  директора  з  навчально-виховної 

роботи,  учителя  хімії  Хацьківської  загальноосвітньої  школи  I-III ступенів 

Черкаської районної ради, висвітлив проблему формування в учнів 

природничо-наукової компетентності в умовах реалізації Концепції 

профільного  навчання.  Питанню  підготовки  учнів  до  вступу  до  вищих  

навчальних  закладів  з  української  мови  присвячено  навчально-

методичний посібник Баранник Н.Л. і Омельченко І.Ф., учителів української  

мови та літератури Золотоніської  гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської 

міської ради. Проблема вибору успішної професії у ході реалізації  

Всеукраїнського науково-практичного психолого-педагогічного проекту  

розглядається  авторським  колективом  учителів  Черкаської  спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради (директор Ткаченко Т.Є.). 

До    розділу    „Застосування    виховного    потенціалу    визначних   

дат    у    навчально-виховному    процесі    закладів    освіти“    найбільше    

робіт   представили   м. Сміла   (19),   Жашківський   (18),   Золотоніський    

та Черкаський (по 17) райони. Представляє інтерес навчальний посібник 

„Виховний потенціал визначних дат у формуванні національної свідомості 

учнів“ творчої групи вчителів історії Звенигородського району (керівник 

Неумитий В.М., методист методичного кабінету відділу освіти 

Звенигородської райдержадміністрації), методичний посібник „Застосування 

виховного потенціалу визначних дат у навчально-виховному процесі 

позашкільного закладу“ Строкань І.М., заступника директора 

Чорнобаївського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської районної ради, методичний посібник „Вшанування пам’ятних 

дат як засіб національно-патріотичного виховання дошкільників“ 

Мосюженко Г.В., вихователя дошкільного навчального закладу № 2 

„Сонечко“ Ротмістрівської сільської ради Смілянського району.  
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Багато матеріалів представлено до 200-ї річниці від дня народження 

Т.Г. Шевченка. Наприклад, методичний посібник із шевченкознавства 

розробила динамічна творча група вчителів Шполянського району (керівник 

Бондар А.М., учитель української мови та літератури Лебединського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2“ Шполянської районної ради), 

альманах „Мистецька Шевченкіана“ подала Єлсукова О.В., учитель 

російської  мови  та  художньої  культури  Черкаського  гуманітарно-

правового  ліцею  Черкаської  міської  ради.  Виховання  молодших  школярів  

на прикладі Великого Кобзаря відображено у таких навчально-методичних  

посібниках, як „Іду з дитинства до Тараса“ вчителів Черкаської 

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

„Великий син великого народу“ Жиденко О.М., учителя Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Золотоніської міської ради, 

„Вивчаємо Тараса Шевченка“ і „Моя Звенигородщина – Тарасова земля“ 

Красуцької  Л.Л.  і  Шкапенко  Л.В.,  методистів  методичного  кабінету 

відділу освіти Звенигородської райдержадміністрації. Методичні розробки 

для учителів історії України та української літератури представлені 

авторським колективом учителів історії, української мови та літератури 

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради у методичному посібнику 

„Вивчаємо Шевченка“. Багато схвальних відгуків отримала виставка 

витинанок „У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна“ вихованців 

зразкової художньої студії декоративно-прикладного мистецтва „Сходинки“ 

дитячо-юнацького клубу „Ровесник“ (керівник Тимошенко Г.В.) Черкаського 

міського багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради 

(директор Ільченко С.В.). 

Відзначення  70-ї  річниці  визволення  області,  України                      

від  фашистських  загарбників  та  70-ї  річниці  Перемоги  у  Великій 

Вітчизняній  війні  1941-1945  років  знайшло  відображення,  зокрема,           

у  таких  матеріалах:  навчальному  збірнику  „Ви  –  перемогли!                   

Ми – пам’ятаємо!“ творчої групи вчителів історії Чигиринського району 

(керівник Петриченко Л.В., методист методичного кабінету відділу освіти 

Чигиринської райдержадміністрації), історико-краєзнавчому проекті 

„Подвигу жити у віках“ Різник Л.Л., учителя історії Коврайського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний  заклад“  імені  Г.С. Сковороди  Золотоніської  районної  ради. 

Про  досвід  організації  роботи  з  текстами  про  Велику  Вітчизняну  війну 

на  уроках  російської  мови  розповідає  Король Л.М.,  учитель  російської 

мови Хацьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської 

районної  ради  у  методичному  посібнику  „Говорю  о  войне,  хоть  и  знаю 

о ней понаслышке…“.  

Черкащині  присвячені  роботи  Михайлової А.В.,  керівника  гуртка,   

та  Арчибасової Т.Ю.,  завідувача  методичного  відділу  Будинку  дитячої   

та юнацької творчості Смілянської міської ради, „Черкащини і слава,              
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і краса“; Москаленко Т.М., учителя історії Богуславецького навчально-

виховного  комплексу  „Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів – дошкільний  

навчальний  заклад“   ім. М.О. Максимовича   Золотоніської   районної   ради,   

„Історії   та  уроки  Голокосту“;  творчої  групи  вчителів  географії  м. Умані  

(керівник  Терещенко Т.Б.,  учитель  географії  Уманської  загальноосвітньої   

школи І-ІІІ ступенів № 11 Уманської міської ради) „Географія Черкаської 

області“; Піскун С.В., музичного керівника дошкільного навчального закладу 

№ 24 «Калинка» (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради, 

„З історії пісенно-музичних традицій Черкащини“; творчої групи вчителів 

історії м. Сміли (керівник Нестропа Т.Б., методист методичного кабінету 

управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради) „Історія Сміли 

періоду ХХ століття в особах та постатях“; Завади С.М., вихователя 

Родниківського дошкільного навчального закладу „Роднічок“ Уманського 

району, „Стежками рідного краю“; Слиновенко Л.М., методиста методичного 

кабінету відділу освіти Тальнівської райдержадміністрації, „Туристичними 

стежками Тальнівщини“; Тхорик Л.В., бібліотекаря Монастирищенської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Монастирищенської районної ради, 

„Літературна Монастирищина“; Чередніченко Г.І., учителя початкових класів 

Смільченецького навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Лисянської районної ради, 

„Віртуальна подорож Черкащиною“; Макаренка В.М., учителя української 

мови та літератури Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Золотоніської районної ради, „Стежками історії села Вознесенське“. 

Виставкові експозиції усіх районів мали високий рівень естетичного 

оформлення, представлені матеріали відобразили актуальні напрями 

розвитку  освіти  на  сучасному  етапі,  методичні  посібники  складені            

з урахуванням вимог Державного стандарту базової та повної загальної 

середньої освіти. 

Особливу увагу відвідувачів привернули матеріали 

Монастирищенського, Уманського, Христинівського, Чорнобаївського 

районів, Черкаського обласного Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради.  

Такі вищі навчальні заклади області, як Черкаський національний 

університет імені Б. Хмельницького, Уманський державний педагогічний 

університет імені П.Г. Тичини, Корсунь-Шевченківський педагогічний 

коледж імені Т.Г. Шевченка, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 

імені Т.Г. Шевченка  представили  матеріали,  які  розкривають досвід роботи 

у справі виховання та навчання підростаючого покоління. 

За вагомі досягнення у галузі освіти, популяризації і впровадження 

передового педагогічного досвіду, участі в міжнародних і всеукраїнських 

виставках, а також за високий рівень методичного та естетичного 

представлення матеріалів на обласній виставці „Освіта Черкащини“ 

пам’ятною відзнакою „Імідж освіти Черкащини“ нагороджені відділи освіти 

та методичні кабінети Драбівської, Звенигородської, Тальнівської, 
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Черкаської,  Чорнобаївської  райдержадміністрацій,  Смілянського                    

і  Золотоніського  міськвиконкомів,  Золотоношківська  загальноосвітня    

школа І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради, Перша міська гімназія            

і Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради, 

Черкаський обласний Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради. 

Під час роботи виставки на науково-практичних конференціях, 

проблемних семінарах, презентаціях, тренінгах, майстер-класах для всіх 

категорій педагогічних працівників розглядалися актуальні питання освітньої 

діяльності. Ряд заходів пройшли під егідою знаменних подій.  

Методисти  і  науковці  інституту  провели  значну  роботу              

щодо організації виставки та випустили близько 50 видань, які вирізняються 

сучасним науковим підходом, актуальною тематикою, практичною 

спрямованістю та якісною поліграфією. 

Виставку відвідали керівники органів управління освітою, завідувачі 

методичних кабінетів, педагогічні працівники Городищенського, 

Драбівського, Золотоніського, Кам’янського, Канівського, Смілянського, 

Черкаського, Чорнобаївського районів та міст Сміла, Золотоноша, Черкаси. 

Результати виставки засвідчили, що освітяни Черкащини плідно 

працюють у справі навчання і виховання підростаючого покоління та мають 

потужний творчий і методичний потенціал для подальшого професійного 

зростання. 

На  підставі  рішення  журі  виставки,  керуючись  п. 7  Положення   

про Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент),    затвердженого    розпорядженням   облдержадміністрації   

від 07.03.2013 № 58 (зі змінами, внесеними розпорядженням 

облдержадміністрації від 21.05.2013 № 151), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Нагородити Дипломами Департаменту та порушити клопотання 

перед обкомом Профспілки працівників освіти і науки України та районними 

комітетами профспілкових організацій про преміювання педагогічних 

працівників, які представили на виставку матеріали, які визнані кращими       

і можуть бути рекомендовані для впровадження у практику роботи педагогів 

області (додаток 1).  

2.  Ректору Інституту Чепурній Н.М.:  

2.1.  Нагородити Дипломами Інституту педагогічних працівників           

за представлені на виставку матеріали, які мають високий рівень 

методичного забезпечення, згідно з додатком 2. 

2.2.  Видати сертифікати Інституту лауреатам виставки про занесення  

до анотованого каталогу передового педагогічного досвіду (додаток 3). 

