
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ № 1 ДОСВІД РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Ткачук Н.В. Формування соціальної компетентності молодших школярів на 

засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку 

 

Тімотіна Т.Т. Сучасні методи поєднання математики та інформатики у 

початковій школі 

 

Люшненко Т.О. Використання методу проектів у виховній роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

 

Донець Н.В. Розробка уроку з образотворчого мистецтва у 2 класі на тему: 

«Подорожуємо до театру» 

 

Трусій І.В., Шишка Ю.І. Кейс-технології у початковій освіті Нової 

Української Школи як складова метапредметного інтегрованого навчання 

 

Бабіна Н.Г. Розробка уроку на тему «Звуки [ц] , [ц’], позначення їх буквами 

Ц, ц (це)» 

 

Корніленко А.І., Мороз І.В. Розробка уроку до теми «з народознавчої 

скарбниці» 

 

Макаренко  А.А., Фільчук Т.В. Свято «Букварикова наука» 

 

Познанська Н.О. Технічні засоби навчання для забезпечення дистанційного 

навчання молодших школярів практичні поради з досвіду вчителя 

 

Скорик Т. М. Профессиональная ориентация в начальной школе 

 

Швець С.М., Кондратюк Л.С., Розробка проекту «людські чесноти» 

 

Шишка Ю.І. Розробка уроку з курсу «Я у світі» на тему  «Я – українець» (3 

клас) 

 

Яковенко О.В. Урок літературного читання в 3 класі 

 

Бублієнко М.Ю. Використання ігрових педагогічних технологій у 

навчально-виховному процесі початкової школи 

 

Демчишина А. І. Інтерактивні методи навчання в початкових классах 



 

 

 

Добренька О.Я. Формування мотивації навчальної діяльності учнів 

початкових класів 

 

Кирильчук С.М. Розробка інтегрованого уроку літературного читання 

«Добре того вчити, хто хоче вчитися» та природознавства «Як змінюється 

восени життя птахів?» з використанням технологій критичного мислення в 2 

класі 

 

Косова М.О. Використання в освітньому процесі гуманно- особистісного 

підходу до учнів початкових класів 

 

Лукашенко Н.Г. Формування критичного мислення молодших школярів 

 

Михайлова Ю.В. Розвиток комунікативних умінь у дітей з 

інтелектуальними порушеннями як засіб формування їх життєвої 

компетентності 

 

Пилипів О. З. Інтегрований підхід до навчання у школах І ступеня приватної 

форми власності як основа НУШ 

 

Новенко М.Н. Розробка уроку систематизації і узагальнення знань з 

української мови у 3класі з теми «іменник» з використанням міжпредметних 

зв’язків 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Акінша Т.А., вчитель початкових класів, Каховський НВК.  

 

Алейнікова О.М., вчитель початкових класів, Гімназія № 109 ім. Т.Г. 

Шевченка.  

 

Боймушакян О.В., вчитель початкових класів, Опорний заклад 

Барвінківська загальноосвітня школа I-III  ступенів № 1  

 

Гарбуз М.В., вчитель початкових класів, Гімназія № 109 ім. Т.Г. Шевченка.  

 

Голуб Д.Б., вчитель початкових класів і вихователь групи продовження дня. 

 

Дмитренко Т.В., вчитель фізичної культури, Мелітопольська 

загальноосвітня школа №14. 

 

Журавель М.І., вчитель початкових класів, НРЦ ПОР. 

 



 

 

Коваль І.Ф., вчитель початкових класів, ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Перепельників 

Зборівського району, Тернопільської області 

 

Котенко С.В., вчитель початкових класів, Смілянська спеціалізована школаІ-

ІІІ ступенів № 12. 

 

Нефед І.Г., вчитель, Ліцей № 10. 

 

Осадча О.Б., вчитель початкових класів, Опорний заклад Барвінківська 

загальноосвітня школа I-III ступенів №1. 

 

Рєзник Н.В., заступник директора з НВР, Полтавський НРЦ. 

 

Степаненко Т.А., вчитель початкових класів, Смілянський НВК 

«Загалноосвітня школа I ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора». 

 

Сухорукова В.М., вчитель, Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району Харківської області. 

 

Ткаченко Т.А., заступник директора з НВР, Вознесенська гімназія ім. Тараса 

Шевченка. 

 

Фаєвська Л.М., вчитель початкових класів, Філія Михайлівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст. Крупецької ОТГ Рівненської області. 

 

Фурман Н.В., вчитель початкових класів, психолог, Гімназія 109  ім. Т.Г. 

Шевченка. 

 

Юрченко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель-

методист початкової школи, Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№3 Сумської області.  

 

Бурська О.В., вчитель початкових класів, НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради. 

 

Гриньова А.П., вчитель початкових класів, Криворізька ЗОШ І-ІІІ ст. № 130. 

Дуднікова О.А., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І 

ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора». 

 

Мендусь І.В., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І ступеня 

– гімназія імені В.Т. Сенатора». 

 

Мигуш О.М., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І ступеня 

- гімназія імені В.Т.Сенатора». 

 



 

 

Слободська О.В., вчитель початкових класів, Гімназія №109 ім. Т.Г. 

Шевченка. 

 

Шишкарьова О.Б., вчитель початкових класів КЗ «НВК «Якимівська 

гімназія». 

