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Від упорядників 

Метою каталогу є інформування широкої педагогічної спільноти 
про досягнення освітян Запорізької області, поширення інноваційного 
педагогічного досвіду та презентування творчих вчителів і педагогічних 
колективів, підвищення престижу педагогічної праці у суспільстві. 

До каталогу увійшли роботи керівних і педагогічних працівників 
закладів освіти, які представлено для участі в обласній виставці «Освіта 
Запорізького краю – 2022». 

Анотований каталог містить 9 розділів (номінацій), в яких розміщено 
інформацію про 86 індивідуальних і колективних виставкових робіт, 
авторами яких є 113 освітян. 

Номінація 1. «Інновації у викладанні навчальних предметів 

у закладах загальної середньої освіти»  24 роботи. 
Номінація 2. «Інноваційні технології в освітньому процесі закладів 

дошкільної освіти»  10 робіт. 

Номінація 3. «Нова українська школа: досвід і перспективи»  
12 робіт. 

Номінація 4. «STEM-проєкт: від ідеї до втілення»  13 робіт. 
Номінація 5. «Безпечне і здорове освітнє середовище закладу освіти» 

 7 робіт. 
Номінація 6. «Інноваційна педагогічна діяльність в умовах 

цифровізації освіти»  9 робіт.  
Номінація 7. «Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу 

в закладах освіти»  4 роботи. 
Номінація 8. «Інноваційна модель управління закладом освіти 

в умовах Нової української школи»  2 роботи. 
Номінація 9. «Розвиток творчої особистості дитини у закладах 

позашкільної освіти»  5 робіт. 
Інформація про виставкові роботи містить відомості: повна назва 

закладу освіти (за ІСУО); адреса закладу освіти; телефон/факс закладу; е-mail; 
сайт закладу; ПІП директора; ПІП автора, посада; тема конкурсної роботи; ПІП 
наукового керівника (за наявності); короткий зміст напрацювання; відзнака. 
Роботи в анотованому каталозі в межах розділів (номінацій) згруповано за 
абеткою прізвищ авторів робіт. 

Анотований каталог стане в нагоді керівникам закладів освіти 
та педагогічним працівникам у професійній діяльності. 

Електронну версію анотованого каталогу розміщено на сайті 
комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (http://www.zoippo.zp.ua/).

֍֍֍ 

http://www.zoippo.zp.ua/
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Номінація 1. 
 

ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
Запорізький навчально-виховний комплекс №67 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69067, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Заводський район, вул. Радіаторна, 26. 

Телефон/факс закладу: (061)-239-73-50. 

e-mail: znvk67.zp@gmail.com 

Сайт закладу: https://znvk67.zp.ua/ 
ПІП директора: Малиш Олена Євгенівна. 

ПІП автора, посада: Григоращенко Вікторія Юріївна, вчитель історії. 

Тема конкурсної роботи: Використання технології BYOD у процесі 

навчання на уроках історії. 

Короткий зміст напрацювання. Основним пріоритетом розвитку 

країни та її стратегії є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне 

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітній 

процес. Сучасний рівень їхнього розвитку відкриває перспективи 

використання користувачами принципово нових засобів, зокрема мобільного 

навчання, яке пропонує можливість навчатися незалежно від місця і часу, 

забезпечуючи неперервність і максимальну гнучкість освітнього процесу. 

Одним із шляхів запровадження мобільного навчання у школі може 
стати технологія BYOD: Bring Your Own Device, застосування якої дає змогу 

працювати в онлайн режимі, швидко давати відповіді, проходити тести, 

ознайомлюватись з навчальним матеріалом, створювати різні закладки. 

Технологія BYOD є доцільною для автоматизації освітнього процесу, 

підвищення інтересу учнів до навчальних предметів.  

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022».  

֍֍֍ 

Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю 
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Патріотична, 76. 
Телефон/факс закладу: (061)226-05-58, (061)226-05-59. 

e-mail: zp25gimn@ukr.net 

Сайт закладу:  http://gymnasium25.zp.ua/ 

ПІП директора:  Луценко Марина Федорівна. 

ПІП автора, посада: Дашко Марина Володимирівна, вчитель історії 

mailto:znvk67.zp@gmail.com
https://znvk67.zp.ua/
mailto:zp25gimn@ukr.net
http://gymnasium25.zp.ua/
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та правознавства. 

Тема конкурсної роботи: Застосування когнітивних методів навчання 

в умовах інтеграції матеріалу суспільно-гуманітарних дисциплін 

як методична проблема. 

Короткий зміст напрацювання. Представлено досвід у межах 

методичної роботи вчителя щодо використання когнітивних методів 

навчання на принципах інтеграції навчального матеріалу на уроках 

суспільствознавчих дисциплін. Визначено та охарактеризовано можливості 
застосування когнітивних методів. Дані можливості проілюстровано 

прикладами з досвіду роботи вчителя-практика. Запропоновано зразки 

завдань для учнів у межах зазначених когнітивних методів.  

Зроблено висновок про взаємозв’язок між застосуванням когнітивних 

методів навчання та можливістю реалізації Державного освітнього стандарту 

України щодо формування ключових компетентностей учнів. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: 
тел. (061)280-59-92 – секретар; (061)280-59-91 ‒ директор. 
e-mail: claslyceum@ukr.net 
Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 
ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 
ПІП автора, посада: Дребущак Ірина Леонідівна, вчитель 

початкових класів. 
Тема конкурсної роботи: Розвиток критичного мислення молодших 

школярів засобами інтегрованих та бінарних уроків. 
Короткий зміст напрацювання. Розвиток критичного мислення – 

важливий процес у становленні сучасної людини, громадянина, яка має бути 
інноватором, вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав 
людини відповідно до мети Концепції «Нова українська школа».  

Робота висвітлює методичні засади використання методів та стратегій 
розвитку критичного мислення засобами інтегрованих та бінарних уроків; 
систему вправ і прийомів роботи під час освітнього процесу щодо 
формування позитивної мотивації; підтверджує вплив засобів інтегрованих 
та бінарних уроків на ефективність та результативність розвитку критичного 
мислення молодших школярів. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

mailto:claslyceum@ukr.net
http://classlyceum.zp.ua/
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 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «ОСНОВА»  

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Я. Новицького, 9. 

Телефон/факс закладу: (061)226-07-12.  

e-mail: schoolosnova15@ukr.net 
Сайт закладу: https://sites.google.com/site/znvkosnova/ 

ПІП директора: Любімова Алла Володимирівна. 

ПІП авторів, посада: Кліщевська Яна Володимирівна, Матвіїшина 

Тетяна Дмитрівна, вчителі фізичної культури. 

Тема конкурсної роботи: Сучасні підходи до формування практичних 

навичок для самостійних занять фізичними вправами учнів 5-6 класів 

на уроках фізичної культури. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: 

Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки та 

здорового способу життя комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 
кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР. 

