
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ:  

 

Польська О.А. Формування комунікативної компетенції учнів  на уроках 

української мови та літератури  шляхом створення ситуації успіху. 

 

Путря Н. В. Групова робота як засіб формування комунікативних 

компетенцій учнів на уроках української мови. 

 

Корніленко А.І., Мороз І.В. Особливості формування комунікативних 

компетентностей учнів на уроках української мови. 

 

Насоненко Н.Є. Розвиток логічного мислення школярів на уроках 

літературного читання. 

 

Солонина Н.О. Особливості формування комунікативних компетентностей 

учнів на уроках української мови та літератури. 

 

Безрукава Л. І. Швець Н. А. Розвиток комунікативних компетентностей 

учнів - поклик часу. 

 

Савчук О.Ю., Савчук С.Г. Формування комунікативних компетентностей 

учнів початкової та середньої школи  на уроках української мови. 

 

Астаніна І.А. Компетентнісно зорієнтовані завдання на уроках української 

мови як засіб формування мовленнєвих здібностей молодших школярів. 

 

Митрофанова О.Л. Особливості формування комунікативних 

компетентностей учнів на уроках української мови та літератури. 

 

Сябрук О.Б. Розвиток  комунікативної компетентності здобувачів освіти 

засобами пленерних уроків української мови та літератури. 

 

Дребущак І.Л. Формування мовленнєвої  компетентності молодших 

школярів на уроках української мови. 

 

Михайлик Т.М. Формування комунікативних компетентностей учнів на 

уроках української мови та літератури. 

 



 

 

Новіцька О.Ж. Формування комунікативних компетентностей учнів шляхом 

дослідження функціонування кольоративів в україномовному середовищі. 

 

Бакуменко О.В. Способи формування комунікативних компетентностей 

учнів на уроках української мови та літератури. 

 

Дудка І.П. Особливості формування комунікативних компетентностей учнів 

на уроках української мови і літератури. 

 

Забавська Т.В.  Досвід роботи вчителів у сфері педагогічних досліджень. 

 

Михайленко С.А. Формування  мовленнєвої  компетентності молодших 

школярів на уроках української мови та літературного читання. 

 

Польська О.А. Формування комунікативної компетенції учнів на уроках 

української мови та літератури шляхом створення ситуації успіху. 

 

Севостьяненко Н.І. Формування навичок читання і говоріння на уроках 

української мови і літератури. 

 

Соловйова О.В. Особливості формування комунікативних компетентностей 

учнів на уроках української мови. 

 

Терьохіна Г.В. Особливості формування комунікативних компетентностей 

здобувачів освіти засобами текстоцентричної технології. 

 

Ведмідь Н.М., Поплавська О.К. Гурткова робота здатна перенести 

маленьку людину у світ творчості. 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Бацалай О.С. вчитель початкових класів Шаргородської СЗШ І-ІІІ           

ступенів № 1.  

 

Брожак Н.В. вчитель української мови і літератури Манвелівської СЗШ.  

 

Демченко В.Л. заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель 

української мови та літератури Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради 

Полтавської області». 

 

Дика С.Я. вчитель української мови Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

 



 

 

Іванцова Т.В. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45. 

 

Левченко Т.І. вчитель української мови та літератури Свеської 

спеціалізованої школи  І – ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Ямпільської районної 

ради Сумської області.   

 

Малахова І.І. вчитель української мови та літератури Правдинської 

спеціальної загальноосвітньої школа-інтернату.  

 

Сабат Л.Д. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.  

 

Шевченко В.М. вчитель української мови і літератури Павлоградської ЗШ І-

ІІІ ступенів № 5.  

 

 

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ, ОСНОВНІЙ І СТАРШІЙ 

ШКОЛІ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ:  

 

Синицька О.С. Вивчення будови слова  у 3  класі як засіб реалізації мовної 

змістової лінії. 

 

Кириченко Н.В. Самостійна робота учнів на уроках української мови. 

 

Кривенко Ю. О. Сучасні підходи до формування навичок читання і письма 

на початковому етапі навчання української мови. 

 

Очеретько Н.А.  Розвиток творчих здібностей  учнів на уроках української 

мови і літератури. 

 

Мул Н.М. Формування громадянської компетентності учнів початкових 

класів шляхом використання народознавчого матеріалу. 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Женжера Н.С. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III ступенів  

№ 6.  

 

Кашуба О.О. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III ступенів            

№ 6.  

 



 

 

Пащенко Н.М. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III ступенів 

№ 6.  

 

Доброгорська С.Г. вчитель української мови і літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи  № 103. 

