
«22» грудня 2021 р. № 96

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 
«Цікава школа» за 2021 рік

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2021 р., затвердженого Міністерством освіти і
науки України, з метою впровадження інноваційно-освітніх методів і
технологій у  закладах  освіти  України,  пропаганди  методики  позакласної  та
позашкільної роботи Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  спільно з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та
Інститутом  проблем виховання протягом 2021 р. провели Всеукраїнський
конкурс «Цікава школа».

Відповідно Положення до участі у Конкурсі були залучені педагоги
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. На розгляд журі було
подано  106  робіт  з  15  областей  України,  а  саме:  Полтавської,  Івано-
Франківської,  Одеської,  Чернігівської,  Дніпропетровської,  Кіровоградської,
Херсонської,  Житомирської,  Тернопільської,  Сумської,  Хмельницької,
Запорізької, Львівської, Донецької, Київської.

Конкурс проводився у таких номінаціях:
Номінація 1: "Нетрадиційне заняття гуртка". 
Номінація 2: "Нетрадиційний урок".
Номінація  3:  "Найоригінальніший  навчальний  заклад".
Журі конкурсу оцінювали роботи за такими показниками:
◦ наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про конкурс;
◦ педагогічні знахідки, спрямовані на удосконалення технології

змісту освіти та виховання;
◦ врахування компетентнісного спрямування у освітньому процесі та

позашкільній роботі з дітьми;
◦ мотиваційний фактор в організації педагогічної діяльності;
◦ оригінальність  та  ефективність  обраних  нетрадиційних

форм педагогічної роботи;
◦ розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити;
◦ діалоговий характер у навчальній та позашкільній роботі;
◦ формування якостей особистості здійснення диференціації навчання та



виховання засобами нетрадиційних форм;
◦ виховання патріотизму, національної свідомості, любові до свого

народу.
Журі конкурсу  зазначає, що не значний відсоток конкурсних робіт не

відповідає зазначеним у Положенні про конкурс «Цікава школа» вимогам.
З урахуванням рішення журі та оргкомітету конкурсу
За підсумками журі конкурсу

НАКАЗУЮ

І. Нагородити  дипломами НЕНЦ  переможців та призерів  Всеукраїнського
конкурсу «Цікава  школа» в  номінації  «Найоригінальніший  навчальний
заклад».

Дипломом І ступеня: 

1. Лещенко  Інну  Іванівну,  методиста  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Успішне майбутнє створюємо сьогодні»;

2. Ґудзик Тамару Василівну, директора ОЕНЦУМ та Кухар Ірину Миколаївну
завідувача  відділу  організаційно-методичної  роботи  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міста Івано-
Франківськ.

Дипломом ІІ ступеня:
1. Романовського  Олексія,  Федусь  Катерину,  учнів  9-х  класів  Одеського

навчально-виховного  комплексу  «Гімназія  №7  –  спеціалізована  школа  І
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради
Одеської області. Керівник: Долгий Марія Мар’янівна, заступник директора
з виховної роботи. Назва конкурсної роботи: «Авторська школа Мельник С.
В. «Школа інтелектуального розвитку та громадянського становлення»;

2. Слабченко Ольгу Василівну,  заступника директора з  навчально-методичної
роботи  Новгород-Сіверського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області.  Назва конкурсної
роботи: «Модель військово-патріотичного виховання закладу»;

3. Майбороду Інну Олександрівну, заступника директора комунального закладу
освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді».  Назва  конкурсної  роботи: «Дніпропетровський обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»;

4. Четверикову Олену Миколаївну,  директора комунального закладу«Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді  Марганецької
міської  ради  Дніпропетровської  області».  Назва  конкурсної  роботи:
«Соціальне партнерство КЗ «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської  молоді  Марганецької  міської  ради»  для  реалізації  науково-
методичної  проблеми «Розвиток та формування основних компетентностей
гуртківця  через  залучення  до  науково-дослідницької,  інноваційної
діяльності».