Короткий зміст напрацювання. Вперше на підставі наукових 

досліджень сучасних авторів з опертям на провідні завдання з боку держави 

розроблені та апробовані: 

‒ характеристика рівнів сформованості практичних навичок для 

самостійних занять фізичними вправами учнів 5-6 класів; 

‒ анкета самоаналізу учнів 5-6 класів «Мій стиль життя»; 

‒ схема аналізу уроку «фізична культура» в контексті формування 

практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами; 

‒ уніфікована схема уроку «фізична культура» в контексті теми досвіду; 

‒ організаційно-педагогічні умови ефективної реалізації формування 

практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами учнів. 
Практична значущість досвіду складається з таких універсальних 

напрацювань, як-от: 

‒ фрактали як унаочнення перспективної діяльності учнів на уроці; 

‒ опорні картки-схеми на п’ять серій завдань у відповідності до рівнів 

сформованості практичних навичок для самостійних занять фізичними 

вправами учнів; 

‒ бонусна методика оцінювання досягнень учнів; 

‒ система домашніх завдань; 

‒ орієнтовні плани-конспекти уроків «фізична культура». 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

mailto:schoolosnova15@ukr.net
https://sites.google.com/site/znvkosnova/
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Запорізький академічний ліцей № 34 Запорізької міської ради 

Адреса закладу освіти: 69120, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Шевченківський район, вул. Богдана Завади, 8. 

Телефон/факс закладу: (061)286-24-32. 

e-mail: zplicey34@gmail.com 

Сайт закладу: http://zplicey34.at.ua 

ПІП директора: Дацінько Євдокія Григорівна. 

ПІП автора, посада: Кожокар Лілія Дмитрівна, вчитель хімії 
та біології. 

Тема конкурсної роботи: Медіазасоби формування екологічної 

компетентності здобувачів освіти на уроках хімії та біології. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: 

Дехтяренко Світлана Григорівна, методист методичного відділу 

комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. 

Короткий зміст напрацювання. Формування екологічно компетентної 

особистості є провідним питанням сучасної освіти. Цей процес на уроках 

хімії та біології відбувається ефективніше в разі застосування медіазасобів, 

що забезпечують когнітивне, образне, емоційне сприйняття інформації під 

час її опрацювання; сприяють розвитку самостійності та креативності, 
удосконаленню комунікативних і організаторських здібностей, зростанню 

успішності здобувачів освіти. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: (061)227-10-31 

e-mail: lyceumsekret@ukr.net 

Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua 

ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 

ПІП авторів, посада: Корольова Людмила Михайлівна, Космакова 

Лариса Євгеніївна, вчителі початкових класів. 

Тема конкурсної роботи.: Розвиток наскрізних умінь молодших 

школярів – індикатор сучасного освітнього середовища. 

Короткий зміст напрацювання. Метою якісної освіти має бути 
не стільки набуття знань, адже те, що сьогодні не викликає сумніву, завтра 

спростовується науковою теорією або більш точним спостереженням. Тому 

завдання вчителя – навчити вчитися, мислити. Вирішення цього можливе за 

mailto:zplicey34@gmail.com
http://zplicey34.at.ua/
mailto:lyceumsekret@ukr.net
http://classlyceum.zp.ua/
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умови зміни педагогічних методик, впровадження інноваційних технологій, 

навчання керуванням власною поведінкою під час діяльності, рефлексії.  

Наскрізні вміння є базисом загальної компетентності учнів початкової 

школи, їхньої самореалізації, успішної соціалізації, здатності до самоосвіти 

та саморозвитку, використовувати набуті знання і вміння для творчого 

вирішення питань. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍  

Комунальний заклад Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою 

 військово-фізичною підготовкою «Захисник» Запорізької обласної ради 

Адреса закладу освіти: 69013, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Шевченківський район, вул. Військбуд, 570. 

Телефон/факс закладу: (061)226-23-52; факс: (061)226-23-53. 

e-mail: Zahisnik2000@i.ua 
Сайт закладу: http://www.zahisnik.zp.ua/ 

ПІП директора: Кулька Руслан Михайлович. 

ПІП автора, посада: Кравець Тетяна Іванівна, вчитель фізики. 

Тема конкурсної роботи: Впровадження проблемного навчання 

засобами ІКТ на уроках фізики. 

Короткий зміст напрацювання. Даний досвід рекомендовано для 

використання вчителями природничо-математичних дисциплін у військових 

ліцеях та загальноосвітній школі. Він допоможе підвищити ефективність 

уроків з використанням ІКТ, створити умови для високоякісного засвоєння 

навчального матеріалу, виховувати гармонійну особистість, розвивати 

інтелектуальні, творчі здібності учнів, готувати їх до життя у розвиненому 

інформаційному середовищі. 
Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 
Телефон/факс закладу: (061)227-10-31, (061)227-10-32. 

e-mail: lyceumsekret@ukr.net 

Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua 

ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 

ПІП автора, посада: Кругліченко Яна Олександрівна, вчитель 

зарубіжної літератури. 

mailto:Zahisnik2000@i.ua
http://www.zahisnik.zp.ua/
mailto:lyceumsekret@ukr.net
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Тема конкурсної роботи: Шляхи впровадження читацької 

компетентності в межах мовно-літературної галузі. 

Короткий зміст напрацювання. Робота поєднує теоретичні питання, 

пов’язані з поняттям та структурою читацької компетентності та практичний 

аспект реалізації читацької компетентності в межах мовно-літературної галузі 

на сучасному етапі  розвитку освіти України в середній та старшій школі. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Мелітопольська гімназія № 13  

Мелітопольської міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 72302, Запорізька область, м. Мелітополь, 

вул. Вишнева, 84. 

Телефон/факс закладу: (061)927-16-07. 

e-mail: abcd@mg13.ukr.education 
Сайт закладу: https://mg13mltosvita.wixsite.com/mg13 

ПІП директора: Галацан Олена Володимирівна. 

ПІП авторів, посада: Ляшок Людмила Валеріївна, Романова Олена 

Вікторівна, вчителі української мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Авторський конструктор інтегрованого 

уроку 5 К за діяльнісним компетентнісним підходом. 