 

СЕКЦІЯ 2. ДОСВІД РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ І СТАРШОЇ 

ШКОЛИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Абрамович Н.М. Конспект уроку української мови крізь призму        

реалізації принципів розвитку креативності  

 

Богданович І.С. Дослідницька робота у загальноосвітній школі  

 

Божек Н.І. Розвиток критичного мислення у методиці навчання говорінню 

на уроках німецької мови. Переваги та недоліки методів навчання говоріння 

 

Брич К.А. Методична розробка інтегрованого уроку на тему: «амфібії у 

міфах та казках» 

 

Буланов Ю.І. Використання тестових технологій для формування 

предметних компетентностей здобувачів освіти на уроках історії та в 

позаурочний час  

 

Буланова В.М. Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках 

математики  

 

Велічко Л.Н., Грунов О.О. Етичне кредо поета (збірка Ігоря Муратова «На 

крилах літани») 

 

Вовк О.Є. Особливості формування комунікативних компетентностей учнів 

на уроках української мови та літератури 

 

Горбенко І.Ф. Розважальна математична гра « Дуель – шоу»  

 

Грицай О.В. Розвиток пізнавальних, міжпредметних  інтересів учнів в 

процесі вивчення курсу географії  у 7 класі 

 

Дуборез А.В. Сучасні методи поєднання математики та інформатики у 

середній школі 

 

Зайцева С.Б. Використання здоров'язберігаючих  технологій на уроках 

музичного мистецтва 



 

 

Зобенько Л.В. Практична спрямованість навчання математики – це потреба 

часу 

 

Кусяк М.Ю. Використання на уроках словесності інноваційних технологій 

навчання та їх вплив на саморозвиток вчителя і учня 

 

Ковальчук Л.Г., Зозуля Н.В. Нервова система людини. Передача нервового 

імпульсу. Електричні властивості організму людини Інтегрований урок з 

біології та фізики 

 

Івасішина С.В. Використання інноваційно-педагогічних технологій у 

процесі викладання англійської мови під час карантину 

 

Калінкіна Н.П. Первоцвіти на шкільній ділянці 

 

Карпенко В.В. Методична розробка дистанційного курсу для учнів 11-го 

класу вечірньої школи «Україна в повоєнний період» (1945-1955) 

 

Ковальчук Л.Г. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. 

Сузір‘я.  Практичне заняття «Визначення найвідоміших сузір‘їв на карті 

зоряного неба» 

 

Кравченко В.Б. Впровадження інтерактивних технологій на уроках 

предмету «Захист Вітчизни: практичний аспект 

 

Кукленко О.С., Терещенко О.Л. Вплив мас-медіа на формування 

громадської думки та власної позиції людини 

 

Майборода Д.В. Особливості організації скандинавського суспільства ХІІІ-

ХІVст. 

 

Мальована М.В. Ментальні карти як засіб візуалізації навчального 

матеріалу 

 

Мандрико О.В. Домашні завдання з фізичної культури як засіб розвитку 

життєвих навичок учнів, спрямованих  на збереження життя і зміцнення 

здоров’я 

 

Маринич А.К. Формування громадянської компетентності учнів у процесі 

навчання історії 

 

Матвієнко В.Г.  Робота шкільного бізнес-клубу, як важливий компонент 

формування економічної компетентності здобувачів освіти 

 



 

 

Медведєв О.І., Подгорна Ю.В. Початок «Великої війни». Фронти війни в 

1914-1915 р.р. отруєння речовинами, що є хімічною зброєю. Заходи безпеки 

під час надання домедичної допомоги 

 

Нестеренко О.М. Конспект уроку з громадянської освіти у 10 класі на тему 

«Розвиток особистості. життєві цінності й пріоритети» 

 

Пархоменко С.М. Ефективні методи і технології коллаборативного навчання 

в умовах нових освітніх викликів 

 

Підпалько В.О. Літературний читацький квест як пошукова гра 

 

Пінчук Г.Д. Розробка уроку «Використання інноваційних мультимедійних  

технологій для розвитку критичного мислення на уроках зарубіжної 

літератури 

 

Плотян С.М. Реалізація наскрізної змістовної лінії «Ініціативність і 

підприємливість» як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей на уроках зарубіжної літератури у 5 класі на прикладі 

вивчення повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» 

 

Подколзіна Н.А. Розробка уроку з трудового навчання для 6 класу 

«Виготовлення прикраси» 

 

Покляцька Г.В. Розробка уроку з розвитку зв’язного мовлення 

 

Рижа А.Ю. Порівняльна характеристика інтерпретацій шекспірівського 

«Гамлета» Л. Гребінки та Ю. Андруховича 

 

Сагінашвілі І.Г. Тест з математики (за 9 клас) 

 

Сізова Л.Е. Конспект уроку-тренінгу з основ здоров’я у 8 класі. Краса і 

здоров’я. Ідеали краси і здоров’я. Вплив модних тенденцій на здоров’я 

 

Солонина Н.О. Розробка бінарного уроку з астрономії та української мови 

 

Сухомлинова М.М. Становлення творчої індивідуальності школярів у 

процесі педагогічної взаємодії з учителем на уроках української мови та 

літератури 

 

Теремецька О.І., Новіков В.В. Інтегративна діяльність навчального закладу 

(з практики роботи Лубенської зош I-III ступенів № 10) 

 

Тимонік Н.Д.  Формування духовно-моральної особистості учня  на уроках 

зарубіжної літератури   



 

 

Тіткова А.М. Розробка уроку з біології (9 клас) «Біосфера як цілісна 

система» 

 

Томіліна Ю.В., Томілін Д.Е. Позаурочна робота з інформатики як засіб 

формування мотивації у учнів основної школи 

 

Трифонова О.В. Конспект уроку на тему «Фізичні та хімічні властивості 

середніх солей» 

 

Фаєвська Т.В. Урок географії у 8 класі з теми  «Ґрунти рівнинної частини 

України» 

 

Циганок Г.В. Шляхи реалізації диференційованого підходу до навчання на 

уроках фізики в ЗЗСО 

 

Кузьменко О.Ю., Циганок Г.В. Методичний потенціал технології проектів 

у розвитку критичного мислення учнів старшої школи 

 

Черненко Ю.В. Розробка уроку «Силові передачі на моделях автомобілів» 

 

Шугаєвська Л.В. Річне повторення. Тести з інформатики (9 клас) 
 

Балдовська М.О. Використання технології мобільного навчання на уроках 

фізики 

 

Богом’ягкова-Теніченко Л.П. Впровадження  одг/опл  в  освітній  процес: 

зміст, принципи, результати 

 

Булат Н.С. Тренінг як ефективна форма групової роботи на уроках з курсу 

«основи здоров’я» 

 

Гордієнко Л.В. «Васильки», «Осінь» («Облітають квіти, обриває вітер…»). 