2.3.  Нагородити пам’ятною відзнакою „Імідж освіти Черкащини“ 

відділи освіти і методичні кабінети Монастирищенської, Уманської, 
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Христинівської, Чорнобаївської райдержадміністрацій та Черкаський 

обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради за високий науково-методичний і художньо-естетичний рівень 

виставкової експозиції. 

2.4. Висвітлити результати ХІХ обласної педагогічної виставки              

у третьому номері журналу „Педагогічний вісник“, на сайті Інституту           

до 10.08.2014. 

2.5. Підготувати анотований каталог кращого педагогічного досвіду 

„Інноваційний пошук освітян Черкащини“ до 01.09.2014. 

3.  Керівникам органів управляння освітою: 

3.1. Врахувати результативність участі педагогічних працівників             

в обласній педагогічній виставці під час атестації. 

3.2. Відзначити педагогічні колективи, окремих педагогів, матеріали 

яких на ХІХ обласній педагогічній виставці визнані кращими та занесені      

до каталогу передового педагогічного досвіду, та порушити клопотання 

перед районними організаціями Профспілки працівників освіти і науки      

про їхнє преміювання. 

3.3. Проаналізувати підсумки участі у ХІХ обласній педагогічній 

виставці та визначити завдання щодо підвищення ефективності методичної 

роботи з вивчення, узагальнення та популяризації передового педагогічного 

досвіду на серпневих конференціях, засіданнях методичних об’єднань. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Інституту 

Чепурну Н.М.   

 

 

Заступник директора                                                                      О.І. Славинська 

 

 

Завідувач сектору юридичної 

та кадрової роботи                        І. М. Зажирко 
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Додаток 1  

до наказу Департаменту освіти         

і науки облдержадміністрації  

від ______________ № _________ 

 

1. Авторський колектив В'язівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Городищенської районної ради, директор Пилінко Людмила Миколаївна,     

за методичний посібник „Кращий досвід педагогічної майстерності                 

і професійного саморозвитку вчителів“. 

2. Авторський    колектив   педагогів   Голов’ятинської   загальноосвітньої   

школи  І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради, директор Коломійчук Ольга 

Петрівна, за методичний посібник „Школа-родина – інноваційний 

навчальний заклад сучасності“. 

3. Авторський колектив Городищенського дошкільного навчального закладу 

№ 4 „Зірочка“ Городищенської міської ради, завідувач Шматкова Марія 

Вікторівна, за методичний посібник „Майстерність педагога – безцінний 

скарб педагогічної мудрості“. 

4. Авторський  колектив  учителів  Золотоношківської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Драбівської районної ради, директор Канай Ольга 

Іванівна, за методичний посібник „Міжнародна співпраця – крок                   

до європейського освітнього простору“. 

5. Авторський колектив Мліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Городищенської районної ради, директор Кравець Тетяна Миколаївна,  

за методичний посібник „Школа радості та успіху“. 

6. Авторський  колектив  учителів  Монастирищенської  спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Монастирищенської районної ради, директор 

Мельник Оксана Миколаївна, за методичний посібник „Міжнародне 

співробітництво закладу освіти – шлях до формування полікультурної 

особистості учня“. 

7. Авторський колектив Смілянського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської міської 

ради, директор Карло Тетяна Анатоліївна, за методичний посібник 

„Міжнародна співпраця як один із факторів інноваційного розвитку 

сучасного навчального закладу“. 

8. Авторський колектив Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7 Смілянської міської ради, директор Ярошик Лариса Іванівна,                   

за методичний посібник „Підвищення професійного рівня педагогічної 

майстерності, загальної культури – першочергове завдання сучасного 

вчителя“. 
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9. Авторський колектив Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10 Смілянської міської ради, директор Бондаренко Тетяна Володимирівна, 

за методичний посібник „Розвиток творчого потенціалу учителя – шлях       

до підвищення якості освіти“. 

10. Авторський колектив учителів української мови та літератури Канівського 

району, керівник Костенко Наталія Іванівна, методист методичного кабінету 

відділу освіти Канівської райдержадміністрації, за методичний посібник 

„Художній дивосвіт поруч. Література Канівщини“. 

11. Авторський колектив Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської 

міської ради, директор Топчій Ірина Вікторівна, за методичний посібник 

„Створюємо школу ХХІ століття“. 

12. Авторський колектив Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 8 Черкаської міської ради, директор Саєнко Тетяна Борисівна,                   

за методичний посібник „Організація і проведення предметних тижнів“. 

13. Авторський колектив Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 7 Черкаської міської ради, директор Середа Юрій Васильович,                   

за методичний посібник „Впровадження енергозберігаючих технологій“. 

14. Алєксєєнко Юлія Вікторівна, завідувач психолого-медико-педагогічної 

консультації відділу освіти Уманської міської ради, Лісовенко Вікторія 

Анатоліївна, практичний психолог Уманського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум“ Уманської 

міської ради, за методичний посібник „Психологічний супровід забезпечення 

безконфліктного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах“. 

15. Ананьєва Надія Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Першої міської гімназії Черкаської міської ради, за науково-

методичний посібник „Розвиток міжнародного співробітництва                        

у полілінгвістичній гімназії“. 

16. Балла Дмитро Семенович, начальник відділу освіти Монастирищенської 

райдержадміністрації, Завертана Ніна Борисівна, завідувач методичного 

кабінету, за методичний посібник „Діяльність освітнього інформаційно-

ресурсного центру як приклад організації системної взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу“. 

17. Баранник Григорій Іванович, директор, Мигаленко Тетяна Василівна, 

Марштупа Зінаїда Іванівна, заступники директора з навчально-виховної 

роботи Леськівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Черкаської 

районної ради, за методичний посібник „Шляхи реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти та впровадження нових державних стандартів          

у сільській школі“. 
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18. Баранюк Тетяна Вікторівна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Уманської райдержадміністрації, за методичний посібник „Сучасні 

технології бібліотечного обслуговування“. 

19. Бичок Юрій Іванович, учитель трудового навчання Черкаської 

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

Ірина Анатоліївна, учитель трудового навчання Черкаської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 25 Черкаської міської ради, за методичний посібник 

„Трудове навчання 6 клас. Технічні види праці“. 

20. Вертипорох Олена Миколаївна, директор Золотоніської спеціалізованої 

школи №2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради,                   

за методичний посібник „Формування компетентності керівника як ресурс 

розвитку навчального закладу“. 

21. Гайдук Віктор Гаврилович, директор, Карпенко Ніна Володимирівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради, за методичний посібник 

„Міжнародна діяльність у навчально-виховному процесі ліцею“. 

22. Головко Віктор Миколайович, директор, Черниш Наталія Миколаївна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Ковалівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад“ Драбівської районної ради, за методичний посібник 

„Виховний ідеал як засіб гармонійного розвитку зростаючої особистості, 

фактор підвищення якості виховної діяльності сучасного закладу освіти“. 

23. Голубович Олена Миколаївна, бібліотекар Золотоніської спеціалізованої 

школи № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради,                  

за методичний посібник „Формування читацького інтересу школярів“. 

24. Горбенко Тарас Іванович, директор, Сагайдак Альона Валентинівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Червонослобідської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Черкаської районної ради,            

за методичний посібник „Профільне навчання школярів – шлях                     

до професійного успіху“. 

25. Грищенко Ірина Анатоліївна, директор Білозірської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Черкаської районної ради, Шаповал Зоя Миколаївна, 

директор Яснозірської загальноосвітньої школи I-III ступенів Черкаської 

районної ради, за методичний посібник „Організація роботи шкільного 

автобуса в рамках освітнього округу та профілізації старшої школи“. 

26. Гуленко Сергій Володимирович, учитель англійської мови 

Кантакузівського   навчально-виховного   комплексу   „Загальноосвітня  

школа  І-ІІІ  ступенів – дошкільний  навчальний  заклад“  Драбівської 
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районної ради, за методичні розробки „Тиждень англійської мови в школі“, 

„Римуємо з англійською“ та тексти для читання „Reader 5-6“. 

27. Дворник Наталія Анатоліївна, учитель історії Яснозірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, Завалко 

Тетяна Анатоліївна, директор, учитель історії Червонослобідської 

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

за збірник навчально-тренувальних завдань з історії України. 

28. Денисенко Валентина Василівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Золотоніської райдержадміністрації, Редька Лариса Володимирівна, 

директор Золотоніського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Золотоніської районної ради, за методичний посібник „Відкриваю себе 

Україні!“. 

29. Динамічна творча група вчителів Шполянського району, керівник Бондар 

Антоніна Михайлівна, учитель української мови та літератури 

Лебединського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2“ Шполянської районної 

ради, за методичний посібник „Шевченкознавство“.  

30. Євтушевська Таїсія Семенівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти виконавчого комітету Канівської міської ради, за методичний 

посібник „Автоевалюація діяльності міського методичного кабінету“. 

31. Єлсукова Ольга Валентинівна, учитель російської мови та художньої 

культури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради, 

за альманах „Мистецька Шевченкіана“. 

32. Здоренко Жанна Іванівна, учитель світової літератури, Осадча Юлія 

Петрівна, учитель української мови та літератури, Шланчак Наталія 

Григорівна, учитель української мови та літератури, Бурлака Олена 

Вікторівна, учитель історії, Муха Олександр Олександрович, учитель 

правознавства Городищенського економічного ліцею Городищенської 

районної ради, за методичний посібник „Організація і проведення 

предметних тижнів“. 

33. Зелінська Таміла Володимирівна, директор, Сокуренко Микола 

Вікторович, заступник директора з навчально-виховної роботи Майданецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради,                

за методичний посібник „Маркетингово-моніторингові дослідження              

як інформаційна система для забезпечення ефективності управління 

навчальним закладом“. 

34. Зінкевич Ірина Валентинівна, соціальний педагог Шполянського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – 
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ліцей“ Шполянської районної ради, за методичний посібник „Явище булінгу 

в учнівському середовищі“.  

35. Ільченко Світлана Вікторівна, директор Черкаського міського 

багатопрофільного молодіжного центру Черкаської міської ради, Тимошенко 

Галина Володимирівна, керівник зразкової художньої студії декоративно-

прикладного мистецтва „Сходинки“ дитячо-юнацького клубу „Ровесник“,    

за виставку творчих робіт „У кожній думці Кобзаря живе могутня Україна“. 