Короткий зміст напрацювання. Автори презентують власне бачення 

вдосконалення організації освітньої діяльності, пропонують заміну існуючої 

моделі навчання на модель інтегрованого навчання предметів філологічного 

циклу. Вказана модель базується на принципах діяльнісного 

та компетентнісного підходів, а саме: навчання у самостійному відкритті, 

осмислення понять, використання прийомів критичного мислення 
та компаративного аналізу, створення ситуації успіху. Сукупність методів 

інтерактивного, проектного навчання та розвитку критичного, креативного 

мислення програмує позицію учня як активного співтворця уроку, формує 

вміння засвоювати значний обсяг інформації у цілісному сприйнятті 

та застосовувати набутий досвід у практиці. Новизна досвіду підкріплена 

моделюванням власної методичної системи 5 К (комунікація – критичне 

мислення – компаратизм – колаборація – компетентність), на основі якої 

розроблено авторський конструктор інтегрованого уроку 5 К 

за компетентнісним підходом. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

 

mailto:abcd@mg13.ukr.education
https://mg13mltosvita.wixsite.com/mg13
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Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78  

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар 

Центральний, 12-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-23-91, 226-23-93. 

e-mail: schoolzp78@ukr.net 

Сайт закладу: https://sites.google.com/view/schoolzp78/  

ПІП директора: Череповська Ольга Василівна. 
ПІП автора, посада: Міхотін Олександр Костянтинович, учитель 

історії, географії. 

Тема конкурсної роботи: Використання хмарних технологій 

на уроках природничих наук у рамках реформи НУШ. 

Короткий зміст напрацювання. Розглянуто можливості використання 

хмарних технологій на уроках географії, нові форми навчання та методи 

викладання предмету, а також можливості у підвищенні медіаграмотності 

педагогів. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька гімназія № 28  

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Лермонтова, 16. 

Телефон/факс закладу: (061)233-13-38. 

e-mail: zp28gimn@ukr.net 

Сайт закладу: http://www.school28.zp.ua 

ПІП директора Бурма Ірина Миколаївна. 
ПІП автора, посада: Мороз Ганна Юріївна, вчитель української 

мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Квестові технології на уроках української 

літератури як засіб розвитку ключових компетентностей учнів. 

Короткий зміст напрацювання: Дана робота ознайомлює з досвідом 

використання квест-технології, що сприяє розвитку активного пізнання світу, 

критичного мислення, вчить долати труднощі, актуалізує знання, допомагає 

застосовувати їх на практиці.  

Практична частина (додатки) підтверджує значущість та ефективність 

запровадження квест-технології. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

mailto:schoolzp78@ukr.net
https://sites.google.com/view/schoolzp78/головна-сторінка
mailto:zp28gimn@ukr.net
http://www.school28.zp.ua/
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Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа 

Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70424, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3-А. 

Телефон: (061)223-20-13. 

е-mail: rozumivka@ukr.net 

Сайт закладу: https://sites.google.com/view/schoolrozumivka/ 

ПІП директора: Холод Марина Василівна. 
ПІП автора, посада: Назаренко Світлана Петрівна, вчитель 

української мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Від А до Я (майже), або чому я обираю 

квест-технологію. 

Короткий зміст напрацювання. Квест-технологія розглядається 

як одна з інноваційних форм роботи з учнями, які сприяють підвищенню 

інформативності, інтенсивності, результативності освіти. Автор наводить 

приклади створення квестів різних за структурою та наповнюваністю. 

Застосування матеріалів досвіду розкриває широкі можливості 

для організації урочної, індивідуальної, групової та позакласної роботи, дає 

змогу інтегрувати гру в навчання, а навчання в життя. Структура і зміст 

поданого матеріалу концептуально зумовлені оновленням системи 
національної освіти на сучасному етапі. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍  

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

бульвар Центральний, 15-А. 

Телефон/факс закладу:(061)226-85-41. 

e-mail: ogg27@ukr.net 

Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 

ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна.  

ПІП авторів, посада: Онищенко Леся Сергіївна, Станішевська 

Аліна Валеріївна, вчителі математики. 

Тема конкурсної роботи: Розвиток математичної компетентності 

засобами формування наскрізних вмінь учнів. 
Короткий зміст напрацювання. Дані матеріали, які є результатом 

роботи вчителів математики гімназії №27, презентують практичні 
напрацювання із реалізації інтегрованих змістовних ліній (відповідно 
до навчальної програми) щодо вивчення математики. Досвід має теоретичне 

mailto:rozumivka@ukr.net
https://sites.google.com/view/schoolrozumivka/
mailto:ogg27@ukr.net
http://www.ogg27.zp.ua/
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та практичне значення і дозволить за застосування діяльнісного 
та компетентнісного підходів на уроках математики забезпечити: 

‒ розкриття ролі, можливостей математики у пізнанні й описі реальних 
процесів і явищ дійсності, усвідомлення математики як універсальної мови 
природничих наук та органічного складника загальної культури; 

‒ оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними 
математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають 
змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ; 

‒ розвиток логічного, критичного і творчого мислення, здатності чітко 
й аргументовано формулювати, висловлювати власні судження, 
обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати 
математичні методи під час розв’язування навчальних і практичних задач, 
оцінювати правильність і раціональність їх розв’язання, використовувати 
математичні знання і вміння у вивченні інших навчальних предметів, 
розпізнавати некоректні міркування, приймати рішення в умовах неповної, 
надлишкової, точної та ймовірнісної інформації; 

‒ розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати 
математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну 
інформацію, критично її оцінювати, виокремлювати головне, аналізувати, 
робити висновки, використовувати здобуте в житті. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27  

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

бульвар Центральний, 15-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-85-41. 

e-mail: ogg27@ukr.net 

Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 
ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна. 

ПІП автора, посада: Порох Інна Сергіївна, вчитель української мови 

та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Формування предметних та ключових 

компетентностей шляхом впровадження проєктних технологій на уроках 

української мови та літератури. 

Короткий зміст напрацювання. Презентований досвід має 

інноваційний потенціал, ґрунтується на поєднанні традиційних 

та інноваційних методів навчання української мови та літератури. Він 

містить два розділи. Перший – представляє теоретичні матеріали щодо 

впровадження проєктної технології в освітній процес у контексті сучасних 

mailto:ogg27@ukr.net
http://www.ogg27.zp.ua/
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ідей Концепції НУШ, що дає змогу педагогам ознайомитися з опрацьованими 

нормативними та методичними вимогами застосування компетентнісного 

підходу до навчання та продовжувати надалі успішно розробляти власні 

напрацювання з реалізації цього питання. У межах практичного розділу 

висвітлюється прикладний підхід використання проєктних технологій.  

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27  
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
бульвар Центральний, 15-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-85-41. 
e-mail: ogg27@ukr.net 
Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 
ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна. 
ПІП автора, посада: Резніченко Алла Вікторівна, вчитель фізичної 

культури. 
Тема конкурсної роботи: Розширення функціональних можливостей 

організму через впровадження оздоровчих систем на уроках фізичної культури. 
Короткий зміст напрацювання. Досвід дає можливість вчителям 

фізичної культури ознайомитися із теоретичним матеріалом стосовно 
підвищення мотивації до здорового способу життя, виховання в учнів 
відповідальності до власного здоров’я засобами оздоровчих систем 
та нетрадиційних вправ на уроках фізичної культури. Вони доступні, прості, 
цілеспрямовані, доцільні. У дітей викликають позитивні емоції, захоплення, 
інтерес, оптимізм, добре самопочуття, підтримують психологічний стан, 
підвищують інтерес до занять, бажання займатися саме цими вправами. 