Дипломом ІІІ ступеня



1. Климович  Руслану  Петрівну,  педагога-організатора  Раковецької  гімназії
Солотвинської  селищної  ради  Івано-Франківського  району  Івано-
Франківської області;

2. Левченко  Ірину  Миколаївну,  заступника  директора  з  навчально-виховної
роботи,  керівника  гуртка  «Абетка  етикету»  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Дружба»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної
роботи:  «Інтеграція  в  українське  суспільство  ромської  національної
меншини»;

3. Крамаренко Ірину Сергіївну, керівника гуртка «Театральне мистецтво» КЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської  міської  ради»
Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Компетентнісний
підхід  у  формуванні  особистості  вихованців  засобами  театрального
мистецтва»;

4. Умнову Людмилу, вчителя зарубіжної літератури Шкільного дидактичного
театру  «Колесо  історії»  КЗ  «Олешківський  опорний  заклад  освіти  №4»
Олешківської міської ради Херсонської області. Назва конкурсної роботи:
«Шкільний дидактичний театр «Колесо історії» КЗ «Олешківський опорний
заклад освіти №4» Олешківської міської ради;

5. Риндич Наталію Миколаївну,  завідувачку методичного  відділу,  керівника
гуртка  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради»
Івано-Франківського району Івано-Франківської області.  Назва конкурсної
роботи: «Розповідь керівника гуртка «Виготовлення сувенірів».

ІІ.  Нагородити  дипломами  НЕНЦ  переможців  Всеукраїнського  конкурсу
«Цікава школа» в номінації «Нетрадиційне заняття гуртка».

Дипломом І ступеня:
1. Ніколаєву  Лідію  Леонтіївну,  керівника  творчого  об’єднання  «Успішний

крок» Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської
ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Ключі життєвого успіху»;

2. Батюх Наталію Григорівну, керівника гуртків КЗ «Тернопільський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді».  Назва
конкурсної роботи: «Стоп – Булінг»;

3. Бубняк  Наталію  Василівну,  керівника  гуртка  КЗ  «Долинський  будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Івано-Франківської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Еко-тренінг «Збережемо планету разом»;

4. Фоміну  Марію  Миколаївну,  керівника  гуртка  Генічеської  станції  юних
натуралістів  Генічеської  міської  ради  Херсонської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Активізація  пізнавальної  діяльності  вихованців  у
гуртках еколого-натуралістичного спрямування»;

5. Лашко  Олену  Анатоліївну,  керівника  гуртка  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Миргородської міської ради
Полтавської області. Назва конкурсної роботи: «Породи свійських птахів»;

6. Москаленко  Анну  Володимирівну,  керівника  гуртка  КЗ  «Полтавський
міський центр позашкільної освіти Полтавської міської ради» Полтавської
області. Назва конкурсної роботи: «Розвиток творчих здібностей вихованців
молодшого шкільного віку засобами екологічного виховання»;



7. Дмитрук  Ірину  Володимирівну,  керівника  гуртків  екологічного  напряму
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Городенківської міської ради Івано-Франківської області. Назва
конкурсної роботи: «Країна – Еколандія».

Дипломом ІІ ступеня:
1. Більчак  Марію  Миколаївну,  практичного  психолога,  керівника  гуртка

Центру  позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради  Івано-
Франківського  району  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Збереження природи – необхідна складова нашого майбутнього»;

2. Марченко  Юлію Володимирівну,  керівника гуртка  КЗ Сумської  обласної
ради  –  Обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю  Сумської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Здорова  земля  –
здоровий і я»;

3. Соловянчик  Наталію  Юріївну,  керівника  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Генічеської  станції  юних  натуралістів  на  базі  Шасливцівського  ЗЗСО
Генічеської  міської  ради  Херсонської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Інноваційна  діяльність  як  спосіб  формування  екологічної  і
здоров’язбережувальної компетентності»;

4. Лисак  Наталію  Ігорівну,  керівника  гуртків  Тернопільського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Назва
конкурсної роботи: «Роль екологічного виховання в формуванні особистості
школяра»;

5. Глінчевську  Яніну  Анатоліївну,  керівника  гуртка  КЗ  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №28 м. Житомира імені І. Виговського» Житомирської
області. Назва конкурсної роботи: «Атака на віруси»;

6. Костюк  Оксану  Анатоліївну,  керівника  гуртка  «Цікава  зоологія»  КЗ
«Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді»
Полтавської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Заняття  –  гра  «День
зимуючих птахів»;