36. Коберник Лідія Остапівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації, за методичний посібник 

„Молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи“. 

37. Ковальська Тетяна Миколаївна, учитель української мови та літератури, 

соціальний педагог Бужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лисянської районної ради, за методичний посібник „Медіакультура“. 

38. Кодак Наталія Іванівна, учитель географії та економіки Золотоніської 

спеціалізованої школи № 1 з поглибленим вивченням економіки                    

та правознавства Золотоніської міської ради, за методичний посібник 

„Шкільний Клуб Підприємництва „Крок“. 

39. Криворучко Мар’яна Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Смілянського навчально-виховного комплексу „Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів № 15“ Смілянської 

міської ради, за методичний посібник „Майстер-клас – одна з форм 

підвищення педагогічної майстерності педагога“. 

40. Кузніцова  Валентина  Олександрівна,  вихователь  групи  продовженого 

дня  Лисянського  навчально-виховного  комплексу  „Загальноосвітня   

школа  І-ІІІ  ступенів  № 1 – гімназія“  Лисянської  районної  ради,                  

за навчально-методичний посібник „Мандрівка у дивовижну Країну Знань“. 

41. Курган Людмила Василівна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Уманської районної державної адміністрації, Сарніцька Наталія Михайлівна, 

учитель біології Берестівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Уманської районної ради, за методичний посібник та робочий зошит 

„Розв’язування задач з генетики, 11 клас“. 

42. Михайлова Алла Вікторівна, керівник гуртка, Арчибасова Тетяна Юріївна, 

завідувач методичного відділу Будинку дитячої та юнацької творчості 

Смілянської міської ради, за методичний посібник „Черкащини і слава,            

і краса“. 

43. Москаленко Тетяна Миколаївна, учитель історії Богуславецького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
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дошкільний навчальний заклад» ім. М.О. Максимовича Золотоніської 

районної ради, за навчальний посібник „Історії та уроки Голокосту“. 

44. Ніщенко Мар’яна Едуардівна, учитель української мови та літератури 

Золотоніської спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій 

Золотоніської міської ради, за методичний посібник „Підготовка до ЗНО        

з української літератури у схемах і таблицях“. 

45. Петрук Тетяна Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 5 

„Мальва“ загального розвитку Христинівської міської ради, за методичний 

посібник „Навчання елементів грамоти дітей старшого дошкільного віку      

за програмою „Дитина“. 

46. Ракітіна Вікторія Миколаївна, практичний психолог Золотоніської гімназії 

ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради, за методичний посібник 

„Застосування транзактного аналізу в системі освіти з метою створення 

психологічного комфорту в навчальному закладі“. 

47. Різник Людмила Леонідівна, учитель історії Коврайського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад“ імені Г.С. Сковороди Золотоніської районної ради,          

за навчально-методичний посібник „Подвигу жити у віках“. 

48. Рогівська Тетяна Степанівна, учитель математики Жашківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 ім. І.М. Ляшенка Жашківської 

районної ради, за навчальний посібник „Тренувальні вправи                                

для систематичного повторення шкільного курсу математики“. 

49. Сизько Галина Леонідівна, учитель російської мови Золотоніської 

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

за методичний посібник „Занимательность на уроках русского языка“. 

50. Сироєжко Вікторія Леонідівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Уманської райдержадміністрації, за методичний посібник 

„Формування готовності вчителів до профільного навчання“. 

51. Скляр Тетяна Іванівна, учитель-логопед дошкільного навчального закладу 

спеціального типу № 29 „Ластівка“ Черкаської міської ради, за методичний 

посібник „Алалія. Особливості корекційної роботи у дітей з алалією“. 

52. Строкань Наталія Василівна, завідувач методичного кабінету відділу 

освіти Золотоніської міської ради, Горошочок Віктор Якович, директор, Рудь 

Валентина Вікторівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Золотоніської спеціалізованої школи № 1 з поглибленим вивченням 

економіки та правознавства Золотоніської міської ради, за методичний 

посібник „Педагогічна майстерність вчителя – запорука підвищення якості 

освіти“. 
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53. Творча група вчителів історії Звенигородського району, керівник 

Неумитий Володимир Михайлович, методист методичного кабінету відділу 

освіти Звенигородської райдержадміністрації, за навчальний посібник 

„Виховний потенціал визначних дат у формуванні національної свідомості 

учнів“. 

54. Творча група вчителів історії Чигиринського району, керівник Петриченко 

Людмила Володимирівна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Чигиринської райдержадміністрації, за навчальний збірник „Ви –перемогли! 

Ми – пам’ятаємо!“. 

55. Творча група вчителів початкових класів м. Сміли, керівник Бабіченко 

Наталія Юріївна, учитель початкових класів Смілянської загальноосвітньої 

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

„Формуємо громадянську компетентність молодшого школяра“. 

56. Творча група вчителів хімії м.Сміли, керівник Заруба Лілія Віталіївна, 

учитель Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської 

міської ради, за методичний посібник „Розробки уроків хімії у 7 класі“. 

57. Терещенко Тетяна Вікторівна, учитель світової літератури, російської 

мови та художньої культури Золотоніської спеціалізованої школи № 2 

інформаційних технологій Золотоніської міської ради, за методичний 

посібник „Професійне портфоліо як засіб самооцінки та активного 

саморозвитку педагога“. 

58. Юлдашева Людмила Петрівна, учитель світової літератури Тальнівського 

економіко-математичного ліцею Тальнівської районної ради, за методичний 

посібник „Розвиток обдарованості учнів у процесі вивчення світової 

літератури як важливий чинник особистісно зорієнтованого навчання“. 

59. Юрченко Людмила Петрівна, учитель біології Черкаської гімназії №31 

Черкаської міської ради, за методичну розробку для поточного                       

та тематичного оцінювання „Контроль знань протягом року“. 

60. Юрченко Наталія Вікторівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Кам’янської райдержадміністрації, Соколова Ганна Петрівна, учитель 

української мови та літератури, Чупак Таміла Петрівна, учитель музичного 

мистецтва Кам’янського еколого-економічного ліцею Кам’янської районної 

ради, за методичний посібник „Дорога до Шевченка“. 
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Додаток 2  

до наказу Департаменту освіти         

і науки облдержадміністрації  

від ______________ № _________ 

 

1. Авторський колектив вчителів історії, української мови та літератури 

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради, за методичний посібник 

„Вивчаємо Шевченка. Методичні розробки для учителів історії України                

та української літератури“. 

2. Авторський колектив учителів інформатики Шполянського району, 

керівник Головко Анатолій Михайлович, учитель фізики та інформатики 

Васильківського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

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

за методичний посібник „Використання вільного програмного забезпечення  

у навчальному процесі. Встановлення та налаштування операційної системи 

Linux Debian“. 

3. Авторський колектив учителів української мови та літератури м. Черкас, 

керівник Роєнко Оксана Петрівна, учитель української мови і літератури 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 Черкаської міської 

ради, за методичний посібник „Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас“. 

4. Авторський колектив учителів української мови та літератури м. Черкас, 

керівник Миколенко Тетяна Олександрівна, учитель Черкаської 

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

методичний посібник „Українська мова. 5-11 класи. Збірник тестів для 

контрольних робіт“. 

5. Авторський колектив учителів української мови та літератури м. Черкас, 

керівник Миколенко Тетяна Олександрівна, учитель Черкаської 

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

за методичну розробку тестів з української літератури для учнів 5-11 класів“. 

6. Авторський  колектив  Черкаської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів 

№ 3 Черкаської міської ради, директор Ткаченко Тетяна Євгенівна, за опис 

досвіду роботи щодо реалізації Всеукраїнського науково-практичного 

психолого-педагогічного проекту „Вибір успішної професії“. 

7. Ананьєва Надія Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Першої міської гімназії Черкаської міської ради, за навчально-

методичний посібник „Черкаська область – 60 років“. 

8. Балченко Валентина Миколаївна, заступник директора з виховної роботи 

Ягубецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної 

ради, за методичний посібник „Моніторинг рівня вихованості учнів 

загальноосвітнього навчального закладу“.  
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9. Баранник Надія Леонідівна, Омельченко Ірина Федорівна, учителі 

української мови та літератури Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 

Золотоніської міської ради, за навчально-методичний посібник „Українська 

мова: курс довузівської підготовки“.  

10. Баштова Алла Василівна, практичний психолог Канівської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради, за методичний посібник „Психологічний путівник“. 

11. Бондар Ніна Іванівна, учитель початкових класів Жашківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. І.М. Ляшенка Жашківської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Якісні тести                               

з літературного читання у 2 класі“. 

12. Буханько Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель хімії Хацьківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Черкаської районної ради, за методичний посібник „Формування в учнів 

природничо-наукової компетентності в умовах реалізації Концепції 

профільного навчання“. 

13. Верещака Алла Василівна, учитель початкових класів Золотоніської 

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

методичний посібник „Сходинки етичного зростання“ для 2 класу. 

14. Видай Олена Василівна, учитель природознавства Христинівської 

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

районної ради, за методичний посібник з природознавства „Хімія                           

для малечі“. 

15. Висотенко Олександра Анатоліївна, учитель початкових класів 

Шполянського    навчально-виховного    комплексу    „Загальноосвітня    

школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей“ Шполянської районної ради, за альбом-

посібник „Образотворче мистецтво. 3 клас“. 

16. Вовкочин  Олена  Володимирівна,  Троценко  Лідія  Костянтинівна, 

учителі української мови та літератури Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів“ Чорнобаївської районної ради, за навчально-методичний 

посібник та зошит з розвитку комунікативних умінь і навичок „Уроки 

розвитку комунікаційних умінь і навичок. 6 клас“.  

17. Гончарова Світлана Геннадіїївна, учитель англійської мови Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кам’янської районної ради,                       

за методичний посібник „Fun while Learning“. 
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18. Горобець Антоніна Вікторівна, заступник директора, Харишук Олена 

Анатоліївна, завідувач відділу станції юних техніків м. Умані, за методичний 

посібник „Патріотичне виховання на заняттях гуртка початкового технічного 

моделювання“. 