 

СЕКЦІЯ 3 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ:  

 

Мартинюк  І.В. Особливості використання ІКТ в освітньому процесі 

початкової школи. 

 

Марченко Т.І. Використання інтерактивних методів навчання  на уроках 

української мови. 

 

Сухомлинова М.М. Формування креативно-емпатичних здібностей 

засобами української літератури,  як шлях до розвитку самоосвітньої 

компетентності в учнів старшої школи. 

 

Книш В.В. Розвиток пам’яті, уяви, творчого мислення та вміння  швидко й 

точно відтворити отриману інформацію шляхом використання методів 

ейдетики  на уроках української мови та літератури. 

 

Тімоніна Ю.О. Інноваційні технології навчання на уроках читання. 

 

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

української мови та літератури в початковій школі. 

 

Возна С.А. Інноваційні технології навчання на уроках української мови та 

літератури. 

 

Дзюбенко Л.М. Технології критичного мислення. 

 

Качуровська О.Г.  Упровадження проєктної технології в сучасному 

навчальному процесі як запоруки результативності формування життєво 

необхідних компетентностей школяра. 

 

Кизименко О.М. Нестандартні уроки української літератури – вимога 

сьогодення. 

 

Луценко О.В. Використання електронного навчання у вивченні української 

мови. 

 



 

 

Сич Н.В. Інноваційні технології навчання на уроках української мови та 

літератури. 

 

Бабак В.А. Методика «Philosophy for children, p4c»  на уроках  української  

мови  та  літератури. 

Денищенко Л.І. Інноваційні технології навчання на уроках                                    

української мови та літератури. 

 

Будулатій Л.М. Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

української мови та літератури за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

 

Григор’єва А.Г. Ментальні карти як сучасний інструмент для творчої 

діяльності вчителя та учня на уроках української мови та літератури. 

 

Левченко О.В. Використання ІКТ – як засіб формування предметних 

компетентностей на уроках української мови в початковій школі. 

 

Лук’янова М.В. Інтеграція педагогіки, психології, мистецтва засобами 

артпедагогіки на уроках філологічного циклу. 

 

Свистільник Л.П., Сріб'яник Н.В. Інноваційні технології навчання на 

уроках української мови та літератури. 

 

Маринець А.С. Інноваційні технології навчання на уроках української мови 

та літератури. 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Антіпова С.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім. Т.Г. Шевченка». 

 

Бондаренко О.М. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ I-III ступенів 

№ 6.  

 

Бучинська О.М. вчитель української мови та літератури, практичний 

психолог Криворізької  загальноосвітньої школи № 103.  

 

Журецька М.М. вчитель української мови та літератури.  

 

Каліщук Т.С. учитель української мови й літератури Іванковецької ЗОШ І- 

ІІІ ступенів Житомирська область.  

 



 

 

Каращук О.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка».  

 

Кравчук З.О. вчитель української мови та літератури  Куп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

 

Лісова Т.І. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка».  

 

Маркова Н.В. заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель 

української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 45 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.  

 

Марковська Т.М. вчитель української мови і літератури філії 

«Новороманівський НВК» ОНЗ «Суботцівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів».  

 

Мельниченко О.Г. учитель української мови та літератури Веселокутського 

навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів».  

 

Миць О.Ф. учитель української мови та літератури Криворізької 

Центрально-міської гімназії. 

 

Молоткова В.В. вчитель української мови та літератури Харківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 113 Харківської області.  

 

Одинцова Ю.А. вчитель української мови та літератури Куп’янської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

 

Фурт О.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка».  

 

СЕКЦІЯ 4 ПРОБЛЕМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ І ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ:  

 

Заболотня А.О. Жіноча картина світу як ґендерний складник української 

пареміології. 

 

Гавриловська О.І. Проблема сталого розвитку і освітній процес. 

 



 

 

Лакович А.М. Сучасне уявлення проблеми сталого розвитку в освітньому 

процесі. 

 

Прахова Т.Ю., Таран І.І. Особливості організації неперервної освіти для 

сталого розвитку в контексті НУШ. 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Бурячок Г.А. учитель початкових класів Малокопанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Малокопанівської сільської ради.  

 

Греб Н.В. студентка 3 курсу Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

 

Соколюк Л.І. заступник директора з НВР, вчитель української мови та 

літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103. 

 

Ященко М.С. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи № 102. 

 

Мороз І.О. учитель Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів         

№ 103. 

 

Попадюк Л.О. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11 Вінницької міської ради». 