7. Валігуру  Марію  Петрівну,  керівника  гуртка  «Дивосвіт  навколо  нас»  КЗ
«Тернопільський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді». Назва конкурсної роботи: «Екскурсія в куточок живої
природи з метою спостереження за змінами у природі»;

8. Тарановську  Вікторію  Вікторівну,  заступника  директора  Херсонського
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Херсонської  міської  ради
Херсонської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Культурні  лікарські
рослини. Інтродукція та акліматизація»;

9. Муржака  Романа  Геннадійовича,  керівника  гуртка  Херсонського  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Херсонської  міської  ради  Херсонської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Культурні  лікарські  рослини.
Інтродукція та акліматизація».

Дипломом ІІІ ступеня:
1. Ткаченко  Тетяну  Василівну,  керівника  гуртка  КЗ  «Запорізький  обласний

центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
області. Назва конкурсної роботи: «Різноманітність комах влітку.  Insects –
комахи»;



2. Михайлову  Людмилу  Анатоліївну,  керівника  гуртка  Енергодарського
центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької  області.  Назва
конкурсної роботи: «Квест «Рослинний і тваринний світ рідного краю»;

3. Акіменко  Віту  Миколаївну,  керівника  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської міської ради Сумської області;

4. Деркалюк Людмилу Степанівну, керівника гуртка «Лідер» КУ ДМР «Центр
позашкільної  освіти»  Дунаєвецької  міської  ради  Хмельницької  області.
Назва конкурсної роботи: «Вчимося мислити критично»;

5. Каменярську  Лілію  Ростиславівну,  керівника  гуртків  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.
Назва конкурсної роботи: «В здоровому тілі – здоровий дух»;

6. Головко  Наталію  Олександрівну,  методиста,  керівника  гуртків  КПНЗ
«Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба»» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Країна Флори»;

7. Чорняк  Тамілу  Миколаївну,  вчителя  Дубівської  філії  Костянтинівського
ОЗЗСО Херсонської області.  Назва конкурсної роботи: «Розвиток творчої
особистості молодших школярів»;

8. Даценко  Тетяну  Юріївну,  керівника  гуртка,  методиста  КПНЗ  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Сонях»»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Виховання уявлення
про практичну цінність екологічних знань»;

9. Костюк Анну Дионізівну, керівника гуртка «Мистецтво нашого народу» КЗ
«Скалатський будинок школярів» Тернопільської області. Назва конкурсної
роботи:  «Тренінг  як  активна  форма  інтерактивної  діяльності  у  системі
методичної роботи з педагогічними працівниками»;

10. Златову Наталію Василівну,  вчителя  біології,  керівника гуртка  «Природа
довкола  нас»  КЗ  «Дмитрівський  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів»  Татарбунарської
міської  ради  Білгород-Дністровського  району  Одеської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Ефективність нетрадиційних занять гуртка»;

11. Гарбар Надію Володимирівну, керівника зразкового гуртка «Декоративно-
прикладне  мистецтво»  Вишнівського  міського  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді «Шанс» Бучанського району Київської області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Майстер-клас  як  форма  роботи  на  заняттях
гуртка «Декоративно-прикладне мистецтво»;

12. Кепещука  Анатолія  Васильовича,  керівника  гуртка  «Географічне
краєзнавство»  Центру  позашкільної  освіти  Надвірнянської  міської  ради
Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Заняття-екскурсія
«Цікавими стежками села Пасічна»;

13. Раковець Ольгу  Сергіївну,  керівника гуртка комунального закладу освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської  обласної  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вивчення
корисних копалин за  колекціями» з  використанням  елементів популярної
гри Minecraft;

14. Постол Світлану Іванівну, керівника гуртка комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  позашкільної  роботи  №  1»  Дніпровської
міської  ради  Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Інтелектуально-пізнавальна гра «Таємничий світ природи».



ІІІ.  Нагородити дипломами НЕНЦ переможців Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа» в номінації «Нетрадиційний урок».