Щирість ліричного самовираження 

 

Дола М.Ю. Використанням різнорівневих диференційованих тестів на 

уроках біології 

 

Дяченко М.О. Наочність – важлива умова ефективного уроку 

 

Кіреєва Т.С. Розвиток творчих здібностей учнів та інтересу до знань на 

уроках трудового навчання 

 

Коновалова І.В. Досвід роботи сучасного вчителя: практичні розробки та 

теоретичні надбання на прикладі уроку алгебри «Зв'язок між коренями і 

коефіцієнтами зведеного квадратного рівняння» 



 

 

 

Кравченко С.М. Шкільний історико-краєзнавчий музей як складова 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління 

 

Лившенко Т.О. International eTwinning Online Projects as a Means of 

Enhancing English Language Learning Motivation 

 

Момот О.В. Лексичний мінімум з англійської мови для успішного подолання 

тесту зовнішнього незалежного оцінювання  

 

Редько І.А. Використання активних форм і методів роботи при вивченні 

періодичної системи хімічних елементів 

 

Селезньова Ю.О. Йонний зв’язок 
 

Шкіль Л.С. План-конспект уроку формування  навичок та вмінь на тему 

«розв’язування логарифмічних рівнянь» 

 

СЛУХІЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Остапенко В.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, НВК 

«ЗОШ І ступеня- гімназія імені В.Т. Сенатора» Смілянської міської ради 

Черкаської області. 

 

Потоцька І.В., завідувач філії, вчитель української мови, Лозуватська філія  

№ 2 опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  

загальноосвітня школа I-III  ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

 

Зайченко С.І., вчитель української мови та літератури, Шевченківський 

заклад загальної середньої освіти. 

 

Кондратенко Ю.В., заступник директора з НР, Полтавський НРЦ. 

 

Курченко А.Г., вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, Опорний 

заклад Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

 

Мельник Л.Й., вчитель історії, Хмельницька ЗОШ № 22 м. Хмельницький. 

 

Грязна С.В., вчитель іноземної мови, Дубовогаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прилуцького району, Чернігівської області. 

 

Сосюра В.М., вчитель математики, Гімназія № 109 ім. Т.Г.Шевченка.  

 

Строєва О.А., вчитель початкових класів, гімназія 109 ім. Т.Г. Шевченка. 

 



 

 

Тосич С.П., вчителька української мови та літератури, Скибинський ЗЗСО І-

ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області. 

 

Хідірова Н.Л., вчитель математики, Дніпрорудненська гімназія 

«Софія»,загальноосвітня школа I-III ступенів №1.  

 

Войнова С.П., вчитель історії та правознавства, Комунальний заклад 

«Садовський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області. 

 

Туранська Н.В., вчитель зарубіжної літератури, Комунальний Заклад 

«Садовський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області. 

 

СЕКЦІЯ 3. ВИХОВНІ АСПЕКТИ У РОБОТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Власик Н.М. Вплив сучасної української літератури на формування 

світоглядних цінностей особистості (на прикладі творів Оксани Думанської) 

 

Гах І.М. Виховна година  «Кроки до успіху» 

 

Прахова С.А., Петренко О.А., Король В.М. Розробка засідання діалог-

клубу «Європейський вектор розвитку: стратегія для України» 

 

Горбенко І.Ф. Виховна година «Вплив куріння на здоров’я дівчат та 

хлопців» 

 

Зубань В.М. Уроки гончарства як важливий аспект виховання художньо-

естетичного смаку в учнів початкових класів Колегіуму мистецтв у Опішні 

 

Каменюка Л.А. Соціально-професійне самовизначення старшокласників в 

умовах сільського закладу загальної  середньої освіти 

 

Карпенко С.І. Віртуальний світ – реальні загрози 

 

Кеда С.І. Класна година в 10 класі пам’яті Героїв Небесної Сотні 

 

Кириченко Г.В. Виховна година: «Збережемо планету!» 

 

Кошова Л.С. Година спілкування «життя – це…» 

 

Кучер А.Л. Фрагмент інтегрованого уроку з музичного мистецтва з теми 

«Мій мальовничий світанковий край» 4 клас 

 

Мовчан В.П. Воркшоп «Сім’я, здоров’я, успіх» 



 

 

 

Нікітенко М.С. Органи виховної роботи у школі в умовах дистанційного 

навчання 

 

Погребець Н.О. Презентація авдіївської  зош I-III ступенів «Школи любові 

до рідного краю», Сосницької районної ради, Чернігівської області у стилі 

НУШ 

 

Ведмідь Н.М., Поплавська О.К. Інноваційні технології навчання на уроках 

української мови та літератури в початковій школі 

 

Прахова С.А., Кріпак В.В. Розробка тренінгового заняття для вчителів 

«Професійне щастя» (техніки профілактики та боротьби з професійним та 

емоційним вигоранням) 

 

Прохорчук Т.П., Чумак Н.І. Роль виховного потенціалу уроків математики 

у формуванні компетентнісної особистості 

 

Сосюра І.В. Виховний захід «весна в колегіумі: чарівні перлини  України, 

мрії, надія,краса» для учнів 8-11 класів 

 

Степаненко Г.Ф. Досвід упровадження творчої спадщини Тараса Шевченка 

у позаурочній діяльності 

 

Чернова Л.І. Учнівське самоврядування як інструмент розвитку 

громадянських компетентностей 

 

Бішінтєєва О.В.  Свято казки «Заглядає в шибу казка сивими очима…» 

 

Величко С.В. Інноваційні форми виховної роботи 

в контексті нової української школи 

 

Возна С.А. Профорієнтаційний тренінг «Я обираю професію майбутнього» 