Дидактичні напрацювання спрямовані на їхнє практичне використання 
педагогами в навчальній роботі. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький колегіум «Елінт» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69121, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Професора Толока, 29. 

Телефон/факс закладу: (061)707-50-13. 

e-mail: zk@elint.com.ua 
Сайт закладу: http://elint.com.ua/ 

ПІП директора: Зайковська Олена Анатоліївна. 

mailto:ogg27@ukr.net
http://www.ogg27.zp.ua/
mailto:zk@elint.com.ua
http://elint.com.ua/
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ПІП автора, посада: Сергієнко Галина Олексіївна, вчитель 
мистецтва. 

Тема конкурсної роботи: Сучасні форми творчих завдань на уроках 
мистецтва як засіб формування компетентної та креативної особистості. 

Короткий зміст напрацювання. Представлена колекція варіантів 
сучасних форм творчих робіт та перевірки знань учнів на уроках мистецтва 
(8-10 класи), спрямованих на формування ключових компетентностей НУШ. 
Завдання допомагають учням краще розкрити власні творчі потенціали, 
приховані здібності та таланти, дають можливість проявити творчість 
та креативність, підвищують впевненість та розвивають комунікативність. 
Усі представлені форми апробовано автором у практичній діяльності 
на уроках мистецтва в Запорізькому колегіумі «Елінт». 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: (061)280-59-91, (061)280-59-92. 
e-mail: lyceumsekret@ukr.net 
Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 
ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 
ПІП автора, посада: Сіпакова Лілія Амірівна, вчитель початкових 

класів. 
Тема конкурсної роботи: Використання LEGO-технології на уроках 

у початковій школі. 
Короткий зміст напрацювання. LEGO – це найпоширеніша 

педагогічна технологія, що використовує моделі реального світу і предметно-
ігрове середовище для навчання та розвитку дитини й головне, допомагає 
комплексно інтегрувати форми роботи з конструктором LEGO в освітній 
процес та вирішувати низку завдань під час вивчення будь-яких предметів, 
стати учневі більш організованим, дисциплінованим, цілеспрямованим, 
емоційно-стійким тощо. 

Автор досвіду спрямовує зусилля на організацію такого освітнього 
процесу, який сприяє всебічному поглибленому розвитку особистості 
дитини, забезпечує активізацію пізнавальної та активної діяльності, 
формування та розвиток мовленнєвої компетентності, математичних 
здібностей, комунікативних навичок, наочно-образного, логічного мислення, 
довільної уваги, репродуктивної уяви, саморегуляції, словникового запасу, 
підвищує ефективність засвоєння матеріалу. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

mailto:lyceumsekret@ukr.net
http://classlyceum.zp.ua/
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Запорізький навчально-виховний комплекс № 67 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти:и 69067, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Заводський район, вул. Радіаторна, 26. 

Телефон/факс закладу: (061)239-73-50. 
e-mail: znvk67.zp@gmail.com 

Сайт закладу: https://znvk67.zp.ua/ 
ПІП директора Малиш Олена Євгенівна. 

ПІП авторів, посада: Соболенко Юлія Петрівна, вчитель історії, 
Шкляренко Світлана Володимирівна, вчитель української мови 

і літератури. 
Тема конкурсної роботи: Впровадження елементів медіаосвіти 

на уроках суспільно-гуманітарного циклу. 
Короткий зміст напрацювання. Висвітлено особливості впровадження 

медіаосвіти та можливості її упровадження на уроках української мови 
та літератури, історії, систематизовано теоретичний та практичний досвід 

роботи вчителів закладу із впровадження цієї інноваційної технології 
відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». 

Розглянуто переваги уроків з елементами медіаосвіти, наведено типові 

методи медіаосвіти, які дають змогу формувати в учнів медіаграмотність – 
набір компетентностей, необхідних для активної й усвідомленої участі 

в житті медійного суспільства. Запропоновано критерії компетентностей 
та етапи їхнього формування відповідно до мети, змісту, методів, форм 

та засобів навчання та виховання. Наведено приклади уроків з елементами 
медіаосвіти. Запропоновано найбільш ефективні, на думку авторів, способи 

інтеграції медіаосвіти в урочну діяльність. Розглянуто питання 
й запропоновано критерії оцінювання медіапродукту, відбору інформації під 

час підготовки до уроку із застосуванням медіатексту. Названо чинники, 
які обумовлюють ефективність уроків з елементами медіаосвіти. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 67  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69067, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Заводський район, вул. Радіаторна, 26. 

Телефон/факс закладу: (061)239-73-50. 

e-mail: znvk67.zp@gmail.com 

Сайт закладу: https://znvk67.zp.ua/ 

ПІП директора: Малиш Олена Євгенівна. 

mailto:znvk67.zp@gmail.com
https://znvk67.zp.ua/
mailto:znvk67.zp@gmail.com
https://znvk67.zp.ua/
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ПІП автора, посада: Солдатенко Сергій Іванович, учитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Засоби, форми та методи формування 

компетентностей з інформаційних та комунікаційних технологій на уроках 

інформатики. 

Короткий зміст напрацювання. Найважливішим завданням сучасної 

системи освіти є формування сукупності «універсальних навчальних дій», 

що забезпечують «уміння вчитися», здатність особистості до саморозвитку 
та самовдосконалення завдяки свідомому та активному привласненні нового 

соціального досвіду, а не лише конкретних предметних знань та навичок 

у рамках окремих дисциплін. Запропоновані засоби, форми та методи, 

які використано на уроках інформатики сприяють формуванню 

компетентностей з інформаційних та комунікаційних технологій. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Науковий ліцей комунального закладу вищої освіти  

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59 

(о. Хортиця). 
Телефон/факс закладу: (061)283-20-01. 
e-mail: info@khnnra.zp.ua 
Сайт закладу: https://lyceum.khnnra.edu.ua/  
ПІП директора: Казаннікова Олена Володимирівна. 
ПІП автора, посада: Туманян Тетяна Сергіївна, викладач біології, 

методист. 
Тема конкурсної роботи: Формування іміджу педагога-предметника 

засобами персонального освітнього бренду. 
Короткий зміст напрацювання. Матеріал містить теоретичне 

обґрунтування щодо переорієнтації освітніх трендів та утвердження такого 
поняття як особистий професійний бренд, його вплив на формування іміджу 
педагога-предметника. Провідна ідея досвіду – створення персонального 
освітнього бренду «Геном EdTransformer», що являє собою унікальну 
систему забезпечення розвитку творчого потенціалу особистості, 
самостійного критичного мислення, ціннісних орієнтирів та формування 
спектра ключових компетентностей, адекватних новим життєвим реаліям, які 
дозволять педагогу та здобувачам освіти мати стійку життєву позицію і стати 
конкурентоспроможними й соціально успішними в житті. 