Дипломом І ступеня:
1. Дарчук  Валентину  Павлівну,  вчителя  початкових  класів  КЗ  «Одеська

загальноосвітня школа №15 І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської
області. Назва конкурсної роботи: «Як заощадити електроенергію»;

2. Бусел  Інну,  учителя  основ  християнської  етики  Калуського  ліцею №7
Калуської  міської  ради  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Як пов’язані довкілля і здоров’я людини»;

3. Москаленко  Наталю  Анатоліївну,  учителя  історії  та  правознавства  КЗ
«Великолепетиський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Великолепетиської селищної ради Херсонської області. Назва конкурсної
роботи:  «Розробка  уроку  з  історії  та  української  літератури  11  клас
«Шістдесятництво»: нова історія».

Дипломом ІІ ступеня:
1. Черняховську  Аліну  Василівну,  вчителя  початкових  класів  КЗ

«Десантненський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Вилківської міської ради Одеської
області. Назва конкурсної роботи: «Цей прекрасний і чарівний світ казки»;

2. Кудлай Наталію Михайлівну, учителя географії і фінансової грамотності
Правдинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білозерської
селищної  ради  Херсонського  району  Херсонської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Міжнародний туризм. Туризм в Україні.  Туризм як
складник національної економіки, його види»;

3. Ободовську  Валентину  Іванівну,  вчителя  історії,  і  Пастух  Світлану
Миколаївну,  вчителя  української  мови  та  літератури,  Одеського
навчально-виховного  комплексу  «Гімназія  №7 –  спеціалізована  школа  І
ступеня  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови»  Одеської  міської
ради  Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Культура  пам’яті  як
шлях до європейського порозуміння,  або уроки Голокосту крізь призму
сторітелінгу (не) дитячої теми (бінарний урок)»;

4. Васильчука  Олега  Петровича,  учителя  історії  та  правознавства  КЗ
«Великолепетиський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Великолепетиської селищної ради Херсонської області. Назва конкурсної
роботи: «Король Данило – будівничий Галицько – Волинської держави»;

5. Туманян  Тетяну  Сергіївну,  викладача  біології  наукового  ліцею  КЗВО
«Хортицька національна академія» Запорізької області. Назва конкурсної
роботи: «Будова квітки. Лабораторне дослідження будови квітки»;

6. Струк Оксану Михайлівну, керівника гуртка, вчителя початкових класів
КЗ «Кричківська гімназія» Івано-Франківської області.  Назва конкурсної
роботи: «Урок з елементами STEM «Україна прекрасна і незалежна»;

7. Панасюк  Світлану  Ігорівну,  вчителя біології  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №42  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області. Назва  конкурсної  роботи:  «Екологічне
мислення – мислення щасливих людей».



Дипломом ІІІ ступеня:
1. Шелудько Тетяну Іванівну, керівника гуртка КЗ «Іванівський ліцей №1»

Генічеського  району  Херсонської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Формування  екологічного  мислення  молодших  школярів  засобами
проєктної технології»;

2. Дулій  Валентину  Олександрівну,  вчителя  біології  та  хімії  КЗ
«Розсошенська  гімназія  Щербанівської  сільської  ради  Полтавського
району  Полтавської  області».  Назва  конкурсної  роботи:  «Технологія
оптимізації дистанційного навчання на уроках хімії»;

3. Гуріну  Галину  Сергіївну,  учителя-методиста  КЗ  «Лубенська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №8  Лубенської  міської  ради
Лубенського  району  Полтавської  області».  Назва  конкурсної  роботи:
«Значення повітря для живої природи»;

4. Рогачову Вікторію Павлівну, учителя-методиста КЗ «Великолепетиський
ЗЗСО І-ІІІ  ступенів»  смт.  Велика  Лепетиха  Херсонської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Урок з елементами тренінгу «Хвороби цивілізації»;

5. Чорномурко  Олену  Андріївну,  вчителя  КЗ  «Іванівський  ліцей  №1»
Херсонської  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Критичне мислення як
засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів»;

6. Заводську  Любов  Іванівну,  керівника  гуртка  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи: «Інтерактивні
форми,  методи  навчання  та  виховання  у  діяльності  педагога  закладу
позашкільної освіти».