 

Жадан Л.М. Виховання учнів на уроках математики 

 

Жукова О.Є. Національно-патріотичне виховання учнів як засіб формування 

ціннісного ставлення особистості до навколишньої дійсності в контексті 

пошуку та здобутків мелітопольського ліцею-інтернату  

 

Ільїна Т.В. Виховна система школи як оптимальний простір для розвитку 

життєвої компетентності особистості 

 

Качуровська О.Г. Цілеспрямованість і системність  виховання -  успіх у 

формуванні життєво необхідних компетентностей школяра 



 

 

 

Кизименко О.М. Відродження народних звичаїв і традицій – невід’ємна 

частина національно-патріотичного виховання учнів 

 

Пабат Т.В. Виховний захід «Декларація прав дитини. Основний Закон 

держави. Обов’язки батьків та дітей» 

 

Прахова С.А., Совпенко А.І., Прахова Т.Ю. Заняття з елементами тренінгу 

«Світ казкових героїв» (превенція булінгу в освітньому середовищі) 

 

Андреєва О.І. Організація профорієнтаційної роботи в сучасних реаліях 

 

Андреєва О.І. сценарій години спілкування калейдоскоп професійного 

самовизначення 

 

СЛУХІЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Іванюк Г.С., вихователь, Теребовлянський  НРЦ. 

 

Прончук Л.Т., вихователь ГПД, Рівненська гімназія «Гармонія» Рівненської 

міської ради. 

 

Сивульська  Н.І., викладач  спецдисциплін,  вихователь Теребовлянський    

НРЦ. 

 

Черна О.В., заступник директора з виховної роботи, опорний заклад 

Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

 

Вовченко Т.І., соціальний педагог, вчитель хімії та інформатики, 

Смілянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія імені В.Т.Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської 

області. 

 

Гуріненко Л.Г., педагог-організатор валеологічного напрямку за програмою 

«Крок за кроком зо здоров’я», Прилуцька ЗОШ №14 Прилуцькоїміської ради 

Чернігівської області. 

 

СЕКЦІЯ 4. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Голобокова О.М. Тренінгове заняття на розвиток комунікативних якостей 

учнів 

 



 

 

Сокол А.О. Особливості адаптації першокласників до навчання в умовах 

Нової Української Школи 

 

Тарасенко Т.О. Розвиток емоційного інтелекту під час навчання 

 

Швець С.М., Кондратюк Л.С. Реалізація проектної діяльності в початковій 

школі за програмою «Крок за кроком» 

 

Ялинська В.В. Фототерапія у роботі практичного психолога з дітьми з 

особливими освітніми потребами 

 

Андрюхіна О.І. Психологічні та поведінкові відмінності у екстравертів та 

інтровертів 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Кравченко О.В., психолог, Корсунська гімназія Новокаховської міської 

ради. 

 

Похил Л.Д., практичний психолог, Смілянський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора».  

 

СЕКЦІЯ 5. ДОСВІД РОБОТИ УПРАВЛІНЦЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Алтуніна Н.Ф. Інноваційна готовність як один з аспектів управління 

інноваційною діяльністю педагогів  

 

Балєва О.О. Проектування готовності вчителя до інноваційної діяльності  

 

Ващенко В.А., Ніколаєнко Л.П., Андрушко І.А.  Оновлення змісту 

управлінської діяльності в системі нової української школи: інтегративний 

підхід  

 

Рудницький В.М., Яценко В.А. Упровадження інноваційних підходів до 

реалізації наскрізних змістовних ліній державного стандарту та організація 

неперервної освіти в умовах тематичних таборів – ресурс забезпечення якості 

освіти 

 

Сохань Н.Ф. Управління організацією партнерської взаємодії  учасників 

освітнього процесу в  умовах реалізації концепції нової української школи 

 

Бачурська Т.А.  Steam освіта – освіта майбутнього 

 



 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Дук С.Д., директор, Корсунська гімназія Новокаховської міської ради.  

 

Січкар Любов Іванівна, директор Полтавський НРЦ. 

 

Фінюк С.В., вчитель початкових класів, Каховський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської області. 

 

Зінченко С.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Манвелівська середня загальноосвітня школа. 

 

Мироник О.С., методист ЦДЮТ Металургійного району м. Кривий Ріг.  

 

Балабас О.О., вчитель інформатики, Криворізький науково-технічний 

металургійний ліцей № 16. 

 

Авраменко О.О., соціальний педагог, Криворізький науково-технічний 

металургійний ліцей № 16. 

 

Забавська Т.В., вчитель української мови і літератури, Великокопанівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. 

Греб В.Я., директор, Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької 

області. 

Марченко Н.М., директор, Вільнотерешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені І.М. 

Волочая. 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Досвід роботи сучасного вчителя: практичні розробки та теоретичні 

надбання» 

 

Абрамович Н.М., вчитель української мови та літератури 

Мелітопольської  загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 4 м. Мелітополь, 

Запорізької області. 



 

 

Авраменко О.О., соціальний педагог, Криворізький науково-технічний 

металургійний ліцей № 16. 

Акінша Т.А., вчитель початкових класів, Каховський НВК.  

Алейнікова О.М., вчитель початкових класів, Гімназія № 109 ім. Т.Г. 

Шевченка.  

Алтуніна Н.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 143 м. Харків, 

Харківської області. 

Андреєва О.І. заступник директора з навчально-виховної роботи  

Балаклійського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

Балаклійської районної ради Харківської області. 

Андрушко І.А., заступник директора з науково-методичної роботи 

комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний ліцей № 15» Кам’янської 

міської ради  м. Кам’янське Дніпропетровської області. 

Андрюхіна О.І., студентка III курсу факультету української філології 

Криворізького державного педагогічного університету, науковий керівник 

Прахова Світлана Анатоліївна, к. психол. н., кафедри загальної та вікової 

психології Криворізького державного педагогічного університету. 