19. Давиденко Ольга Іванівна, учитель початкових класів Золотоніської 

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

методичний посібник „Сходинки етичного зростання“ для 4 класу. 

20. Дон Вікторія Олександрівна, вихователь групи продовженого дня 

Родниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Організація та проведення 

самопідготовки на групі продовженого дня“. 

21. Дубенок Олена Володимирівна, учитель географії та природознавства 

Черкаської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради, за методичний посібник „Використання активних 

методів навчання на уроках природничого циклу у спеціальній школі“. 

22. Дудник Людмила Андріївна, соціальний педагог Чапаєвської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради, за 

методичний посібник „Система роботи з питань попередження насильства 

над дітьми в освітньому середовищі“. 

23. Жиденко Олена Миколаївна, учитель початкових класів Золотоніської 

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

навчально-методичний посібник „Великий син великого народу“. 

24. Журавель Людмила Вікторівна, учитель англійської мови Єрківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Катеринопільської районної ради, за навчальний посібник „Life and Work of 

Taras Shevchenko“. 

25. Завада Світлана Миколаївна, вихователь Родниківського дошкільного 

навчального закладу „Роднічок“ Уманського району, за методичний посібник 

„Стежками рідного краю“. 

26. Заїка Валентина Миколаївна, учитель історії та інформатики Золотоніської 

спеціалізованої школи №2 інформаційних технологій Золотоніської міської 

ради, за методичний посібник до авторського факультативу для 1 класу 

„Цікава інформатика“. 

27. Заїка Світлана Анатоліївна, учитель історії Степанецької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, за навчально-методичний 

посібник „Позакласні заходи з історії як важливий фактор патріотичного 

виховання учнівської молоді“. 
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28. Іваненко Руслана Василівна, керівник вокального гуртка „Нотка“ 

Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості Маньківської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Вивчення музичних 

творів на слова Т.Г. Шевченка“. 

29. Камінська Світлана Іванівна, методист методичного кабінету Жашківської 

райдержадміністрації, за методичний посібник „Методична панорама 

дошкільника“. 

30. Кириченко Оксана Миколаївна, бібліотекар Геронимівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

методичний посібник „І його в сім`ї великій, в сім`ї вольній, новій не забули 

пом`янути незлим тихим словом“. 

31. Кобиляцька Лариса Федорівна, учитель біології Чигиринського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа I-III ступенів №3“ Чигиринської районної ради, за методичний 

посібник „Завдання з мотивації навчальної діяльності учнів на уроках 

біології в 6 класі“. 

32. Козоріз Світлана Василівна, учитель початкових класів Перервинцівського 

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

дошкільний навчальний заклад“ Драбівської районної ради, за навчально-

методичний посібник „Вклонімося національній святині“. 

33. Король Людмила Миколаївна, учитель російської мови Хацьківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

методичний посібник „Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке…“. 

(Робота з текстами про Велику Вітчизняну війну на уроках російської мови). 

34. Король Тетяна Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Козацької загальноосвітньої школи I-III ступенів Звенигородської 

районної ради, за методичний посібник „Створення умов для зростання 

професіоналізму вчителя в умовах впровадження нових державних 

стандартів“. 

35. Котенко Тетяна Олександрівна, учитель світової літератури Степанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівської районної ради, за 

методичний посібник „Сучасні інформаційні технології при викладанні 

світової літератури“. 

36. Кравченко Людмила Андріївна, завідувач дошкільного навчального 

закладу „Ромашка“ Вільшанської селищної ради Городищенського району, за 

методичний посібник „Екологічно-валеологічне виховання засобами 

авторської казки“. 
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37. Красуцька Любов Леонідівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Звенигородської райдержадміністрації, за навчально-методичний 

посібник „Вивчаємо Тараса Шевченка“. 

38. Крохмаль Валентина Федорівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Катеринопільської районної державної адміністрації, за навчально-

методичний посібник „На допомогу вихователю групи продовженого дня“. 

39. Кузьменко Інна Олександрівна, вихователь Центру розвитку дитини 

„Берізка“ смт Шрамківка, за методичний посібник „Забезпечення психічного 

і фізичного розвитку дітей раннього віку“. 

40. Куля Тетяна Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

„Веселка“ Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району, за методичний 

посібник „Музейна педагогіка як складова проектної діяльності в 

інноваційному просторі дошкільного навчального закладу“. 

41. Лиса Світлана Олександрівна, учитель англійської мови Маньківського 

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

гімназія“ Маньківської районної ради, за методичний посібник „Ключові 

компоненти професійного успіху учителя іноземної мови“. 

42. Любчич Тетяна Борисівна, Маценко Таїсія Ігорівна, учителі історії 

Лисянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Лисянської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Краєзнавчі подорожі. Вступ до 

історії України. 5 клас“. 

43. Ляшенко Інна Миколаївна, учитель світової літератури Сердюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Смілянської районної ради, за 

методичний посібник „Формування читацької культури школярів на уроках 

світової літератури“. 

44. Макаренко Володимир Миколайович, учитель української мови та 

літератури Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Золотоніської районної ради, за методичний посібник „Стежками історії села 

Вознесенське“. 

45. Марсакова Ірина Вікторівна, бібліотекар Новодмитрівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Золотоніської районної ради, за 

методичний посібник „Масова робота шкільної бібліотеки як засіб 

пропаганди книги“. 

46. Миронюк Галина Миколаївна, директор, Кучеренко Наталія Яківна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, Меншикова Олександра 

Сергіївна, заступник директора з виховної роботи Стеблівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Корсунь-Шевченківської районної 

ради, за методичний посібник „Модель школи сприяння здоров’ю“. 
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47. Миронюк Олена Володимирівна, практичний психолог районного центру 

практичної психології і соціальної роботи відділу освіти Корсунь-

Шевченківської райдержадміністрації, за методичну розробку 

факультативного курсу „Психологія“. 

48. Морозова Алла Володимирівна, учитель Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №11 Смілянської міської ради, Бровко Галина 

Володимирівна, методист методичного кабінету управління освіти, молоді та 

спорту Смілянської міської ради, за методичний посібник „Т.Г.Шевченко і 

математика. Збірник вправ для 6 класу“. 

49. Мосюженко Галина Володимирівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 2 „Сонечко“ Ротмістрівської сільської ради Смілянського району, 

за методичний посібник „Вшанування пам’ятних дат як засіб національно-

патріотичного виховання дошкільників“. 

50. Нечипоренко Ольга Василівна, учитель початкових класів 

Костянтинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Дидактичний матеріал до уроків з 

курсу „Інформатика“ для 3 класу“. 

51. Нікуліна Надія Олександрівна, керівник гуртка станції юних техніків 

м. Умані, за методичний посібник „Постать Кобзаря на заняттях гуртка основ 

інформатики та обчислюваної техніки“. 

52. Новосельська Наталія Віталіївна, учитель хімії Христинівської 

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

Куник Наталія Володимирівна, учитель хімії Шукайводської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради, 

Семиволос Галина Іванівна, учитель хімії Івангородського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальнооосвітня 

школа І-ІІІ ступенів“ Христинівської районної ради, за методичний посібник 

„Орієнтовне календарне і поурочне планування. Хімія, 7 клас“. 

53. Олійник Людмила Миколаївна, учитель початкових класів 

Конельськохутірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Використання 

краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах“. 

54. Онищук Лідія Петрівна, учитель географії Цибулівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Монастирищенської районної ради, за методичний 

посібник „Економічне районування України“. 

55. Перевертайло Світлана Миколаївна, учитель англійської мови Канівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Канівської 

міської ради, за методичний посібник „Погода. Погода та одяг. Серія уроків з 

англійської мови для 5 класу“. 
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56. Піскун Світлана Вікторівна, музичний керівник дошкільного навчального 

закладу №24 „Калинка“ (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської 

ради, за методичний посібник „З історії пісенно-музичних традицій 

Черкащини“. 

57. Погорішня Людмила Миколаївна, вихователь Чигиринського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3“ Чигиринської районної ради, за методичний 

посібник „Використання українознавства та етнопедагогіки як основи 

національного виховання дошкільнят“. 

58. Поліщук Людмила Луківна, методист, Кондратюк Віталій Васильович, 

Мельниченко Інна Миколаївна, керівники гуртків Тальнівського районного 

будинку дітей та юнацтва Тальнівської районної ради, за методичний 

посібник „Районний будинок дітей та юнацтва як центр національного-

патріотичного виховання та особистісного зростання“. 

59. Прибудченко Лідія Анатоліївна, учитель початкових класів 

Придніпровського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

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

за навчально-методичний посібник „Черкащину барвінкову ліпи біло й 

кольорово!“. 

60. Придаток Ольга Дмитрівна, учитель образотворчого мистецтва 

Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської 

районної ради, за методичний посібник „Пленерний живопис та його 

організація“. 

61. Проблемна група вчителів української мови Уманського району, керівник 

Печонкіна Тетяна Василівна, методист методичного кабінету Уманської 

райдержадміністрації, за навчально-методичний посібник „Особливості 

планування уроків української мови для 5 класу за новим Державним 

стандартом“. 

62. Прокопенко Оксана Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель української мови та літератури Уманського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів        

ім. Ю.О. Гагаріна – педагогічний ліцей“ Уманської міської ради, за 

методичний посібник „Моніторингові дослідження у роботі заступника 

директора з навчально-виховної роботи“. 

63. Романенко Руслана Іванівна, учитель початкових класів Вільшанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Городищенської районної ради, за 

методичну розробку програми гуртка „Розвивайко“. 

64. Сигида Світлана Вікторівна, методист методичного кабінету управління 

освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, за навчально-методичний 
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посібник „Нестандартні форми роботи методичного об’єднання вчителів 

початкових класів в умовах модернізації освіти“. 

65. Слиновенко Лариса Миколаївна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Тальнівської райдержадміністрації, за методичний посібник 

„Туристичними стежками Тальнівщини“ (до 60-річчя утворення Черкаської 

області). 