ІV. Диплом учасника Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа» надати:

1. Земляній  Інні  Сергіївні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи  КЗ
«Великолепетиський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Великолепетиської селищної ради Херсонської області. Назва конкурсної
роботи:  «Формування  позитивного  іміджу  освітнього  закладу  як
необхідна умова функціонування сучасної школи»;

2. Мінаєвій  Людмилі  Федорівні,  заступнику  директора  з  методичної
роботи  Дунаєвецького  навчально-виховного  комплексу  «ЗОШ  І-ІІІ
ступенів,  гімназія»  Дунаєвецької  міської  ради  Хмельницької  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Інноваційна  діяльність  –  шлях  до  якісної
освіти»;

3. Юровій Інні Миколаївні, педагогу-організатору Іванівського ліцею №1
Іванівської селищної ради Херсонської області. Назва конкурсної роботи:
«Формування  ключових  компетенцій  здобувачів  освіти  засобами
національно-патріотичного виховання»;

4. Самойловій Світлані Володимирівні, заступнику директора з навчально-
виховної  роботи,  вчителю  української  мови  та  літератури  КЗ
«Верхньорогачицький  заклад  повної  загальної  середньої  освіти
Верхньорогачицької  селищної  ради»  Каховського  району  Херсонської
області. Назва конкурсної роботи: «Зійди сонечко на Івана»;

5. Тарановській  Вікторії  Вікторівні,  заступнику  директора  та  Костіній
Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Херсонського  центру  дитячої  та



юнацької творчості Херсонської міської ради Херсонської області. Назва
конкурсної роботи: «Зелений кінотеатр онлайн»;

6. Короткій  Тетяні  Олександрівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи,  керівнику  гуртків,  керівнику музею хліба  КЗ  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради Херсонської області;

7. Жабицькій  Анжелі  Геннадіївні,  керівнику  гуртка  КЗ  «Запорізький
обласний   центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької обласної ради. Назва конкурсної роботи: «Гра-подорож «Хто
де живе?»;

8. Деревянченку Роману Васильовичу, керівнику гуртка КЗ «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької  обласної  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вишиванка  -
національна цінність України»;

9. Маловічку Віктору Олексійовичу, керівнику гуртка «Юні рослинники»
КЗ  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» на базі  філії  Великобілозерського НВК №1 (школа-
дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району
Запорізької  області  Великобілозерська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №3.  Назва
конкурсної роботи: «План конспект практичного заняття «Посади цибулю
в різні субстрати»;

10. Самойловій  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Берегиня»,
учителю української мови і літератури КЗ «Верхньорогачицький опорний
заклад повної загальної середньої освіти» Верхньорогачицької селищної
ради Каховського району Херсонської області. Назва конкурсної роботи:
«Обряд сватання «На сватанні були, дівчиноньку заручили»;

11. Авраменко  Наталії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  КЗ  «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької  обласної  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «Контурний
квілінг»;

12. Попротському  Сергію  Михайловичу,  керівнику  гуртка  КЗ
«Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської
міської  ради  Запорізької  області».  Назва  конкурсної  роботи:
«Дослідницький практикум з елементами STEAM-освіти»;

13. Кириленко  Наталії  Павлівні,  вчителю  математики  КЗ  «Київський
обласний  інститут  післядипломної  освіти  педагогічних  кадрів»
Лишнянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Київської області;

14. Степаненко  Оксані  Василівні,  вчителю  початкових  класів  КЗ
«Чайкинський  навчально-виховний  комплекс  Новгород-Сіверської
міської ради» Чернігівської області;

15. Пелещук  Оксані  Степанівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



16. Мисак  Галині  Ярославівні,  керівнику  гуртків  «Природна  скарбниця»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді. Назва конкурсної роботи: «Посвята в юннати»;

17. Мостович  Ірині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  КУ  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Коростенської міської ради Житомирської області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Вивчення  та  впровадження  мистецтва
вишивки в техніці «ізонитка» в систему позашкільної освіти»;

18. Валіковій Олександрі Віталіївні,  керівнику гуртка КЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

19. Кепещуку  Анатолію  Васильовичу,  керівнику  гуртка  «Географічне
краєзнавство»  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти  Надвірнянської  міської
ради» Івано-Франківської області;