Бабіна Н.Г., вчитель початкових класів гімназії № 109 ім. Т.Г. 

Шевченка м. Київ. 

Балабас О.О., вчитель інформатики, Криворізький науково-технічний 

металургійний ліцей № 16. 

Балдовська М.О., вчитель фізики та інформатики Івангородської філії 

комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 

Олександрівського району Кіровоградської області. 

Балєва О.О., директор Криворізької загальноосвітньої школи – 

інтернату І- ІІ ступенів № 4 м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. 



 

 

Бачурська Т.А., заступник директора комунального закладу 

«Дніпрорудненська гімназія «Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1» Василівського району Запорізької області. 

Бішінтєєва О.В.,  педагог – організатор навчально-виховного 

комплексу «Куцеволівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської області Онуфріївського 

району.  

Богданович І.С., вчитель української мови та літератури Подолянської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області. 

Богом’ягкова-Теніченко Л.П., вчитель російської мови, літератури та 

історії Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №122 

Дніпропетровської області.   

Божек Н.І., вчитель іноземної мови спеціалізованої школи з 

поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16 Кам'янської 

міської ради, Дніпропетровської області, Україна. 

Боймушакян О.В., вчитель початкових класів, Опорний заклад 

Барвінківська загальноосвітня школа I-III  ступенів № 1  

Брич К.А., вчитель біології Комунального закладу навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

академічний ліцей №15» Кам'янської міської ради, Дніпропетровської 

області. 

Бублієнко М.Ю., вчитель початкових класів Мелітопольської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 4 Запорізької області.  

Буланов Ю.І., вчитель історії Зачепилівської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області. 

Буланова В.М., вчитель математики Зачепилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області. 



 

 

Булат Н.С., вчитель основ здоров’я загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9  Одеської області. 

Бурська О.В., вчитель початкових класів, НВК  «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» Смілянської міської ради. 

Ващенко В.А., завідуюча методичним кабінетом при департаменті з 

гуманітарних питань Кам’янської міської ради. 

Ведмідь Н.М., вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський НВК» с. 

Раївка  Дніпропетровської області. 

Величко С.В., заступник директора з виховної роботи 

Червонослобідського закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Червонослобідської сільської ради, Черкаської області.  

Велічко Л.Н., вчитель Харківської загальноосвітньої школи № 30 

Харківської області. 

Власик Н.М., учитель української мови та літератури Смілянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 

ім. В.Т. Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської області. 

Вовк О.Є., учитель української мови і літератури опорного 

навчального закладу «Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1» Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровськ 

області. 

Вовченко Т.І., соціальний педагог, вчитель хімії та інформатики, 

Смілянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія імені В.Т.Сенатора» Смілянської міської ради Черкаської 

області. 

Возна С.А., учитель української мови і літератури Київської середньої 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 201 Київської області.  

Войнова С.П., вчитель історії та правознавства, Комунальний заклад 

«Садовський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області. 

Гарбуз М.В., вчитель початкових класів, Гімназія № 109 ім. Т.Г. 

Шевченка.  



 

 

Гах І.М., вихователь 11 класу української філології Ніжинського 

обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради м. Ніжин, 

Чернігівської області. 

Голобокова О.М., практичний психолог КЗ «Дніпрорудненська 

гімназія «Софія» ЗОШ І – ІІІ ст. №1» м. Дніпрорудне Василівського району 

Запорізької області. 

Голуб Д.Б., вчитель початкових класів і вихователь групи продовження 

дня. 

Горбенко І.Ф., вчитель математики Голопристанського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа I ступеня з 

поглибленим вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської 

міської ради Херсонської області. 

Гордієнко Л.В., вчитель української мови та літератури Черкаської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 13 Черкаської  області.  

Греб В.Я., директор, Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради 

Запорізької області. 

Гриньова А.П., вчитель початкових класів, Криворізька ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 130. 

Грицай О.В., вчитель географії Криворізької загальноосвітньої школа 

I-III  ступенів № 114 м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

Грунов О.О., учень Харківської загальноосвітньої школи № 30 

Харківської області. 

Грязна С.В., вчитель іноземної мови, Дубовогаївська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Прилуцького району, Чернігівської області. 

Гуріненко Л.Г., педагог-організатор валеологічного напрямку за 

програмою «Крок за кроком зо здоров’я», Прилуцька ЗОШ №14 

Прилуцькоїміської ради Чернігівської області. 



 

 

Демчишина А.І., вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Широківська опорна школа» Широківського району, Дніпропетровської 

області.  

Дмитренко Т.В., вчитель фізичної культури, Мелітопольська 

загальноосвітня школа №14. 

Добренька О.Я., вчитель початкових класів Кушугумського НВК 

«Інтелект» Запорізької області,.  

Дола М.Ю., вчитель біології комунального закладу  «Нікопольська 

природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26» Дніпропетровської 

області. 

Донець Н.В., вчитель образотворчого мистецтва Лубенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської міської ради 

Полтавської області. 

Дуборез А.В., вчитель інформатики та математики Одеської ЗОШ № 92  

Одеської області.  

Дуднікова О.А., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І 

ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора». 

Дук С.Д., директор, Корсунська гімназія Новокаховської міської ради.  

Дяченко М.О., вчитель української мови та літератури Семеноярської 

філії Комунального закладу «Богодухівський ліцей № 2» Богодухівської 

районної ради Харківської області.  

Жадан Л.М., вчитель   математики комунального  закладу 

«Новомиколаївський  ліцей Шевченківської районної ради Харківської 

області», с. Новомиколаївка Шевченківського району  Харківської області.  

Жукова О.Є., вчитель мистецтва, вихователь Комунального закладу 

«Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ - ІІІ ступеня» ЗОР Запорізької області. 

Журавель М.І., вчитель початкових класів, НРЦ ПОР. 

Забавська Т.В., вчитель української мови і літератури, 

Великокопанівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів. 