66. Строкань Ірина Миколаївна, заступник директора Чорнобаївського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної 

ради, за методичний посібник „Застосування виховного потенціалу 

визначних дат у навчально-виховному процесі позашкільного закладу“. 

67. Судаченко Ніна Андріївна, вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу „Сонечко“ Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний 

посібник „Формування просторових уявлень у дошкільників відповідно до 

вимог програми навчання і виховання дітей від 2 до 6 (7) років „Дитина“. 

68. Таргоній Ніна Степанівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу №10 „Ялинка“ Черкаської міської ради, за 

методичний посібник „Показники рівня сформованості життєвої 

компетентності дошкільників за програмою „Дитина“. 

69. Творча  група  вчителів  французької  мови  м. Черкас,  керівник  Драка 

Оксана Василівна, учитель французької мови Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради, за навчально-методичний 

посібник „Les DOM-TOM français. Leur culture et leurs traditions“. 

70. Творча група вихователів Черкаської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів Черкаської обласної ради, керівник Ісаєва Інна 

Анатоліївна, за методичний посібник „Абетка безпеки“. 

71. Творча група вчителів англійської мови м. Ватутіного, керівник Глобіна 

Ольга Іванівна, учитель англійської мови Ватутінської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради, за 

методичну розробку дидактичних матеріалів з англійської мови для 6 класу. 

72. Творча група вчителів географії м.Умані, керівник Терещенко Тетяна 

Борисівна, учитель Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

Уманської міської ради, за методичний посібник „Географія Черкаської 

області“. 

73. Творча  група  вчителів  географії  Черкаського  району,  керівник 

Тарасенко Зоя Віталіївна, учитель Червонослобідської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради; Середенко Людмила 

Іванівна, учитель Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Черкаської районної ради; Бур’ян Наталія Петрівна, учитель 
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Свидівоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради; Гнідаш Олександр Андрійович, учитель Руськополянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради; Гладун 

Валентина Олександрівна, учитель Руськополянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради; Нетесана Вікторія 

Миколаївна, учитель Мошнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Черкаської районної ради; Канюка Лариса Миколаївна, учитель Леськівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

дидактичний комплекс до курсу „Географія материків і океанів. 7 клас“. 

74. Творча група вчителів математики Смілянського району, керівник 

Северинова Алла Миколаївна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Смілянської райдержадміністрації, за навчально-методичний посібник 

„Використання технології web-квест на уроках математики“. 

75. Творча група вчителів початкових класів Ватутінської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Ватутінської міської ради, керівник Олійник Тамара 

Олексіївна, за навчально-методичний посібник „Я у світі. 3 клас“. 

76. Творча група вчителів початкових класів Катеринопільського району, 

керівник Дідук Людмила Тимофіївна, учитель початкових класів 

Мокрокалигірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Катеринопільської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Образотворче мистецтво. 

1 клас (за підручником О.Калініченко, В.Сергієнко)“. 

77. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Клуб гуманістів“, 

керівник Лавриненко Людмила Олександрівна, учитель початкових класів 

Черкаської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30 Черкаської міської 

ради, за навчально-методичний посібник „Я у світі“, 3 клас. 

78. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Клуб гуманістів“, 

керівник Дмитренко Любов Геннадіївна, методист Черкаського методичного 

кабінету установ освіти Черкаської міської ради, за навчально-методичний 

посібник „Розвиток творчих здібностей (другий рік навчання)“. 

79. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Клуб професійного 

спілкування“, керівник Дмитренко Любов Геннадіївна, методист Черкаського 

міського методичного кабінету установ освіти Черкаської міської ради, за 

навчально-методичний посібник „Морально-етичне виховання“. 

80. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Лабораторія 

моделювання сучасного уроку“, керівники Дмитренко Любов Геннадіївна, 

методист Черкаського методичного кабінету установ освіти Черкаської 

міської ради, Ряболус Ніна Михайлівна, учитель початкових класів 

Черкаської спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної 

ради, за навчально-методичний посібник „Дорога в дивосвіт. 3 клас“. 
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81. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Лабораторія 

моделювання сучасного уроку“, керівник Коваленко Олена Миколаївна, 

учитель початкових класів Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради, 

за робочий зошит для учнів 3 класу „Поетика“. 

82. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас „Натхнення“, керівник 

Кисіль Надія Василівна, учитель початкових класів Черкаської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 27 ім. М.К. Путейка Черкаської 

міської ради, за навчально-методичний посібник „Виховуємо особистість“. 

83. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас, керівник Шнайдер 

Світлана Миколаївна, учитель початкових класів Черкаської гімназії № 31 

Черкаської міської ради, за навчально-методичний посібник „Скарбничка 

знань. Дистанційна підтримка учнів 2 класу з української мови“. 

84. Творча група вчителів початкових класів м. Черкас, керівники Мединська 

Валентина Михайлівна, методист Черкаського міського методичного 

кабінету установ освіти Черкаської міської ради, Олизько Ірина Василівна, 

учитель початкових класів Черкаського колегіуму „Берегиня“ Черкаської 

міської ради, за методичну розробку робочого зошита для учнів 3 класу 

„Основи екології“. 

85. Творча група вчителів початкових класів Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради, керівник Іванова Анна 

Миколаївна, за навчально-методичний посібник „Іду з дитинства до Тараса“. 

86. Творча група вчителів початкових класів, керівник Кисличенко Тетяна 

Семенівна,  учитель  початкових  класів  Шполянської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської районної ради, за методичний 

посібник „У майстерні художника“. 

87. Творча група вчителів трудового навчання м.Черкас, керівник Кисленко 

Тетяна Леонідівна, учитель трудового навчання Черкаської спеціалізованої 

школи I-ІII ступенів №33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради, за 

методичний посібник „Навчально-методичне забезпечення викладання 

трудового навчання в 6 класі обов’язкової для вивчення складової. 2-й блок 

„Технологія виготовлення вишитих виробів“. 

88. Творча група вчителів української мови і літератури, керівник Коваль 

Наталія Вікторівна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Звенигородської районної державної адміністрації, за методичний посібник 

„Правди слово, святої правди і любові“. 

89. Творча група вчителів фізики, керівник Бровко Галина Володимирівна, 

методист методичного кабінету управління освіти, молоді та спорту 

Смілянської міської ради, за методичну розробку дидактичного забезпечення 

уроків фізики у 7 класі. 
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90. Творча група вчителів хімії м.Умані, керівник Плющ Тетяна Миколаївна, 

методист методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради, 

учитель Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Уманської 

міської ради, за методичний посібник „Новий державний стандарт базової та 

повної загальної середньої освіти. Уроки хімії. 7 клас“. 

91. Творча група вчителів художньої культури, керівник Вдовченко Тетяна 

Вікторівна, учитель художньої культури та образотворчого мистецтва 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської 

ради, за альманах „Осяяні генієм Шевченка“. 

92. Творча група вчителів, вихователів груп продовженого дня, керівник Рудова 

Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Черкаського навчально-виховного об’єднання „Дошкільний навчальний 

заклад – спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37“ Черкаської 

міської ради, за методичний посібник „Формування здоров’язберігаючого 

середовища в закладі для дітей з вадами слуху. Технологія діяльності“. 

93. Творча група учителів історії м. Сміли, керівник Нестропа Тамара 

Борисівна, методист методичного кабінету управління освіти, молоді та 

спорту Смілянської міської ради, за навчальний посібник „Історія Сміли 

періоду ХХ століття в особах та постатях“. 

94. Творча група учителів російської мови м.Черкас, керівник Лесечко Тетяна 

Євгеніївна, учитель Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Черкаської міської ради, за методичну розробку робочого зошита 

„Українська мова. Русский язык. 5, 6, 7 класс“. 

95. Творча група учителів світової літератури, керівник Малигіна Любов 

Миколаївна, учитель світової літератури Черкаського фізико-математичного 

ліцею Черкаської міської ради, за методичний посібник „Світова література. 

6 клас“. 

96. Третяков Олександр Володимирович, учитель географії та біології 

Потапцівського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Канівської районної ради, за 

методичну розробку факультативного курсу „Хімічна географія“. 

97. Трохименко Інна Михайлівна, учитель української мови та літератури 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської 

ради, Золотніцька Любов Петрівна, учитель української мови та літератури 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Уманської міської 

ради, за методичний посібник „Світлиця Шевченкового заповіту“. 

98. Тхорик Лариса Валеріївна, бібліотекар Монастирищенської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Монастирищенської районної ради, 

за методичний посібник „Літературна Монастирищина“. 
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99. Урожай Оксана Олександрівна, практичний психолог Ярошівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Катеринопільської районної ради, за 

методичний посібник „Життя без тривожності“. 

100. Харитонова Світлана Миколаївна, практичний психолог Черкаської 

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

методичний посібник „Години психолога з учнями-підлітками“. 

101. Цибко Лариса Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

№23 „Чипполіно“ (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської міської ради, 

за методичний посібник „Будуємо, майструємо, творимо“. 

102. Цяпкало Ірина Олексіївна, учитель фізики Шполянського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей“ 

Шполянської районної ради, за навчально-методичний посібник 

„Народознавчий аспект на уроках фізики“. 

103. Чередніченко Галина Іванівна, учитель початкових класів Смільченецького 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Лисянської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Віртуальна подорож Черкащиною“. 

104. Чуйко Ольга В’ячеславівна, учитель Смілянського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум“ Смілянської 

міської ради, за навчальний посібник „Зошит для лабораторних робіт з 

творчими завданнями. 7 клас“. 

105. Шамрай Олександр Григорович, учитель історії Кам’янського еколого-

економічного ліцею Кам’янської районної ради, за навчально-методичний 

посібник „Краєзнавство і навчально-виховний процес“. 

106. Шевченко Світлана Миколаївна, учитель початкових класів Золотоніської 

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

методичний посібник „Сходинки етичного зростання“ для 3 класу. 

107. Шипілова Ірина Валеріївна, учитель-логопед дошкільного навчального 

закладу (ясла –дитячий садок) спеціального типу № 13 „Золотий ключик“ 

Черкаської міської ради, за методичний посібник „Корекційні аспекти 

розвитку фонематичних процесів у дітей з порушеннями зору“. 