20. Чигрин Ользі Михайлівні, керівнику гуртка «Світ у долоньках» КПНЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Дружба»»  Дніпропетровської
області. Назва конкурсної роботи: «Подорож на безлюдний острів»;

21. Грицай Ользі  Василівні,  керівнику гуртка ЗХК «Театр естрадної  пісні
«Сузір’я мрії»» КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба»»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.  Назва конкурсної
роботи: «Ноти, ритм та їх дружні стосунки»;

22. Чередниченко  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Аріадна»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Дружба»»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Яскраві  барви
Мандали»;

23. Жембій  Валентині  Всеволодівні,  керівнику  шкільного  лісництва
«Дивосвіт»  КЗ  «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Окнянської
селищної ради» Окнянського району Одеської області. Назва конкурсної
роботи: «Тварини. Різноманітність тварин.»;

24. Литвиненко  Наталії  Вікторівні,  керівнику  Зразкового  художнього
колективу,  керівнику  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Креатив»  КЗ
«Малинський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Житомирської області. Назва конкурсної роботи: «Подарунок Малину»;

25. Савенко  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Країна  чарівного
мистецтва»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості  «Дружба»»  Криворізької  міської  ради,
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Виготовлення
сувеніру «Мешканці моря». Солоне тісто»;

26. Лесик  Наталії  Дмитрівні,  психологу  Калуського  ліцею  №2  Калуської
міської  Ради  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Конфлікт в житті людини»;

27. Чайка  Тетяні  Василівні,  методисту  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Система  педагогічної  роботи  з  обдарованою



учнівською  молоддю  в  Полтавському  обласному  еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді»;

28. Монастирецькій  Наталії  Романівні,  учителю  хімії  КЗ  «Манявський
ліцей»  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вода  –
джерело життя. Визначення хімічного складу води»;

29. Данилюк  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Міської  дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області. Назва конкурсної роботи:
«Зимуючі птахи»;

30. Гавриленко  Тетяні  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «Свято  медових
рослин»;

31. Гусарь  Олені  Артурівні,  учителю  інформатики  Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Подорож до Інфоляндії.
Вивчаємо інформаційні процеси»;

32. Москаленко  Тетяні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  КЗ  «Лубенська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №3  Лубенської  міської  ради»
Лубенського  району  Полтавської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Процеси життєдіяльності тварин»;

33. Шлапак  Марині  Олександрівні,  вчителю  початкових  класів  КЗ
«Биринський  навчально-виховний  комплекс»  Новгород-Сіверської
міської  ради  Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Роль
інтеграції на уроках мистецтва НУШ»;

34. Шлапак  Марині  Олександрівні,  вчителю  початкових  класів  КЗ
«Биринський навчально-виховний комплекс Новгород-Сіверської міської
ради» Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Моє довкілля»;

35. Гудзь Вікторії Миколаївні, учителю КЗ «Одеська загальноосвітня школа
№62  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради»  Одеської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Заповідники,  заказники  та  їх  значення  для
збереження природи»;

36. Мащенко  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  географії,  спеціалісту  вищої
категорії,  вчителю-методисту  КЗ  «Херсонський  Таврійський  ліцей»
Херсонської  міської  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «Світ  хмар очима
видатних митців»;

37. Іващенку  І.  М.,  вчителю  початкових  класів  Дубівського  ЗСО
Херсонської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Множення  та  ділення
багатоцифрових чисел на одноцифрове число»;

38. Невідомій  Олені  Василівні,  вчителю  початкових  класів  Новгород-
Сіверської  гімназії  №1  імені  Б.  Майстренка  міста  Новгород-Сіверська
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Утворення
словосполучень  іменників  і  прикметників.  Вимова  та  правопис  слова
«ведмідь»;



39. Гаріджук Світлані Василівні,  вчителю біології КЗ «Ліцей №20» Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської області. Назва конкурсної
роботи: «Закони Менделя»;

40. Свірєповій  Вікторії  Сергіївні,  вчителю  фізики  КЗ  «Опорний  заклад
загальної  середньої  школи  «Престиж»  ГМР.  Назва  конкурсної  роботи:
«Розвиток  творчих  здібностей  учнів  через  використання  інформаціїно-
комунікативних технологій на уроках фізики»;