 

 

Зайцева С.Б., вчитель музичного мистецтва Ліцей №5 ММР ЗО м. 

Мелітополь, Запорізької області. 

Зайченко С.І., вчитель української мови та літератури, 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти. 

Зінченко С.Ф., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

Манвелівська середня загальноосвітня школа. 

Зобенько Л.В., вчитель математики Городищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Городище Черкаської області. 

Зозуля Н.В., вчитель біології, основ здоров’я Смілянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В.Т. 

Сенатора» м. Сміла Черкаської області. 

Зубань В.М., кандидат педагогічних наук, учитель початкових класів, 

заступник директора з навчальної роботи ДСХШІІ-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» імені В. Кричевського смт. Опішня Полтавської області. 

Іванюк Г.С., вихователь, Теребовлянський  НРЦ. 

Івасішина С.В., кандидат педагогічних наук, вчитель англійської мови 

Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Харківської міської 

ради Харківської області. 

Ільїна Т.В., вчитель біології, екології, основ здоров'я Новотроїцької 

загальноосвітньї школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської області.  

Калінкіна Н.П., вчитель математики, фізики, астрономії Опорного 

навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Хрестівської сільської ради Херсонської області» с. Хрестівка, Херсонської 

області. 

Каменюка Л.А., вчитель біології Моначинівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» с. Моначинівка Куп’янського району Харківської 

області. 

Карпенко В.В., вчитель історії Харківської вечірньої (змінної) школи 

ІІ-ІІІ ступенів № 5 Харківської міської ради Харківської області. 



 

 

Карпенко С.І., вихователь Ніжинського обласного педагогічного 

ліцею Чернігівської обласної ради м. Ніжин, Чернігівської області. 

Качуровська О.Г., учитель-методист української мови і літератури 

Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ст.  Київської області.  

Кеда С.І., вчитель географії, класний керівник 10 класу Миколаївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Миколаївка, Бердянського району 

Запорізької області. 

Кизименко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель української мови і літератури Харківської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 142 Харківської області.  

Кирильчук С.М., вчитель початкових класів Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 35«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

багатопрофільний ліцей «Імпульс» Дніпропетровської області.  

Кириченко Г.В., вчитель математики НВК «Гімназія – спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивчення предметів художнього профілю» м. 

Гола Пристань, Херсонської області. 

Кіреєва Т.С., вчитель трудового навчання та технологій комунального 

закладу «Навчально – виховне об’єднання “Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №1 – Дитячий юнацький центр «Перлинка» 

Кіровоградської  міської  ради Кіровоградської області».  

Коваль І.Ф., вчитель початкових класів, ЗОШ І-ІІІ ступенів с. 

Перепельників Зборівського району, Тернопільської області 

Ковальчук Л.Г., вчитель фізики, природознавства Смілянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 

ім. В.Т.Сенатора» м. Сміла, Черкаської області. 

Кондратенко Ю.В., заступник директора з НР, Полтавський НРЦ. 

Кондратюк Л.С., вихователь групи продовженого дня  Житомирського 

навчально-виховного комплексу СТ № 59  ЖМР Житомирської області.  

Коновалова І.В., учитель математики гімназії № 109 ім. Т.Г. Шевченка 

Печерського району, Київської області.  



 

 

Корніленко А.І., вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський НВК» 

Дніпропетровської області. 

Король В.М. заступник директора з НВР Криворізького науково-

технічного металургійного ліцею № 16 Дніпропетровської області. 

Косова М.О., вчитель початкових класів Кушугумський навчально-

виховного комплексу "школа І-ІІІ ступенів - гімназія "Інтелект" Запорізького 

району Запорізької області. 

Котенко С.В., вчитель початкових класів, Смілянська спеціалізована 

школаІ-ІІІ ступенів № 12. 

Кошова Л.С., вихователь Ніжинського обласного педагогічного ліцею 

Чернігівської обласної ради м. Ніжин, Чернігівської області. 

Кравченко В.Б., вчитель предмету “Захист Вітчизни” КЗ «Запорізька 

спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю» ЗОР м. Запоріжжя, 

Запорізької області. 

Кравченко О.В., психолог, Корсунська гімназія Новокаховської 

міської ради. 

Кравченко С.М., вчитель історії Хмельницької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 ім. Олега Ольжича Хмельницької області.  

Кріпак В.В., практичний психолог Криворізької загальноосвітньої 

школи № 69 Дніпропетровської області. 

Кузьменко О.Ю., к.ф.н., викладач ЖДУ ім. Івана Франка 

Житомирської області.  

Кукленко О.С., вчитель російської мови та зарубіжної літератури 

комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

№6» Мереф’янської міської ради Харківської області. 

Курченко А.Г., вчитель англійської мови та зарубіжної літератури, 

Опорний заклад Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 

Кусяк М.Ю., вчитель української мови та літератури Подолянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Подоли, Куп’янського району, 

Харківської області. 



 

 

Кучер А.Л., вчитель музики Криворізького навчально-виховного 

комплексу №35 «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів  - багатопрофільний 

ліцей «Імпульс» м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. 

Лившенко Т.О., вчитель англійської мови КЗ «Мелітопольський 

ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст.» ЗОР  Запорізької області.  

Лукашенко Н.Г., вчитель початкових класів Малинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Житомирської області.  

Люшненко Т.О., вихователь ГПД ЖНВК СТ№59 ЖМР м. Житомир, 

Житомирської області. 

Майборода Д.В., магістрант Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Науковий 

керівник - Парсамов С.С., доктор історичних наук, професор 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка. 

Макаренко  А.А., вчитель початкових класів Житомирського 

навчально-виховного комплексу спеціального типу № 59 ЖМР м. Житомир, 

Житомирської області. 

Мальована М.В., вчитель української мови та літератури Лубенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 м. Лубни, Полтавської області. 

Мандрико О.В., вчитель фізичної культури Станівської ЗОШ I-II ст. 

Тростянецької районної ради c. Станова Сумської області. 