108. Шкапенко Людмила Василівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Звенигородської райдержадміністрації, за навчально-методичний 

посібник „Моя Звенигородщина – Тарасова земля“. 

109. Яцентюк Микола Петрович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Шубиноставської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисянської 

районної ради, за методичний посібник „Моніторинг навчальних досягнень 

учнів“. 
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Додаток 3  

до наказу Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

від ______________ № _________ 

 

1. Авторський колектив Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Черкаської міської ради, упорядники Білоус Олена Олександрівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Коваленко Ольга Федорівна, 

учитель англійської мови, за методичний посібник „Формування екологічної 

свідомості на уроках англійської мови“. 

2. Авторський колектив класних керівників 5-7 та 8-11 класів Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської ради, 

керівник Палієва Світлана Іванівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, за методичний посібник „Батьківські збори“. 

3. Адаменко Олена Дем’янівна, Шпильова Любов Миколаївна, Онуфрійчук 

Наталія Михайлівна, учителі світової літератури Золотоніської 

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

методичний посібник „Світова література: уроки, позакласні заходи, ігрові 

фрагменти“. 

4. Ананьєва Надія Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Першої міської гімназії Черкаської міської ради, за навчально-

методичний посібник „Черкаська область – 60 років“ та методичну розробку 

дидактичних матеріалів до теми „Дружба“. 

5. Андрухів Тетяна Богданівна, учитель початкових класів Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 імені М.П. Бажана Уманської 

міської ради, за навчально-методичний посібник „У природи вчимося 

доброти. Тести за творами В.Сухомлинського“. 

6. Бабко Наталія Василівна, учитель креслення, обслуговуючої праці та 

інформатики Золотоніської спеціалізованої школи №2 інформаційних 

технологій Золотоніської міської ради, за методичний посібник „Проектні 

технології на уроках креслення“. 

7. Базар’я Оксана Миколаївна, учитель історії Золотоніської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської 

обласної ради, за навчально-методичний посібник „Практичні заняття на 

уроках історії в 6 класі“. 

8.  Балко Оксана Олександрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 6 „Золотий ключик“ загального розвитку Жашківської міської 

ради, за методичний посібник „Розвиток мовлення – один із головних 

аспектів виховання і навчання дітей“. 
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9. Божко    Ольга    Олександрівна,    вихователь    групи    продовженого   

дня   Смілянського   навчально-виховного   комплексу   „Загальноосвітня   

школа   І  ступеня – гімназія  імені  В.Т. Сенатора“  Смілянської  міської 

ради, за навчально-методичний посібник „Вправний олівець“. 

10. Бондар Вікторія Василівна, учитель географії та економіки Корсунь-

Шевченківського ліцею Корсунь-Шевченківської районної ради, за 

методичний посібник до теми „Гроші“. 

11. Брик Марія Юхимівна, учитель української мови та літератури 

Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної 

ради, за методичний посібник „Історія мого народу у творах письменника-

земляка Миколи Негоди“. 

12. Бурдейна Наталія Василівна, учитель початкових класів Смілянської 

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

навчально-методичний посібник „Організація роботи гуртка „Ляльковий 

театр“ у початковій школі“. 

13. Васіна Вікторія Анатоліївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

„Сонечко“ Золотоніської міської ради, за методичний посібник „Засіяти 

добром дитячі душі“. 

14. Величко Юлія Миколаївна, учитель української мови та літератури, Улан 

Лідія Миколаївна, учитель світової літератури Баландинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам'янської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Джерела мудрості“. 

15. Веретільник Володимир Григорович, учитель фізики Яснозірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

методичну розробку опорних конспектів для учнів 9 класу з теми 

„Електричний струм“. 

16. Вихватень Наталія Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель біології Лисянської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 2 Лисянської районної ради, за навчально-методичний посібник „Казки з 

ботаніки“. 

17. Галета Марія Василівна, Зелена Галина Яківна, Синяк Рита Борисівна, 

учителі початкових класів Ярошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Катеринопільської районної ради, за навчально-методичний 

посібник „Розвиваємо творчі здібності учнів“. 

18.  Гармідер Леся Павлівна, учитель початкових класів Сорокотязької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Урок-казка як ефективна форма навчання 

молодших школярів“. 
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19. Голубенко Валентина Григорівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Черкаської районної державної адміністрації, за методичний посібник 

„Дошкілля – покликання творчих та талановитих“. 

20. Гуць Лариса Григорівна, учитель математики Христинівської 

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

навчально-методичний посібник „Геометричні інтерпретації в алгебрі“. 

21. Даценко Галина Ільківна, учитель біології Золотоніської спеціалізованої 

школи №2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради, Куриленко 

Зінаїда Григорівна, учитель біології Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 

Золотоніської міської ради, за методичний посібник „Рослинний і тваринний 

світ у творчій спадщині Тараса Шевченка“. 

22. Дашковський Анатолій Степанович, учитель фізичної культури 

Петраківського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Катеринопільської районної 

ради, за методичний посібник „Виховання патріотизму у позакласній роботі“. 

23. Демченко Вікторія Анатоліївна, Струтинська Оксана Віталіївна, учителі 

англійської мови Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Звенигородської районної ради, за методичний посібник „Програма 

підготовчих курсів з англійської мови для дошкільнят“. 

24. Довбуш Тетяна Григорівна, Купновицька Валентина Михайлівна, учителі 

початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 

імені М.П. Бажана Уманської міської ради, за навчально-методичний 

посібник „Творчі завдання з української мови“. 

25. Дрозденко Любов Іванівна, завідувач дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу № 4 Уманської міської ради, за методичний 

посібник „Збережемо в серцях світлу пам’ять про них“. 

26. Дульська Марина Павлівна, учитель початкових класів Вишнопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Читаючи, думаємо. Літературні ігри за 

підручником „Літературне читання, 2 клас“. 

27. Дядик Оксана Василівна, учитель географії Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Смілянської міської ради, за методичну розробку 

„Практичні роботи з географії для учнів 6 класу“. 

28.  Єпремян Світлана Василівна, учитель російської мови і літератури 

Драбово-Пристанційної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Драбівської 

районної ради, за методичний посібник „Цікава фонетика і орфографія“. 
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29. Жданова Ірина Борисівна, учитель німецької мови Геронимівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

методичний посібник „Ігровий майданчик на уроках німецької мови“.  

30. Жупинас Наталія Іванівна, учитель початкових класів Степанківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Формування мовленнєвої компетентності 

учнів із розвитку зв’язного мовлення“. 

31. Завальнюк Надія Романівна, Кирилова Олена Вікторівна, учителі 

початкових класів Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Смілянської міської ради, за дидактико-методичний посібник з основ 

здоров’я для 3 класу. 

32. Завгородня Людмила Іванівна, учитель світової літератури Смілянського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15“ Смілянської міської ради, за 

методичний посібник „Сучасні підходи до організації роботи з текстами 

художніх творів“. 

33. Заскалета Валентина Іванівна, учитель української мови та літератури 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської 

ради, за методичний посібник „Розвиток емоційного інтелекту на уроках 

української літератури“. 

34. Зацарінна Ольга Миколаївна, учитель початкових класів Смілянського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 

колегіум“ Смілянської міської ради, за навчально-методичний посібник 

„Відкриваємо світ природи на цікавих природних майданчиках“. 

35. Зіменко Олена Леонтіївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

№8 „Зірочка“ загального розвитку Ватутінської міської ради, за методичний 

посібник „Використання коректурних таблиць під час освітньої роботи з 

дітьми дошкільного віку“. 

36. Золотоногова Марина Анатоліївна, керівник гуртка „Юні художники“ 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради, за 

методичний посібник „Ігрові технології творчого розвитку дітей молодшого 

шкільного віку засобами гурткової роботи“. 

37. Івашина Катерина Олександрівна, учитель біології та екології Піщанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Золотоніської районної ради, за 

методичний посібник „Біологія. Задачі та розв’язки“. 

38. Капленко Ольга Миколаївна, Коломієць Ольга Андріївна, учителі фізики 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської 

міської ради, Скрипник Іван Григорович, Різник Сергій Петрович, учителі 
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Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради, за 

навчально-методичний посібник „Факультативний курс підготовки до ЗНО з 

фізики“. 

39. Капля Алла Григорівна, учитель початкових класів Золотоніської 

спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської 

ради, за навчально-методичний посібник „Формування комунікативної 

компетентності учнів з допомогою проектних технологій на уроках 

української мови та природознавства“. 

40. Кир’яченко Наталія Миколаївна, учитель фізики і математики 

Золотоніської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради, за методичний посібник „Диференційоване навчання 

математики дітей з особливими освітніми потребами в спеціальній школі“. 

41. Козова Олена Віталіївна, учитель образотворчого мистецтва Смілянської 

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

методичний посібник „Декоративний розпис. Знайомство з видатними 

українськими майстрами декоративного розпису“. 

42. Коломійчук Сергій Володимирович, учитель географії Шполянського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 

гімназія“ Шполянської районної ради, за методичний посібник „Вивчаємо 

географію із задоволенням“. 

43. Кольба Микола Олександрович, учитель фізичної культури Дубівського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

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

методичний посібник „Застосування макроциклічного типу тренувань, 

техніко-тактичної підготовки для реалізації профільного рівня програми з 

фізичного культури“. 

44. Кондратюк Наталія Вікторівна, учитель образотворчого мистецтва та 

художньої культури Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 

ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради, за навчально-методичний 

посібник „Образотворче мистецтво. 5 клас“. 

45. Коновал Ніна Іванівна, учитель хімії Золотоніської спеціалізованої школи 

№ 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради, за методичний 

посібник „Нестандартні уроки до авторського факультативу „Аналітична 

хімія для школярів“.  

46.  Корнієнко Тетяна Григорівна, учитель початкових класів, Калініченко 

Людмила Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Бирлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Драбівської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Букварик-Кобзарик“. 
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47. Коткова Валентина Степанівна, учитель трудового навчання Золотоніської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради, за 

методичний посібник „Організація навчання, виховання учнів з вадами 

інтелекту та його корекційна спрямованість на уроках трудового навчання“. 