 

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

№2 опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  

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

 

СЕКЦІЯ 5 ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

ДОПОВІДАЧІ СЕКЦІЇ:  

 

Рибалко В.О. Шляхи формування читацької компетентності учнів 

початкових класів. 

 

Ткачук  Н.В. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Пазиніна Н.М. Формування читацької компетентності молодших школярів. 

 

Лукашенко Н.Г. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 



 

 

 

Галушка Н.П. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Грищенко М. Р., Кир’янова С.М. Формування читацької компетентності 

учнів початкових класів. 

 

Маківська Г.С.  Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Зубань М.В. Із досвіду роботи щодо формування читацької компетентності 

молодших школярів. 

 

Кириченко А.М. Робота з текстом у процесі викладання філологічних 

курсів. 

 

Михайленко О.С. Прийоми підвищення ефективності розуміння малих 

літературних форм учнями молодшого шкільного віку з порушеннями слуху. 

 

Мярковська Л.І. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Філіпчук В.В. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Здебська Т.М. Педагогічна технологія навчання читанню та письму 

«Щоденні 5» для формування читацької компетентності в умовах нової 

української школи. 

 

Чмелюк Л.А. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку. 

 

Руденко С.В. Особливості формування читацької компетентності молодших 

школярів. 

 

Мудраченко С.А. Формування читацької компетентності учнів молодшого 

шкільного віку через впровадження когнітивних методів навчання. 

 

СЛУХАЧІ СЕКЦІЇ: 

 

Вірко В.А. вчитель початкових класів Сахнівщинської НВК «ЗНЗ - ДНЗ». 

  

Григорійчук Н.В. вчитель початкових класів Вижницької спеціалізованої 

школи Чернівецької області. 

 



 

 

Куниця І.Г. вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №113. 

  

Остапенко М.Т. бібліотекар філії Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

  

Шаргородська А.В. вчитель початкових класів Шаргородськрї СЗШ №1 І-ІІІ 

ступенів. 

 

 

СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Методика викладання української мови в сучасній школі: теорія та 

практика» 

 

Антіпова С.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 

опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня 

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

Астаніна І.А. вчитель початкових класів Харківської гімназії № 6 

«Маріїнська гімназія» Харківської області. 

Бабак В.А. вчитель української  мови і літератури Малобурімської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів смт. Чорнобай Черкаської області.  

Бакуменко О.В. учитель української мови Яструбинського НВК 

«ЗНЗ-ДНЗ» Сумської районної ради Сумської області. 

Бацалай О.С. вчитель початкових класів Шаргородської СЗШ І-ІІІ           

ступенів № 1.  

Безрукава Л.І. вчитель української мови та літератури  Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Дніпрпетровської області. 

Бондаренко О.М. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ I-III 

ступенів № 6.  

Брожак Н.В. вчитель української мови і літератури Манвелівської 

СЗШ.  

Будулатій Л.М. учитель української мови та літератури 

Грузьківського навчально-виховного комплексу  «Заклад загальної середньої 



 

 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти»  Кропивницького району, 

Кіровоградської області. 

Бурячок Г.А. учитель початкових класів Малокопанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Малокопанівської сільської ради.  

Бучинська О.М. вчитель української мови та літератури, практичний 

психолог Криворізької  загальноосвітньої школи № 103.  

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

с. Раївка Синельниківського району  Дніпропетровської області.  

Вірко В.А. вчитель початкових класів Сахнівщинської НВК «ЗНЗ - 

ДНЗ». 

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

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 201 Київської області.  

Гавриловська О.І. вчитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №113 Харківської області.  

Галушка Н.П. вчитель початкових класів ліцею  «Львівський» ЛМР 

Греб Н.В. студентка 3 курсу Київського університету імені Бориса 

Грінченка.  

Григор’єва А. Г. вчитель української мови та літератури Павлівської 

середньої загальноосвітньої школи с. Павлівка Васильківського району 

Дніпропетровської області. 

Григорійчук Н.В. вчитель початкових класів Вижницької 

спеціалізованої школи Чернівецької області. 

Грищенко М. Р. вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський 

НВК» с. Раївка Синельниківського району Дніпропетровської області. 

Демченко В.Л. заступник директора з навчально-виховної роботи, 

учитель української мови та літератури Комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27 Полтавської міської ради 

Полтавської області». 



 

 

Денищенко Л.І. вчитель української мови та літератури 

Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 4 Запорізької 

області.  

Дзюбенко Л.М. вчитель української мови і літератури Харківської 

вечірньої (змінної) школи ІI-III  ступенів № 5 Харківської області.  

Дика С.Я. вчитель української мови Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

Доброгорська С.Г. вчитель української мови і літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи  № 103. 