Представлено етапи створення бренду: діагностично-прогностичний; 
підготовчий, проєктний, підсумковий. Опис реалізації кожного етапу містить 

mailto:info@khnnra.zp.ua
https://lyceum.khnnra.edu.ua/
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провідні завдання та алгоритм їх виконання; активні покликання на авторські 
методичні напрацювання й інструментарії. Наведено експериментальне 
підтвердження результативності провадження персонального освітнього 
бренду «Геном EdTransformer» в освітній простір Наукового ліцею 
комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія», його вплив на формування іміджу педагога-
предметника та рекомендації із упровадження досвіду в освітню практику 
закладів загальної середньої та середньої спеціальної освіти. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  

«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 
смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 

Телефон/факс закладу: (061)223-31-32. 

e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 

Сайт закладу:  

https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 

ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 

ПІП автора, посада: Федорченко Юрій Миколайович, учитель 

математики. 

Тема конкурсної роботи: Прикладна спрямованість математики 

як складова STEM-навчання. 

Короткий зміст напрацювання. Застосування задач прикладного змісту 

на уроках математики підвищує інтерес учнів до предмету, адже вони бачать 
практичне використання отриманих на уроці теоретичних знань 

у повсякденному житті. Виконання STEM-проєктів демонструє інтеграцію 

математичних знань з різними сферами життя, а сучасні програмні навчальні 

засоби та додатки роблять навчання різноманітним, ненав’язливим 

та природним. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  

«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 

mailto:school@balabino-nvk.com.ua
https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/
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Телефон/факс закладу: (061)223-31-32.  
e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 
Сайт закладу: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 
ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 
ПІП автора, посада: Черкасова Світлана Василівна, вчитель 

трудового навчання та технологій. 
Тема конкурсної роботи: Сучасні інструменти технологічного 

освітнього простору в умовах НУШ. 
Короткий зміст напрацювання. Розкрито методи й прийоми 

використання діяльнісного та проєктно-технологічного підходів 
у навчальному процесі технологічної освітньої галузі в умовах НУШ, умови 
освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід 
проектної діяльності учня. Під час роботи над проєктами діти навчаються 
систематизувати, планувати власну трудову діяльність, прагнуть створювати 
нові або вдосконалювати існуючі вироби, розвивають творчі здібності 
моральні якості як-от працелюбність та вмотивованість до майбутнього 
вибору професії, самостійність, критичне, наочно-образне мислення. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 

Телефон/факс закладу: (061)223-31-32; (061)223-33-19 

e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 
Сайт закладу: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 

ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 

ПІП автора, посада: Шевченко Тетяна Миколаївна, вчитель 

математики. 

Тема конкурсної роботи: Використання елементів STEAM-освіти 

на уроках математики. 

Короткий зміст напрацювання. Організація та підтримка 

цілеспрямованої пізнавальної діяльності учнів, формування у них умінь 

та навичок здійснювати наукові дослідження – одне з основних завдань, яке має 

вирішувати вчитель. Можливість застосування науково-технічних знань 

у реальному житті за допомогою практичних занять демонструє STEАM-освіта. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

mailto:school@balabino-nvk.com.ua
https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/
mailto:school@balabino-nvk.com.ua
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Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

бульвар Центральний, 15-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-85-41. 

e-mail: ogg27@ukr.net 

Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 

ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна. 
ПІП автора, посада: Шершньова Анжеліка Анатоліївна, вчитель 

англійської мови. 

Тема конкурсної роботи: Квест як засіб формування метапредметних 

компетентностей під час виховних заходів з англійської мови в умовах 

змішаного навчання. 

Короткий зміст напрацювання. Досвід з питань впровадження 

в навчальний процес вимог Концепції «Нова українська школа» в частині 

формування компетентності спілкування іноземними мовами є результатом 

роботи вчителів англійської мови гімназії №27. Він презентує теоретичні 

та практичні напрацювання з упровадження квест технології. Квест дозволяє 

розвивати активне пізнання на уроках, сприяє розвитку логічного мислення, 

інтерактивних здібностей, допомагає долати проблеми та труднощі, а саме: 
вирішити, розплутати, придумати, застосовувати власні знання на практиці 

у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати їх.  

Практична частина пропонує авторські дидактичні напрацювання 

квестів. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 
֍֍֍ 

 

mailto:ogg27@ukr.net
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Номінація 2. 

 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 

«Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69076, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Хортицький район, вул. Козака Бабури, 16. 

Телефон/факс закладу: (061)226-02-34, (061)226-02-35. 

e-mail: dnz237zp@ukr.net 

Сайт закладу: https://dnz237.jimdofree.com/ 

ПІП директора: Акчуріна Юлія Михайлівна. 

ПІП автора, посада: Журова Олена Вячеславівна, вихователь. 

Тема конкурсної роботи: Організація проєктної діяльності в закладах 

дошкільної освіти. 

Короткий зміст напрацювання. Надано алгоритм роботи над 

проєктами в закладі дошкільної освіти, запропоновано для використання 
тематику проєктів із практики роботи. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 162 

«Ведмедик» Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, бульвар Центральний, 17-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-85-30, (061)226-84-94. 

e-mail: dnz162vedmeduk@gmail.com 

Сайт закладу: http://vedmeduk.org.ua 

ПІП директора: Колокол Ольга Анатоліївна, виконуюча обов’язки 

директора. 

ПІП авторів, посада: Заськіна Олена Іванівна, вчитель-дефектолог, 

Островська Жанна Анатоліївна, вихователь. 

Тема конкурсної роботи: Полісенсорний підхід в інклюзивній освіті 

дошкільників. 

Короткий зміст напрацювання. В Україні дедалі більшого розвитку 
набуває інклюзивна освіта, яка забезпечує права всіх дітей, зокрема 

й із особливими освітніми потребами, на рівний доступ до якісної освіти. 

Навчання та виховання в інклюзивних групах – це забезпечення однакових 

можливостей отримання кваліфікованої корекційної допомоги, долучення 

до суспільного життя, набуття впевненості, максимально можливої 
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самостійності. Особливості соціальної інтеграції, розвитку таких дітей 

в інклюзивній групі зумовлюють необхідність пошуку дієвих методик 

та технологій корекції їхнього розвитку. Перспективним є використання 

полісенсорних педагогічних технологій. 

Представлені адаптовані та апробовані технології, які показали високу 

ефективність в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної групи.  