48. Кошелюк Володимир Анатолійович, учитель географії Корсунь-

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-

Шевченківської районної ради, за методичний посібник „Авторські 

факультативи та спецкурси – практична реалізація персональної технології 

навчання“. 

49. Кравченко Віталіна Анатоліївна, культорганізатор Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості, за 

методичний посібник „Чарівний ліхтарик“. 

50. Кравченко Тамара Володимирівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Шполянської райдержадміністрації, за методичний посібник „Крок до 

майстерності“. 

51. Кротик Галина Ростиславівна, вихователь групи продовженого дня 

Бужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисянської районної ради, 

за навчально-методичний посібник „Спостереження за змінами в природі під 

час прогулянок у групі продовженого дня“. 

52. Кроха Надія Іванівна, вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу „Калинка“ Золотоніської міської ради, за методичний посібник „Світ 

навколо нас“. 

53. Кудряченко Олена Станіславівна, учитель-логопед дошкільного 

навчального закладу № 27 „Джерельце“ (ясла-садок комбінованого типу) 

Смілянської міської ради, за методичний посібник „Формування лексико-

граматичної компетенції у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення ІІІ рівня“. 

54. Курінна Галина Василівна, учитель математики Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської 

районної ради, за методичний посібник „Математичний калейдоскоп“. 

55.  Курятник Валерій Олексійович, соціальний педагог Пальмірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради, за 

методичний посібник „Співпраця соціального педагога з суб’єктами 

соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні школи щодо запобігання 

дитячої злочинності, бездоглядності, порушень прав дитини“. 

56. Кучер Наталія Іванівна, учитель початкових класів Монастирищенської 

спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів „Обдарованість“ 

Монастирищенської районної ради, за навчально-методичний посібник 
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„Впровадження інтерактивних технологій при формуванні навичок швидкого 

читання“. 

57. Лазнева Ніла Петрівна, педагог-організатор, учитель основ здоров'я 

Верхняцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської 

районної ради, за методичну розробку „Фізкультхвилинки“. 

58. Мазай Валентина Миколаївна, учитель початкових класів Уманської 

міської гімназії Уманської міської ради, за навчально-методичний посібник 

„Аналіз творів на уроках літературного читання у початковій школі“. 

59. Мазана Тетяна Василівна, вихователь групи продовженого дня 

Журжинецького навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Лисянської районної ради, за 

методичну розробку програми роботи гуртка з вивчення технології ізонитки 

„Чарівна ниточка“. 

60. Макаренко Антоніна Олексіївна, Литовченко Віра Петрівна, Кобіна Ірина 

Андріївна, Стригун Світлана Георгіївна, вихователі дошкільного навчального 

закладу „Ялинка“ Золотоніської міської ради, за методичний посібник 

„Проведення цільових прогулянок“. 

61. Максименко Олена Михайлівна, вихователь групи продовженого дня 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської 

ради, за навчально-методичний посібник „Клубні години в умовах групи 

продовженого дня“. 

62. Макушок Андрій Петрович, учитель фізичної культури Христинівської 

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

районної ради, за методичний посібник „Розвиток силових якостей учнів“. 

63. Матло Максим Миколайович, методист Черкаського обласного центру 

туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 

ради, за методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“). 

64. Мацнєва Наталія Леонідівна, Новік Світлана Станіславівна, учителі 

початкових класів Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 

імені М.П. Бажана Уманської міської ради, за навчально-методичний 

посібник „Чи уважний ти читач? Тести за творами В.Сухомлинського“. 

65. Мельник Світлана Миколаївна, вихователь Плешканівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад“ Золотоніської районної ради, за методичний посібник 

„Розвиток математичного мовлення дітей старшого дошкільного віку“. 

66. Московенко Ніна Пилипівна, учитель музичного мистецтва Бужанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисянської районної ради, за 
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навчально-методичний посібник „Соціо-ігрові методи навчання на уроках 

музичного мистецтва“. 

67. Мусієнко Олена Олександрівна, учитель хімії Черкаської загальноосвітньої 

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

посібник „Підготовка до олімпіади з хімії, 7 клас“. 

68. Накошна Олена Олександрівна, вихователь Тальнівського дошкільного 

навчального закладу № 6 „Золотий ключик“ Тальнівської районної ради, за 

методичну розробку „Розвивальне середовище як фактор розвитку дитини 

дошкільного віку“. 

69. Нераденко Тетяна Миколаївна, методист комунального закладу 

„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради“, за методичний посібник „Історія, культура і природа 

Черкащини“. 

70. Овчаренко Галина Володимирівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу розвитку „Червона шапочка“ 

Білозірської сільської ради Черкаського району, за методичний посібник 

„Формування цілісного ставлення дошкільників до історії і краси 

Черкаського краю“. 

71. Орловська Алла Прохорівна, учитель музичного мистецтва Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 імені М.П. Бажана Уманської 

міської ради, за методичний посібник „Музична абетка“. 

72. Остроушко Валентина Степанівна, учитель початкових класів 

Іваньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Навчаємо граючись“. 

73. Отвиновський Петро Петрович, керівник зразкового колективу ансамблю 

баяністів „Баян“ Драбівського районного Будинку дитячої творчості 

Драбівської районної ради, за навчально-методичний посібник „На допомогу 

керівнику ансамблю баяністів“. 

74.  Паламарчук Галина Аладдинівна, вихователь Центру розвитку дитини 

„Сонечко“ смт Драбів Драбівської селищної ради Драбівського району, за 

методичний посібник „Співпраця дошкільного навчального закладу з 

сім’єю“. 

75. Палієва Світлана Іванівна, учитель математики Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської ради, за 

методичний посібник „Застосування технології „Розвиток критичного 

мислення“ на уроках математики“. 

76. Панасенко Людмила Іванівна, Савчук Тамара Никонорівна, учителі 

початкових класів Веселохутірського навчально-виховного комплексу 
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„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ 

Чорнобаївської районної ради, за навчально-методичний посібник 

„Здоров’ятко“. 

77. Панасюк Марина Анатоліївна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу „Софійка“ №3 

Уманської міської ради, за методичний посібник „Шахи для дітей 

дошкільного віку“. 

78. Панченко Людмила Іванівна, учитель фізики та математики Городницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради, за 

методичний посібник „Плани-конспекти уроків з алгебри у 10 класі з теми 

„Степенева функція“. Академічний рівень“. 

79. Парандій Галина Володимирівна, практичний психолог навчально-

методичного центру практичної психології та соціальної роботи методичного 

кабінету відділу освіти Ватутінської міської ради, за методичний посібник 

„Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами анімалотерапії“. 

80. Петриченко Тетяна Миколаївна, учитель інформатики Уманської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

англійської мови Уманської міської ради, Хомич Олександр Олександрович,  

учитель інформатики Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Уманської міської ради, Крижановська Леся Вікторівна, учитель 

інформатики Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 імені 

М.П. Бажана Уманської міської ради, за методичний посібник „Гра як 

середовище формування комунікативної компетенції при вивченні 

інформатики в 5-х класах за новим Державним стандартом“. 

81. Плосконос Руслан Борисович, учитель фізичної культури Шполянського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – 

ліцей“ Шполянської районної ради, за методичний посібник „Школа м’яча: 

дидактичні матеріали та плани-конспекти уроків фізичної культури для учнів 

3-го класу“. 

82. Пономар Ірина Анатоліївна, учитель німецької мови Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Черкаської міської ради, за 

навчальний посібник „Teste deine Kentnisse in deutcher Grammatik“. 

83. Порощук Валентина Павлівна, учитель початкових класів Городецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Цікавинки з Кобзариком“. 

84. Пшенична Людмила Вікторівна, учитель основ здоров’я Звенигородської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Звенигородської районної 

ради, за методичний посібник „Формування пізнавальної активності учнів 

шляхом використання легенд, притч, віршів, казок на уроках основ здоров’я“. 
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85. Римбалюк Катерина Петрівна, учитель хореографії Городницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „На допомогу керівнику хореографічного 

ансамблю“. 

86. Різник Оксана Семенівна, музичний керівник дошкільного навчального 

закладу № 3 „Зірочка“ Шполянської міської ради, за навчально-методичний 

посібник „Вінок калиновий сплітаю з мелодій рідного краю“. 

87. Селезень Галина Трохимівна, учитель фізичної культури Макіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради, за 

методичний посібник „Засвоєння теоретико-методичних знань на уроках 

фізичної культури в 5 класі“. 

88. Середа Олена Іванівна, учитель музичного мистецтва Гарбузинського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Корсунь-Шевченківської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Інтегровані уроки з музичного 

мистецтва“. 

89. Силка   Наталія   Анатоліївна,   практичний   психолог,  Линник   Світлана   

Василівна,    соціальний    педагог    Смілянської    загальноосвітньої     

школи І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської ради, за методичний посібник 

„Роль психологічної служби у формуванні соціально-активної життєвої 

позиції учнів“. 

90. Слинько Тамара Петрівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) „Веселка“ Лисянської селищної ради, за методичний посібник 

„Ознайомлення дошкільників з навколишнім світом: крок за кроком“. 

91. Сліпенюк Ірина Іванівна, учитель початкових класів Кривоколінського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів“ Тальнівської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Віконце у світ ерудованого читача. 

Дидактичні матеріали до уроків літературного читання, 2 клас“. 

92. Слободяник Людмила Кузьмівна, методист методичного кабінету відділу 

освіти Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, за 

методичний посібник „Шкільна бібліотека – інформаційний центр 

навчального закладу“. 

93. Совгира Світлана Миколаївна, учитель фізики Черкаської спеціалізованої 

школи I-ІII ступенів № 33 ім. В.Симоненка Черкаської міської ради, за 

навчально-методичний посібник „Використання Інтернет-сервісів у роботі 

учителя фізики“. 
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94.  Сокирко Любов Іванівна, Павлюк Ірина Федорівна, учителі початкових 

класів Жашківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Жашківської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Завдання для контролю 

знань з природознавства у 2 класі до підручника І.В.Грущинської“. 