Дребущак І.Л. вчитель початкових класів Запорізького навчально-

виховного комплексу  № 109  Запорізької області. 

Дудка І.П. вчитель української мови і літератури  Медведівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кегичівського району, Харківської 

області. 

Женжера Н.С. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III 

ступенів  № 6.  

Журецька М.М. вчитель української мови та літератури.  

Забавська Т.В. вчитель української мови та літератури 

Великокопанівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Великі Копані, 

Олешківського рпйону Херсонської області. 

Заболотня А.О. вчитель початкових класів Генічеської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Херсонської області.  

Здебська Т.М. вчитель початкових класів  Харківської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №113  Харківської 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. 

Іванцова Т.В. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45. 



 

 

Каліщук Т.С. вчитель української мови й літератури Іванковецької 

ЗОШ І- ІІІ ступенів Житомирська область.  

Каращук О.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 

опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня 

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

Качуровська О.Г. вчитель-методист української мови і літератури 

Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської області.  

Кашуба О.О. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III 

ступенів    № 6.  

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

вчитель української мови і літератури Харківської загальноосвітньої школи I-

III ступенів № 142 Харківської області. 

Кир’янова С.М. вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський 

НВК» с. Раївка Синельниківського району Дніпропетровської області. 

Кириченко А.М. вчитель початкових класів Грузьківського НВК 

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти» 

Кропивницької районної ради Кіровоградської області. 

Кириченко Н.В. вчитель української мови та літератури 

Комунального закладу «Харківська спеціалізована школа № 11»  Харківської 

області. 

Книш В.В. вчитель української мови і літератури Куп’янської  

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 6 Харківської області.  

Корніленко А.І. вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський 

НВК» Дніпропетровської області. 

Кравчук З.О. вчитель української мови та літератури  Куп’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

Кривенко Ю. О. вчитель початкової школи Комунального закладу 

«Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради  

Харківської області». 



 

 

Куниця І.Г. вчитель початкових класів Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №113. 

Лакович А.М. вчитель української мови і літератури Запорізької 

області. 

Левченко О.В. вчитель початкових класів  Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Дніпропетровської області.  

Левченко Т.І. вчитель української мови та літератури Свеської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» Ямпільської районної ради 

Сумської області.   

Лісова Т.І. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 

опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня 

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

Лук’янова М.В. вчитель української мови і літератури 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Запорізької 

області. 

Лукашенко Н.Г. вчитель початкових класі Малинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 м. Малин  Житомирської області.  

Луценко О.В. учитель української мови та літератури Київської 

інженерної гімназії Київської області. 

Маківська Г.С. вчитель початкових класів Шебелинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Балаклійської районної ради 

Харківської області. 

Малахова І.І. вчитель української мови та літератури Правдинської 

спеціальної загальноосвітньої школа-інтернату.  

Маринець А.С. вчитель початкових класів Криворізької гімназії 

№127 Дніпропетровської області.  

Маркова Н.В. заступник директора з навчально-виховної роботи, 

вчитель української мови та літератури Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області.  



 

 

Марковська Т.М. вчитель української мови і літератури філії 

«Новороманівський НВК» ОНЗ «Суботцівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів».  

Мартинюк  І.В. вчитель  початкових класів Малинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  № 4 Житомирської області 

Марченко Т.І. вчитель української мови і літератури Кліщинського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені М.П.Старицького с.Кліщинці 

Чорнобаївського району Черкаської області. 

Мельниченко О.Г. учитель української мови та літератури 

Веселокутського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів».  

Митрофанова О.Л. вчитель української мови і літератури 

Володимирівської загальноосвітньої школи-інтерната І-ІІ ступенів 

Миколаївської обласної ради. 

Михайленко О.С. вчитель початкових класів, сурдопедагог КЗО 

«Багатопрофільний навчально-реабілітаційний ресурсно-методичний  центр 

корекційної роботи та інклюзивного навчання» ДОР Дніпропетровської 

області. 

Михайленко С.А. вчитель початкових класів Голопристанської 

спеціалізованої школи I-III  ступенів м. Гола Пристань Херсонської області.  

Михайлик Т.М. вчитель української мови та літератури 

Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської 

області.  

Миць О.Ф. вчитель української мови та літератури Криворізької 

Центрально-міської гімназії. 

Молоткова В.В. вчитель української мови та літератури Харківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 113 Харківської області.  

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

НВК» Дніпропетровської області. 



 

 

Мороз І.О. вчитель Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів         № 103. 

Мудраченко С.А. вчитель початкових класів Навчально-виховного 

комплексу № 2 м. Покров Дніпропетровської області. 