Запропоновано технологію впровадження сенсорних ігор, створених 
на основі авторської книги Е. Карла «Дуже голодна гусениця», картотеку ігор 

з прищіпками для розвитку сенсомоторики, методику роботи 

із мільтифункціональним посібником «Сенсорна пісочниця». 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 

«Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69076, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Хортицький район, вул. Козака Бабури, 16. 

Телефон/факс закладу: (061)226-02-34, (061)226-02-35. 

e-mail: dnz237zp@ukr.net 

Сайт закладу: https://dnz237.jimdofree.com/ 

ПІП директора: Акчуріна Юлія Михайлівна. 

ПІП авторів, посада: Куліш Ольга Анатоліївна, учитель-логопед, 

Мишковець Олена Олександрівна, інструктор з фізичного виховання. 

Тема конкурсної роботи: Мовленнєве дихання – запорука правильної 

звуковимови. 

Короткий зміст напрацювання. Запропоновано комплекс вправ 
для мовленнєвого дихання, що використовуються в корекційно-

відновлювальній роботі з дітьми, які мають особливості мовленнєвого 

розвитку, з метою вироблення правильного мовленнєвого дихання. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» 
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69095, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Олександрівський район, вул. Гоголя 175. 

Телефон/факс закладу: (063)961-99-51. 
e-mail: zkluch164@i.ua 

Сайт закладу: http://dnz164.edukit.zp.ua/ 

mailto:dnz237zp@ukr.net
https://dnz237.jimdofree.com/
mailto:zkluch164@i.ua
http://dnz164.edukit.zp.ua/


 

22 

ПІП директора: Панченко Світлана Анатоліївна. 
ПІП авторів, посада: Логвина Тетяна Вячеславівна, Логвина 

Олеся Сергіївна, вихователі. 
Тема конкурсної роботи: Технологія «Шість цеглинок»: формування 

сенсорно-пізнавальної компетентності дітей в закладі дошкільної освіти. 
Короткий зміст напрацювання. Ефективність формування сенсорно-

пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку відповідно до вимог 
БКДО буде більш ефективною за впровадження технології «Шість цеглинок» 
та організованої навчально-ігрової діяльності. Новизна досвіду полягає 
у розробленні та апробації календарно-тематичного планування ігор 
за віковими групами та його методичного забезпечення: картотеки ігор 
і вправ за технологією «Шість цеглинок» LEGO для дітей раннього віку; 
систематизації дидактичних ігор і вправ з використанням набору «LEGO 
DUPLO Шість Цеглинок» за блоково-тематичним плануванням освітньої 
діяльності для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу 

«Золотий ключик» №5 Енергодарської міської ради 

Василівського району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, 

вул. Молодіжна, 35. 

Телефон/факс закладу: (061)393-21-91. 

e-mail: dnz5zolotoykluchik@gmail.com 

Сайт закладу: http://enerhodar-dnz5.zp.sch.in.ua 

ПІП директора Макеєва Ніна Степанівна. 

ПІП авторів, посада: Макеєва Ніна Степанівна, директор, Закітня 

Ганна Олексіївна, вихователь-методист, Огурцова Марина Василівна, 

вихователь. 
Тема конкурсної роботи: Формування предметно-практичної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку в умовах модернізації 

дошкільної освіти із застосуванням сучасних технологій. 

Короткий зміст напрацювання. Досвід спрямований на застосування 

сучасних технологій у предметно-практичній діяльності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі трудового виховання. Автори вважають, 

що оволодіння дітьми старшого дошкільного віку вміннями та навичками 

практикоорієнтованої діяльності, вирішення питань, формування 

позитивного досвіду взаємодії з оточуючим світом та соціального розвитку 

сприятиме успішному самостійному життю дитини на наступних етапах. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

mailto:dnz5zolotoykluchik@gmail.com
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Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №163 «Катруся» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Заводський район, вул. Молодіжна, 109. 

Телефон/факс закладу: (061)239-73-64. 

e-mail: orlyatko163@gmail.com 

Сайт закладу: http://dnz163.edukit.zp.ua/ 

ПІП директора: Якшина Валентина Петрівна. 
ПІП автора, посада: Морозова Ірина Павлівна, музичний керівник. 

Тема конкурсної роботи: Розвиток музичних здібностей у дітей 

дошкільного віку. 

Короткий зміст напрацювання. Реформа системи освіти, 

яка стосується і дошкільної ланки, висуває завдання стосовно розвитку 

творчості дитини як одне із пріоритетних. 

Дошкільний вік – сензитивний період для формування музичних 

здібностей, а музика як вид мистецтва, що суттєво впливає на становлення 

особистості. Вона збагачує почуття, сприяє оволодінням вмінням відчувати 

ритм, мелодію твору, формує здібності адекватно реагувати на них власним 

голосом і рухами, розвиває інтерес до різних музичних інструментів 

й бажання на них грати. 
Головне в музичному розвитку дошкільнят – супроводити дитину 

в різнобарвний світ музики, навчити жити «нею», щоб музика дитинства 

стала хорошим вихователем і надійним другом на все життя. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №81 

«Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69016, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Олександрівський район, вул. Козача, 2. 

Телефон/факс закладу: (061)286-28-56. 

e-mail: biriusynka@ukr.net 

Сайт закладу: http://dnz81.edukit.zp.ua 

ПІП директора: Крюковська Світлана Іванівна. 

ПІП авторів, посада: Остапенко Валерія Вячеславівна, Кузнецова 

Наталя Володимирівна, вчителі-дефектологи. 

Тема конкурсної роботи: Технологія використання літотерапії 

у формуванні ключових компетентностей дітей дошкільного віку 
з депривацією зору. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: 

Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри реабілітаційної педагогіки 

mailto:orlyatko163@gmail.com
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та здорового способу життя комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту СРСР. 

Короткий зміст напрацювання. Одним із стратегічних напрямів 

модернізації та оновлення змісту корекційної педагогіки є розвиток 

інноваційної діяльності, яка стала стимулювальним чинником 

для дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №81 

«Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької області (комбінованого 
типу для дітей з депривацією зору).  

З урахуванням компетентностей, виокремлених у БКДО, звернено 

увагу на предметно-практичну, технологічну компетентність. 

У практиці дошкільної освіти літотерапія в корекційно-розвитковій 

роботі для дітей з депривацією зору використовується вкрай рідко. Також 

мало подано науково-педагогічну інтерпретацію ідеї лікувально-

педагогічного впливу літотерапії на стан і розвиток дітей із порушеннями 

зору та практичне впровадження літотерапії у реалії освітнього процесу. 

Таким чином, досвід створено на подолання суперечностей між: 

‒ задекларованою необхідністю підвищення інтересу дітей 

дошкільного віку з депривацією зору до пізнання світу і недостатньою 

розробленістю змісту і характеру цього процесу; 
‒ необхідністю опанування дітьми з депривацією зору способами 

активності та недооцінкою і недостатнім використанням потенціалу 

літотерапії в умовах компетентнісно-орієнтованого освітнього процесу. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Долинський комунальний заклад дошкільної освіти «Мрія» 

Долинської сільської ради 

Адреса закладу освіти: 70420, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Долинське, вул. Тараса Шевченка, 14. 