95. Сокуренко Валентина Іванівна, учитель початкових класів Макіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради, за 

методичну розробку дидактичних матеріалів для практичної роботи на 

уроках природознавства у 2 класі. 

96. Стойка Галина Петрівна, учитель фізики Малосевастянівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради, за 

методичний посібник „Тиждень фізики і астрономії“.  

97. Cтрашевська Ірина Анатоліївна, учитель німецької мови Кам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Кам’янської районної ради, за 

навчальний посібник „Das Lustige ABC“. 

98. Творогова Ольга Миколаївна, Гончар Людмила Василівна, учителі 

початкових класів Лип’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шполянської районної ради, за навчально-методичний посібник „Поради 

Королеви безпеки“. 

99. Творча група бібліотекарів м.Черкас, керівник Засоріна Ніна Олексіївна, 

завідувач бібліотеки Черкаської спеціалізованої школи №27 І-ІІІ ступенів 

імені М.К. Путейка Черкаської міської ради, за методичний посібник „Робота 

з обдарованими дітьми в умовах розвитку інформаційного суспільства“. 

100. Творча група вихователів Катеринопільського району, керівник Кисіль 

Наталія Вікторівна, вихователь Катеринопільського Центру розвитку дитини 

„Сонечко“ Катеринопільської селищної ради, за методичний посібник 

„Проектна діяльність – засіб розвитку цілісних уявлень дошкільників про 

навколишній світ“. 

101. Творча група вчителів географії м.Сміли (керівник Івченко Людмила 

Антонівна, учитель Смілянської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів Черкаської обласної ради, Подрушняк Любов Іванівна, учитель 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської 

ради; Цар Тетяна Михайлівна, учитель географії Смілянської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Смілянської міської ради; Павленко Лариса Іванівна, 

учитель Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Смілянської 

міської ради; Хроменко Зореслава Вікторівна, учитель Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Смілянської міської ради; 

Даушкіна Анна Василівна, учитель географії Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №16 Смілянської міської ради; Громило Світлана 

Василівна, учитель Смілянського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора“ 
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Смілянської міської ради; Валантирець Наталія Василівна, учитель 

Смілянського природничо-математичного ліцею Смілянської міської ради) за 

навчально-методичний посібник „Без минулого немає майбутнього“. 

102. Творча група вчителів математики Лисянського району (Запара О.Г., 

Васильченко С.А., Яцентюк Г.М., Свиденко Т.О., Івлєва О.В., Гончар В.М., 

Багацька О.І.) за навчально-методичний посібник „Математичні олімпіади: 

просте і складне поруч. Для учнів 10-11 класів“.  

103. Творча група вчителів німецької мови Канівського району, керівник 

Драгун  Ірина  Анатоліївна,  учитель  Литвинецької  загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради, за програму факультативного 

курсу „Glückliches Deutsch“ для 6 класу. 

104. Творча група вчителів німецької мови Шполянського району, керівник 

Ратушня Ірина Володимирівна, учитель Лозоватської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шполянської районної ради, за навчально-методичний 

посібник „Відомі люди Німеччини. Тексти для читання“. 

105.  Творча група вчителів початкових класів Драбівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

С.В. Васильченка – гімназія“ Драбівської районної ради, керівник Боженко 

Людмила Григорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, за 

навчально-методичний посібник „На вічнім шляху до Шевченка“. 

106. Творча група вчителів початкових класів Чорнобаївского району, керівник 

Авраменко Раїса Никанорівна, учитель початкових класів Чорнобаївської 

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

навчально-методичний посібник „Реалізація соціокультурної змістової лінії 

на уроках української мови в початкових класах“. 

107. Творча група вчителів російської мови Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради (Сизько Галина 

Леонідівна, Адаменко Олена Дем’янівна, Шпильова Любов Миколаївна) за 

методичний посібник „Лингвистические сказки“. 

108. Творча група вчителів фізичної культури Шполянського району, керівник 

Килимиста Ольга Віталіївна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Шполянської райдержадміністрації, за методичний посібник „Формування 

ключових компетентностей в учнів других класів на уроках фізичної 

культури“. 

109. Ткаченко Валентина Андріївна, учитель географії Вереміївського 

навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – 

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

методичний посібник „Художнє слово як засіб активізації пізнавальної 

діяльності на уроках географії та природознавства“. 
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110. Ткаченко Марина Іванівна, учитель історії Звенигородської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Звенигородської районної 

ради, за навчально-методичний посібник „Видатні постаті Звенигородщини“. 

111. Толобистюк Інна Юріївна, методист методичного кабінету відділу освіти 

Уманської міської ради; Нижник Людмила Михайлівна, керівник міського 

методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва, учитель 

образотворчого мистецтва Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 14 Уманської міської ради, за методичний посібник з образотворчого 

мистецтва у 5класі.  

112. Трохименко Наталія Володимирівна, учитель трудового навчання 

Бабанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської 

обласної ради, за методичний посібник „Тест як одна із форм здійснення 

контролю знань учнів з трудового навчання в спеціальній школі“. 

113. Турченюк Світлана Петрівна, керівник гуртка, методист Черкаського 

обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради, за методичний посібник „Т.Г. Шевченко в музеях, 

куточках при закладах освіти Черкащини“. 

114. Ухань Анна Олександрівна, учителі англійської мови Першої міської 

гімназії Черкаської міської ради, за методичну розробку дидактичних 

матеріалів до теми „Дружба“. 

115. Фаренюк Віра Петрівна, учитель початкових класів Ладиженської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Черкаської обласної ради, за 

методичний посібник „Формування ключових компетентностей учнів з 

особливими потребами засобами навчальної гри“. 

116. Федейко Ірина Володимирівна, соціальний педагог Степанківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

методичний посібник „Конструктивна взаємодія сім’ї та школи“. 

117. Федоренко Тетяна Іванівна, Коновалова Наталія Олександрівна, Коваленко 

Ольга Володимирівна, Леонович Ірина Олександрівна, вихователі 

дошкільного навчального закладу (дитячий садок) загального розвитку № 3 

„Ізумруд“ Кам’янської міської ради Кам’янського району, за методичний 

посібник „Ознайомлення з довкіллям – засіб збагачення ігор дітей“. 

118. Харчу Ольга Дмитрівна, учитель математики Вільховецького навчально-

виховного комплексу „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів“ Звенигородської районної ради, за 

навчально-методичний посібник „Математичний калейдоскоп“. 
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119. Хачапурідзе Людмила Іванівна, учитель англійської мови Ліщинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради, за 

методичну розробку „Wonders of the World“. 

120. Хоменко Наталія Олександрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу №23 „Чипполіно“ (ясла-садок комбінованого типу) Смілянської 

міської ради, за методичний посібник „Формування навчально-

дослідницьких умінь дошкільника в образотворчій діяльності“. 

121. Христюк Лідія Миколаївна, учитель української мови та літератури 

Золотоніської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Черкаської обласної ради, за методичний посібник „Фонетика. Графіка. 

Орфоепія. Факультативний курс з української мови для учнів 5 класу“. 

122. Цюра Віра Михайлівна, музичний керівник дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу розвитку „Дніпряночка“ 

Червонослобідської сільської ради Черкаського району, за методичний 

посібник „Логоритміка в системі корекційної роботи з дітьми дошкільного 

віку“. 

123. Чернець Наталія Юріївна, вихователь Подібнянського дошкільного 

навчального закладу „Малятко“  Подібнянської сільської ради Маньківського 

району, за методичний посібник „Природою ми називаємо весь світ, що нас 

оточує“. 

124. Чернявська Тетяна Борисівна, учитель початкових класів Канівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради, за 

навчально-методичний посібник „Екохвилинки у початковій школі. 

Програми, уроки, матеріали“. 

125. Шаров Юрій Михайлович, учитель географії Стебненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Звенигородської районної ради, за 

методичну розробку „Велика Британія. Програма курсу за вибором для учнів 

10-11 класів“. 

126. Шевченко Вікторія Миколаївна, учитель української мови та літератури 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 Смілянської міської 

ради, за методичний посібник „Шкільний краєзнавчий музей як осередок 

культурно-мистецького життя“. 

127. Шибанова Тетяна Василівна, учитель англійської мови Смілянського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 

ім. В.Т. Сенатора“ Смілянської міської ради, за навчальний посібник „English 

for Science and Technology“. 

128. Шоломіцька Тетяна Миколаївна, учитель англійської мови Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради, за 
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методичну розробку „Картки для самостійної роботи учнів з англійської 

мови“. 

129. Шостенко Наталія Михайлівна та Ігнатюк Марина Сергіївна, керівники 

хореографічних гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Уманської 

районної ради, за навчально-методичний посібник „Ми – вкраїнська сім’я“. 

130. Шпак Ігор Олександрович, учитель англійської мови Дашуківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисянської районної ради, за 

методичну розробку „Визначні місця Великобританії“. 

131. Штирка Олександра Остапівна, учитель географії Ірдинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за 

дидактичний комплекс до факультативного курсу „Дивовижна планета 

Земля“. 

132. Шульженко Оксана Володимирівна, учитель основ здоров’я 

Великояблунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської 

районної ради, за методичний посібник „Вплив сучасних технологій на 

формування здорового школяра“. 

133. Щербак Вікторія Віталіївна, методист, керівник гуртка Канівського 

міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 

молоді, за методичний посібник „200-річчю Т.Г.Шевченка присвячується…“. 

134. Щербина Микола Миколайович, керівник гуртка Центру туризму, 

краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді Черкаської міської ради, 

за методичний посібник „Тарас Шевченко у власних назвах рідного краю“. 

135. Щербина Надія Михайлівна, методист методичного кабінету управління 

освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, Єгорова Олена 

Михайлівна, учитель фізичної культури Смілянського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ 

Смілянської міської ради, за методичний посібник „Впровадження модуля 

„Регбі“ у навчальних закладах“. 

136. Ярошенко Валентина Олексіївна, учитель музичного мистецтва 

Шубиноставської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисянської районної 

ради,  за  методичний  посібник  „Система  уроків  з  музичного  мистецтва  у 

5 класі. Професійна музика“. 
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