Мул Н.М. вчитель початкових класів Запорізької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 15 Запорізької міської ради Запорізької області. 

Мярковська Л.І. вчитель початкових класів  Летичівського ліцею         

№ 2 Хмельницької області. 

Насоненко Н.Є. вчитель початкових класів Криворізької гімназії 

№127 Дніпропетровської області. 

Новіцька О.Ж. вчитель української мови та літератури 

Хмельницького навчально-виховного комплексу № 10 Хмельницької області. 

Одинцова Ю.А. вчитель української мови та літератури Куп’янської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6.  

Остапенко М.Т. бібліотекар філії Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка». 

Очеретько Н.А. вчитель української мови та літератури Павлівської 

середньої загальноосвітньої школи Васильківського району, 

Дніпропетровської області. 

Пазиніна Н.М. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа  I –III ступенів № 11 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області». 

Пащенко Н.М. вчитель початкових класів Куп’янської ЗОШ  I-III 

ступенів № 6.  

Польська О.А. вчитель української мови і літератури Комунального 

закладу «Рубанівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Великолепетиської районної ради, Херсонської області. 

Попадюк Л.О. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11 Вінницької міської ради». 



 

 

Поплавська О.К. вчитель початкових класів КОЗЗСО «Раївський 

НВК» с. Раївка Синельниківського району  Дніпропетровської області. 

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

філії №2 опорного комунального навчального закладу «Лозуватська  

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

Прахова Т.Ю. вчитель початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 108 Дніпропетровської області 

Путря Н.В. вчитель української мови і літератури Запорізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 15 Запорізької області.  

Рибалко В.О. вчитель початкових класів Зарічненського ЗЗСО 

Радсадівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області. 

Руденко С.В. вчитель початкових класів Комунвльного заклауд 

«Навчально-виховний комплекс № 2» м. Покров, Дніпропетровської області. 

Сабат Л.Д. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.  

Савчук О.Ю. вчитель української мови і літератури Бердянського 

загальноосвітнього закладу № 8. 

Савчук С.Г. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Широківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад». 

Свистільник Л.П. вчитель української мови та літератури 

Синельниківської загальноосвітньої школи I-III ступенів  № 4 Дніпровської 

області. 

Севостьяненко Н.І. учитель української мови і літератури 

Криворізької гімназії № 127 Дніпропетровської області. 

Синицька О.С. вчитель початкових класів Криворізької гімназії 

№127 Дніпропетровської області. 

Сич Н.В. вчитель української мови і літератури Мостівської 

загальноосвітньої школи I-II  ступенів  с. Мостове Житомирської області 

Андрушівського району. 



 

 

Соколюк Л.І. заступник директора з НВР, вчитель української мови 

та літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103. 

Соловйова О.В. вчитель української мови і літератури Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №113 Харківської області. 

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

Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської 

області.  

Сріб'яник Н.В. директор Синельниківської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів  № 4 Дніпровської області 

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

української мови і літератури  Криворізької загальноосвітньої школи-

інтернату І- ІІ ступенів № 4 Дніпропетровської  області.  

Сябрук О.Б. вчитель української мови та літератури Мелітопольської  

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 4 Запорізької області. 

Таран І.І. вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 108 Дніпропетровської області. 

Терьохіна Г.В. вчитель української мови та літератури 

Мелітопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 Запорізької 

області. 

Тімоніна Ю.О. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа l-lll ступенів № 11 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області».  

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

школа  загальної середньої освіти I-III ступенів» Широківської селищної 

ради смт Широке Дніпропетровської області.  

Філіпчук В.В. вчитель початкових класів Михайлюцької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Михайлючка  Шепетівського району 

Хмельницької області.  



 

 

Фурт О.В. вчитель початкових класів Лозуватської філії №2 опорного 

комунального навчального закладу «Лозуватська  загальноосвітня школа I-III  

ступенів ім.. Т.Г. Шевченка».  

Чмелюк Л.А. вчитель початкових класів Комунального закладу 

«Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія»»  Кам’янсько-

Дніпровської міської ради Запорізької області. 

Шаргородська А.В. вчитель початкових класів Шаргородськрї СЗШ 

№1 І-ІІІ ступенів. 

Швець Н.А. вчитель української мови та літератури  Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Дніпрпетровської області. 

Шевченко В.М. вчитель української мови і літератури 

Павлоградської ЗШ І-ІІІ ступенів № 5.  

Ященко М.С. вчитель української мови та літератури Криворізької 

загальноосвітньої школи № 102. 

 

 

 

 