Маринич А.К., вчитель історії Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №137 Харківської міської ради Харківської області. 

Марченко Н.М., директор, Вільнотерешківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

імені І.М. Волочая. 

Матвієнко В.Г., вчитель економіки та фінансової грамотності Ліцею 

№5 ММР ЗО м. Мелітополь, Запорізької області. 

Медведєв О.І. заступник директора з військово патріотичного 

виховання, вчитель історії  комунального закладу «Навчально-виховного 



 

 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів- академічний 

ліцей № 15» Кам’янської міської ради  Дніпропетровської області. 

Мельник Л.Й., вчитель історії, Хмельницька ЗОШ № 22 м. 

Хмельницький. 

Мендусь І.В., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І 

ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора». 

Мигуш О.М., вчитель початкових класів, Смілянський НВК «ЗОШ І 

ступеня - гімназія імені В.Т.Сенатора». 

Мироник О.С., методист ЦДЮТ Металургійного району м. Кривий 

Ріг.  

Михайлова Ю.В., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунального закладу «Зеленогайська спеціальна школа» смт Високий 

Харківської обласної ради Харківської області.   

Мовчан В.П., голова циклової комісії «Здоров’я учнів – здоров’я 

нації» комунального закладу «Дніпрорудненська гімназія «Софія» - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» м. Дніпрорудне, Василівського 

району, Запорізької області. 

Момот О.В., вчитель англійської мови Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 143 Харківської області.  

Мороз І.І.,  вчитель української мови і літератури КОЗЗСО «Раївський 

НВК» Дніпропетровської області. 

Нестеренко О.М., вчитель історії та громадянської освіти, 

Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 Полтавської 

області. 

Нефед І.Г., вчитель, Ліцей № 10. 

Нікітенко М.С., педагог організатор Запорізької загальноосвітньої 

школи № 95 Запорізької область. 

Ніколаєнко Л.П., директор комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 



 

 

академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради  м. Кам’янське 

Дніпропетровської області. 

Новенко М.Н. вчитель початкових класів КНВК №35 «Імпульс» 

Дніпропетровської області.  

Новіков В.В., вчитель історії Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 Полтавської області.  

Осадча О.Б., вчитель початкових класів, Опорний заклад Барвінківська 

загальноосвітня школа I-III ступенів №1. 

Остапенко В.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

НВК «ЗОШ І ступеня- гімназія імені В.Т. Сенатора» Смілянської міської 

ради Черкаської області. 

Пабат Т.В., вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої 

школи I-III  ступенів № 142 Харківської області.  

Пархоменко С.М., учитель англійської мови Сумської 

загальноосвітньої школи № 22 СМР Сумської області. 

Петренко О.А. директор Криворізького науково-технічного 

металургійного ліцею № 16 Дніпропетровської області.  

Пилипів О.З., вчитель початкових класів ТзОВ «Школа вільних та 

небайдужих» Львівської області.  

Підпалько В.О., вчитель зарубіжної та української літератури 

Дирдинської гімназії Хлистунівської сільської ради с. Дирдин, 

Городищенського району Черкаської області. 

Пінчук Г.Д., вчитель зарубіжної літератури та музичного мистецтва 

Навчально-виховного комплексу «Марганецька загальноосвітня  школі І-ІІІ 

ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад» м. Марганець. 

Плотян С.М., вчитель Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №114 Дніпропетровської області. 

Погребець Н.О., заступник директора школи з виховної роботи, 

вчитель мистецтва Авдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сосницької райради, 

Чернігівська область. 



 

 

Подгорна Ю.В., вчитель історії, предмету «Захист Вітчизни» 

комунального закладу «Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів- академічний ліцей № 15» Кам’янської 

міської ради  Дніпропетровської області. 

Подколзіна Н.А., вчитель трудового навчання Мелітопольської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 15 Запорізької області. 

Познанська Н.О., вчитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 142 Харківської міської ради 

Харківської області. 

Покляцька Г.В., вчитель української мови та літератури Гімназії № 

109 ім. Т.Г. Шевченка м. Київ. 

Поплавська О.К., вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський 

НВК» с. Раївка  Дніпропетровської області. 

Потоцька І.В., завідувач філії, вчитель української мови, Лозуватська 

філія  № 2 опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  

загальноосвітня школа I-III  ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

Похил Л.Д., практичний психолог, Смілянський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора».  

Прахова С.А., к. психол. н. практичний психолог Криворізького 

науково-технічного металургійного ліцею № 16 Дніпропетровської області 

Прахова Т.Ю., вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 108 Дніпропетровської області.  

Прончук Л.Т., вихователь ГПД, Рівненська гімназія «Гармонія» 

Рівненської міської ради. 

Прохорчук Т.П., вчитель математики Смілянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія імені 

В.Т. Сенатора» Черкаської області. 

Редько І.А., вчитель хімії Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №108 Харківської міської ради Харківської області.  

Рєзник Н.В., заступник директора з НВР, Полтавський НРЦ. 



 

 

Рижа А.Ю., вчитель англійської мови Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №22 ім. О. Ольжича Хмельницького, 

Хмельницької області. 

Рудницький В.М., директор КОЗЗСО «Раївський навчально-виховний 

комплекс» Раївської сільської ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області. 

Сагінашвілі І.Г., вчитель математики Технічного ліцею 

Шевченківського району  м. Києва. 

Селезньова Ю.О., вчитель хімії Київської інженерної гімназії с. 

Щасливе, Бориспільского району Київської області.  

Сивульська  Н.І., викладач  спецдисциплін,  вихователь 

Теребовлянський    НРЦ. 

Сізова Л.Е., вчитель біології Мелітопольської загальноосвітньої школи 

I-III  ступенів № 4 Запорізької області. 

Січкар Любов Іванівна, директор Полтавський НРЦ. 

Скорик Т.М., вчитель початкових класів Павлоградської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 8 Дніпропетровської області  

Слободська О.В., вчитель початкових класів, Гімназія №109 ім. Т.Г. 