Телефон/факс закладу: (061)701-25-53. 

e-mail: dolinskiydnz@ukr.net 

Сайт закладу: https://sites.google.com/ozr.ukr.education/mriya/ 

Сторінка у Facebook: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100052512931132 

ПІП директора: Тімофєєва Дар’я Сергіївна. 

ПІП автора, посада: Ревенко Наталія Олександрівна, вихователь-

методист, логопед, дефектолог. 
Тема конкурсної роботи: Застосування арт-методів у корекційній 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

mailto:dolinskiydnz@ukr.net
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Короткий зміст напрацювання. Представлено практичні матеріали 

із розвитку мистецьких здібностей дітей різного віку. Основна ідея – 

використання арт-терапевтичних методів роботи позитивно впливає 

на емоційне самопочуття дітей, сприяє виникненню позитивних емоцій, 

знижує рівень нервового напруження, стабілізує внутрішній стан. 

Підтверджено: використання адаптованих до дошкільного віку арт-

методів активізує мовленнєву діяльність, творчі здібності, розвиток дрібної 

моторики й, відповідно, уможливлює якісні зміни процесу розвитку 
мовлення. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №285 «Посмішка» 

Запорізької міської ради, Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69118, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Комунарський район, проспект 40-річчя Перемоги, 15-А. 

Телефон/факс закладу: (061)279-81-19.  

e-mail: posmishka285@gmail.com 

Сайт закладу: http://dnz.285.zp/ua/ 

ПІП директора: Кольонова Тамара Вікторівна. 

ПІП автора, посада: Стрілець Галина Миколаївна, вихователь. 

Тема конкурсної роботи: Розвиток пізнавального інтересу, 

комунікативності, креативності, творчого мислення дітей дошкільного віку 

за допомогою технології STORYTELLING. 

Короткий зміст напрацювання. Багаторічна робота з дітьми 

дошкільного віку час від часу висуває питання стосовно того, 

як продемонструвати те, що навчатися – нескладно й дуже захоплююче; 
як залучити кожну дитину у процес навчання, щоб вона змогла використати 

ці знання у власному житті, максимально набути корисне для себе. 

На це питання дає відповідь технологія «STORYTELLING», адже 

захоплюючі історії мають чудодійну силу над маленькими слухачами 

й складно віднайти вихователя, який для досягнення освітніх цілей 

не вдавався до розповіді життєвої історії, оповідки, казки тощо.  

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №90 «Волошка» 
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69027, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Комунарський район, вул. Космічна 7-А. 

mailto:posmishka285@gmail.com
http://dnz.285.zp/ua/
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Телефон/факс закладу: (061)769-80-47. 
e-mail: dnz90zp@ukr.net 
Сайт закладу: http://dnz90.zp.sch.in.ua 
ПІП директора: Цілуйко Катерина Сергіївна. 
ПІП авторів, посада: Цілуйко Катерина Сергіївна, директор, Кохан 

Юлія Іванівна, вихователь-методист. 
Тема конкурсної роботи: STREAM-освіта: сучасні заняття у закладі 

дошкільної освіти. 
ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Варецька 

Олена Володимирівна, проректор з науково-методичної роботи, професор 
кафедри початкової освіти комунального закладу «Запорізький обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 
доктор педагогічних наук, професор. 

Короткий зміст напрацювання. Реалізація ідей STREAM як нового 
інтеграційного підходу для забезпечення організації освітнього процесу 
закладу дошкільної освіти, а також пошук форм організації діяльності 
педагогів, які забезпечать позитивний результат щодо зацікавленості дітей 
наукою завдяки впровадженню STREAM-освіти. 

Популяризація STREAM серед закладів дошкільної освіти 
як альтернативного напряму освіти, що забезпечує реалізацію завдань БКДО 
в умовах інтеграції та  наступності між дошкільною і початковою ланками 
освіти. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%28%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%29+%E2%84%9690+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&sxsrf=ALiCzsb0mH3ekCuhZUCM5EYbKrTad6K_IQ%3A1662458167343&ei=NxkXY5rIFKubwPAPz-aLgAs&ved=0ahUKEwjav5Kk8__5AhWrDRAIHU_zArAQ4dUDCA4&oq=%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%28%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%29+%E2%84%9690+%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAw6BwgjEOoCECdKBAhBGABKBAhGGABQgBNYgBNg8B9oAXAAeACAAakBiAGpAZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
mailto:dnz90zp@ukr.net
http://dnz90.zp.sch.in.ua/
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Номінація 3. 
 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 109  
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69000, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
Дніпровський район, вул. Дніпровські пороги, 29. 

Телефон/факс закладу: (061)702-30-52. 
e-mail: dnporogi@ukr.net 
Сайт закладу: http://znvk109.in.ua 
ПІП директора: Хайруліна Олеся Сергіївна. 
ПІП автора, посада: Власенко Марина Василівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 
Тема конкурсної роботи: Інструменти розвитку нестандартного 

мислення «think outside the box» у здобувачів освіти НУШ на уроках 
іноземної мови. 

Короткий зміст напрацювання. Ключові компетентності Нової 
української школи – навички, необхідні для підвищення особистого 
потенціалу, розвитку та розширення можливостей для самореалізації, серед 
яких – нестандартне мислення, яке дозволяє поглянути на світ по-іншому. 
Ефективним способом його розвитку є вправи, які допомагають навчитися 
мислитися інакше, та когнітивні вправи як мозковий штурм (швидке 
вигадування ідей), віднаходження справжньої сутності проблеми.  

Для створення нового потрібно дозволити собі думати «outside the 
box» ‒ вийти «за межі», що абсолютно не збігається зі звичною діяльністю 
мозку. Висвітлено питання стосовно того, що заважає здобувачам освіти бути 
креативним, які бувають типи нестандартного мислення та прийоми, 
за допомогою яких можна розвивати нестандартне мислення на уроках 
іноземної мови. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Мар’ївський навчально-виховний комплекс  

«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»  

Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70440, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Мар’ївка, вул. Шкільна, 14. 
Телефон/факс закладу: (050)536-77-09.  
e-mail: mnvk07@ukr.net 
Сайт закладу: http://schoolmarievka.at.ua/ 

mailto:dnporogi@ukr.net
http://znvk109.in.ua/
mailto:mnvk07@ukr.net
http://schoolmarievka.at.ua/
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ПІП директора: Петрук Олена Анатоліївна. 
ПІП автора, посада: Гребенюк Світлана Юріївна, вчитель 

початкових класів. 
Тема конкурсної роботи: Розвиток критичного мислення на уроках 

математики в початкових класах. 
Короткий зміст напрацювання. Найважливішим завданням сучасної 

освіти є формування універсальних навчальних дій, які забезпечують 
розвиток вміння вчитися, здатності до саморозвитку та самовдосконалення, 
основ критичного мислення, творчих здібностей, навичок самоосвіти, 
самореалізації особистості. 