41. Кузьмичовій  Надії  Анатоліївні,  вчителю  історії  Дубівської  філії
Костянтинівського ОЗЗСО Херсонської області. Назва конкурсної роботи:
Урок з історії України: «Житло і побут давніх українців»;

42. Кузьмичовій  Надії  Анатоліївні,  вчителю  історії  Дубівської  філії
Костянтинівського ОЗЗСО Херсонської області. Назва конкурсної роботи:
«Якими були суспільний устрій та релігія Стародавньої Індії»;

43. Маловічку  Ігорю  Олексійовичу,  вчителю  біології  та  хімії,  філії
Великобілозерського НВК №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської
сільської  ради  Василівського  району  Запорізької  області,  ЗОШ  І-ІІ
ступенів №3. Назва конкурсної роботи: «Кров її склад та функції»;

44. Ткаченко  Аллі  Федорівні,  спеціалісту  вищої  категорії,  вчителю
початкових  класів  Десантненського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Вилківської
міської  ради  Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  Українська
народна казка «Кривенька качечка»;

45. Дубській  Майї  Данилівні,  вчителю  української  мови  та  літератури,
спеціаліста  вищої  категорії  Десантненського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
Вилківської  міської  ради  Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Література рідного краю. Поети Одещини – Кобзареві»;

46. Каленіченко  Ользі  Анатоліївні,  учителю  англійської  мови  КЗ
«Маріупольська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №32
Маріупольської  міської  ради  Донецької  області».  Назва  конкурсної
роботи: «Holidays and traditions. Pancake Day»;

47. Кузьмичовій Ользі Аксентіївні, вчителю української мови та літератури
Дубівської  філії  Костянтинівського  ОЗЗСО Херсонської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Складнопідрядне речення. Основні види СПР»;

48. Самойловій Світлані Володимирівні, заступнику директора з навчально-
виховної  роботи,  вчителю  української  мови  та  літератури  КЗ
«Верхньорогачицький  заклад  повної  загальної  середньої  освіти
Верхньорогачицької  селищної  ради  Каховського  району  Херсонської
області. Назва конкурсної роботи: «Перлини Херсонщини»;

49. Олінійчук Галині Романівні, завідувачу організаційно-масового відділу
комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої  та юнацької
творчості»  Городенківської  міської  ради  Івано-Франківської  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Голос  рідної  природи  серцем  слухати
навчись»;



50. Кириленко Наталії Павлівні, вчителю математики КЗ «Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дитячий  садок»  Лишняківського  загально-
виховного  об’єднання  Бишівської  сільської  ради  Київської  області.
Керівник  гуртка:  Шевчук  Оксана  Василівна.  Назва  конкурсної  роботи:
«Прямокутник. Квадрат»;

51. Валах  Ірині  Ігорівні,  керівнику  гуртків  КЗ  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Львівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Флораріум  –  один  із  способів  складання  композицій  із  кімнатних
рослин. Створення Флораріуму або «Саду у банці»»;

52. Валах  Ірині  Ігорівні,  керівнику  гуртків  КЗ  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Львівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Виготовлення штучних квітів із гофрованого паперу»;

53. Валах  Ірині  Ігорівні,  керівнику  гуртків  КЗ  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Львівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Короткий опис кімнатних рослин, їх паспортування»;

54. Кошіль  Марії  Іванівні,  заступнику  директора  з  навчально-методичної
роботи КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» Львівської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Різдвяна феєрія»;

55. Карвацькій Марії Олексіївні, заступнику директора, вчителю початкових
класів  КЗ  «Старицький  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  імені  Юрія  Костіва»
Новояворівської  міської  ради  Яворівського  району  Львівської  області.
Назва конкурсної роботи: «Інтегровані уроки серед природи в початкових
класах»;

56. Карвацькій Марії Олексіївні, заступнику директора, вчителю початкових
класів  КЗ  «Старицький  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  імені  Юрія  Костіва»
Новояворівської  міської  ради  Яворівського  району  Львівської  області.
Назва конкурсної роботи: «Інтегрований урок серед природи у «зелених
класах» (ЯДС, математика, українська мова). Додавання та віднімання в
межах 10. Де живуть тварини?».

Директор                                                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