Шевченка. 

Совпенко А.І., вихователь ГПД Криворізького науково-технічного 

металургійного ліцею № 16 Дніпропетровської області. 

Сокол А.О., практичний психолог, соціальний педагог Глухівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2  Сумської області. 

Солонина Н.О., вчитель української мови та літератури Ліцею №1 с. 

Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району Київської 

області. 

Сосюра В.М., вчитель математики, Гімназія № 109 ім. Т.Г.Шевченка.  

Сосюра І.В., педагог-організатор КЗ «Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням  іноземних мов І ступеня – колегіум №16» 

Дніпропетровської області.  



 

 

Сохань Н.Ф., заступник директора  КЗ «Дніпрорудненська гімназія 

«Софія» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»  Василівської районної 

ради Запорізької області. 

Степаненко Г.Ф., вчитель української мови та літератури 

Товстівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Городищенської районної ради 

Черкаської області. 

Степаненко Т.А., вчитель початкових класів, Смілянський НВК 

«Загалноосвітня школа I ступеня – гімназія імені В.Т. Сенатора». 

Строєва О.А., вчитель початкових класів, гімназія 109 ім. Т.Г. 

Шевченка. 

Сухомлинова М.М., заступник директора з виховної роботи,  вчитель 

української мови і літератури  Криворізької загальноосвітньої  школи – 

інтернату І- ІІ ступенів №4 Дніпропетровської області.  

Сухорукова В.М., вчитель, Зачепилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області. 

Тарасенко Т.О., вчитель фізики і астрономії Голопристанського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа  І ступеня 

з поглибленим вивченням предметів художнього профілю»  

Голопристанської міської ради  Херсонської області. 

Теремецька О.І., вчитель зарубіжної літератури Лубенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Полтавської області. 

Терещенко О.Л., вчитель історії та суспільно-політичних дисциплін 

комунального закладу «Мереф’янська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

№6» Мереф’янської міської ради Харківської області. 

Тимонік Н.Д., вчитель української мови і літератури, зарубіжної 

літератури КОЗО «Кислянська ЗШ I-III ст.» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області.  

 Тімотіна Т.Т., вчитель початкових класів Одеської ЗОШ № 92 м. 

Одеса.  



 

 

Тіткова А.М., вчитель біології Комунального закладу «навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ  ступенів-

академічний ліцей №15» Кам’янської міської ради» Дніпропетровської 

області.  

Ткаченко Т.А., заступник директора з НВР, Вознесенська гімназія ім. 

Тараса Шевченка. 

Ткачук Н.В., вчитель початкових класів КЗ «Широківська опорна 

школа загальної середньої освіти I-III ступенів» смт Широке 

Дніпропетровської області.  

Томілін Д.Е., вчитель інформатики Криворізької гімназії  № 95 

Дніпропетровської області.  

Томіліна Ю.В., вчитель інформатики Криворізької гімназії  № 95 

Дніпропетровської області.  

Тосич С.П., вчителька української мови та літератури, Скибинський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області. 

Трифонова О.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель хімії Київської інженерної гімназії Київської області.  

Трусій І.В., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Опорного навчального закладу «Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 Апостолівської міської ради Апостолівського району 

Дніпропетровської області» Дніпропетровської області.  

Туранська Н.В., вчитель зарубіжної літератури, Комунальний Заклад 

«Садовський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області. 

Фаєвська Л.М., вчитель початкових класів, Філія Михайлівська ЗОШ 

І-ІІ ст. Крупецької ЗОШ І-ІІІ ст. Крупецької ОТГ Рівненської області. 

Фаєвська Т.В., вчитель географії Радивилівського навчально-

виховного комплексу  «Загальноосвітня школа №1-гімназія» Рівненської 

області.  

Фільчук Т.В., вихователь Житомирського навчально-виховного 

комплексу спеціального типу № 59 ЖМР м. Житомир, Житомирської області. 



 

 

Фінюк С.В., вчитель початкових класів, Каховський навчально-

виховний комплекс «Гімназія - спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міської ради 

Херсонської області. 

Фурман Н.В., вчитель початкових класів, психолог, Гімназія 109  ім. 

Т.Г. Шевченка. 

Хідірова Н.Л., вчитель математики, Дніпрорудненська гімназія 

«Софія»,загальноосвітня школа I-III ступенів №1.  

Циганок Г.В., вчитель фізики Старокотельнянської гімназії 

Житомирської області.  

Черна О.В., заступник директора з виховної роботи, опорний заклад 

Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

Черненко Ю.В., вчитель трудового навчання та технологій Прилуцької 

ЗОШ І-ІІІ ст. №14 м. Притулки.  

Чернова Л.І., педагог-організатор Криворізької загальноосвітньої 

школи I-III  ступенів № 102 Дніпропетровської області.  

Чумак Н.І., вчитель математики Смілянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія імені В.Т. Сенатора» 

Черкаської області. 

Швець С.М., вчитель початкових класів  Житомирського навчально-

виховного комплексу СТ №59  ЖМР  Житомирської області.  

Шишка Ю.І., вчитель початкових класів Опорного навчального 

закладу «Апостолівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1 

Апостолівської міської ради Апостолівського району  Дніпропетровської 

області».  

Шишкарьова О.Б., вчитель початкових класів КЗ «НВК «Якимівська 

гімназія». 

Шкіль Л.С. учитель математики Лубенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської області.  



 

 

Шугаєвська Л.В., вчитель інформатики Технічного ліцею 

Шевченківського району, Київської області.  

Юрченко О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель-методист початкової школи, Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №3 Сумської області.  

Яковенко О.В., вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 90 Дніпропетровської області.  

Ялинська В.В., практичний психолог Мелітопольської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 22 Запорізької області.  

Яценко В.А., заступник директора з навчальної роботи КОЗЗСО 

«Раївський навчально-виховний комплекс» Раївської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 