Учні мають навчитися критично розглядати нові ідеї з різних поглядів, 
а вчитель – сприяти формуванню критичного мислення суб’єктів освітнього 
процесу початкової школи. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  

«Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради  
Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70450, Запорізька область, Запорізький район, 
смт. Кушугум, вул. Шевченка, 71. 

Телефон/факс закладу: (061)223-42-25, (061)223-42-06. 
e-mail: shkushugum@gmail.com 
Сайт закладу: http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua 
ПІП директора: Апостолова Тетяна Олексіївна. 
ПІП автора, посада: Добренька Олена Ярославівна, вчитель 

початкових класів. 
Тема конкурсної роботи: Формування ключових компетентностей 

в учнів молодшого шкільного віку в умовах НУШ. 
Короткий зміст напрацювання. Досвід роботи з формування 

ключових компетентностей учнів НУШ за використання інноваційних 
технологій, що позитивно позначається на засвоєнні навчального матеріалу: 
підвищує мотивацію, розвиває навички спільної роботи.  

Провідна ідея – формування гармонійно розвиненої особистості 
та розвиток здатності мислити, знаходити раціональне рішення, 
аргументувати власні дії. Система роботи вчителя ґрунтується на трьох 
позиціях: розвиток пізнавальних творчих здібностей, тісне партнерство 
з учнями, позитивні емоції у процесі навчання. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

mailto:shkushugum@gmail.com
http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua/
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Комунальний заклад загальної середньої освіти  

«Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70450, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Кушугум, вул. Шевченка, 71. 

Телефон/факс закладу: (061)223-42-25, (061)223-42-06. 

e-mail: shkushugum@gmail.com 

Сайт закладу: http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua 

ПІП директора: Апостолова Тетяна Олексіївна. 

ПІП автора, посада: Забєйворота Ірина Миколаївна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 

Тема конкурсної роботи: Розбудова освітнього середовища нової 

української школи. 

Короткий зміст напрацювання. Досвід роботи закладу в межах 

інноваційного проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення 
і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної 

середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої 

освіти». Одним із компонентів формули Нової української школи є освітнє 

середовище, яке має бути безпечним, інклюзивним, «живим» (мотивувати, 

активізувати дітей, сприяти збереженню їхнього здоров’я та гармонійному 

розвитку), забезпечувати вільний розвиток (комплексність рішення щодо 

дизайну приміщень, відповідність вимогам безпечності та універсальності).  

Участь здобувачів освіти гімназії в організації середовища класу 

допомагає сформувати у них почуття відповідальності й того, що класна 

кімната належить саме їм. Для вчителя важливо заохочувати дітей 

до прийняття рішень стосовно місця розміщення навчального матеріалу, 
оформлення класу, визначення відповідальних за певну роботу. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Опорний комунальний заклад «Михайлівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія  

ім. Героя Радянського Союзу І.А. Найдьонова»  

Михайлівської селищної ради Василівського району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 72002, Запорізька область, Михайлівський 

район, смт. Михайлівка, вул. Шкільна, 143-А. 

Телефон/факс закладу: (061)322-16-20, (061)322-15-52. 

e-mail: mihgimnazium16@ukr.net 

Сайт закладу: https://mihgymnasium.zp.ua/ 

ПІП директора: Щусь Ольга Володимирівна. 

mailto:shkushugum@gmail.com
http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua/
mailto:mihgimnazium16@ukr.net
https://mihgymnasium.zp.ua/
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ПІП автора, посада: Касьяненко Дар’я Володимирівна, вчитель 

іноземних мов. 

Тема конкурсної роботи: Нова українська школа: інструменти 

педагогічного маркетингу у професійній діяльності вчителя іноземних мов. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Чорна 

Віра Миколаївна, методист методичного відділу комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради. 
Короткий зміст напрацювання. Розглянуто інструментарії 

педагогічного маркетингу, сформовано спеціальні компетентності вчителів 

іноземних мов НУШ, використано на практиці нові підходи до освітнього 

процесу із застосуванням інструментарію педагогічного маркетингу 

на уроках англійської та німецької мов, що сприяє розвиткові 

конкурентоспроможності та формуванню особистого бренду педагога, 

розкриттю власного потенціалу як педагога так і учнів й виховати різнобічну 

і соціалізовану особистість, яка усвідомлює себе громадянином України, 

здатна до життя та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 

до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської 

активності.  
Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  

«Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70450, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Кушугум, вул. Шевченка, 71. 

Телефон/факс закладу: (061)223-42-25, (061)223-42-06. 

e-mail: shkushugum@gmail.com 

Сайт закладу: http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua 

ПІП директора: Апостолова Тетяна Олексіївна. 

ПІП автора, посада: Косова Марина Олександрівна, вчитель 

початкових класів. 

Тема конкурсної роботи: Нестандартні форми роботи як засіб 

формування комунікативної компетентності учнів початкових класів. 

Короткий зміст напрацювання. Головна мета – зробити навчання 

цікавим для учня, тобто успішно-результативним. Висвітлено систему уроків, 
яка допомагає здобувачу освіти працювати в повну силу, бути уважним, 

творчим, зацікавленим. Доведено, що результати надійні лише за умови 
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уведення знань у легкій, приємній, ненав’язливій, ігровій, нестандартній 

формі, на цікавих і дотепних прикладах, коли вони захоплюючі, доступні. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Миколай-Пільський заклад загальної середньої освіти 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70401, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Миколай-Поле, вул. Центральна, 87.  

Телефон/факс закладу: (061)287-43-36. 

e-mail: nvk.m.pole@gmail.com 

Сайт закладу: http://nvk.m.pole@gmail.com 

ПІП директора: Куліченко Оксана Віталіївна. 
ПІП автора, посада: Котенко Любомира Дмитрівна, вчитель 

початкових класів. 

Тема конкурсної роботи: Мнемотехнологія як сучасний метод 

навчання учнів початкової школи. 

Короткий зміст напрацювання. Впровадження у навчальний процес 

нових розвивальних методів, зокрема мнемотехнології має на меті 

забезпечити кожному учневі умови для його розвитку як суб’єкта навчання. 

Особливо це стосується роботи з дітьми, які мають проблеми з навчанням. 

Практика доводить, що учні, які володіють мнемотехнікою, в майбутньому 

легко засвоюють великі обсяги інформації, що запам’ятовується, кодують 

її самостійно. 
Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький навчально-виховний комплекс № 109 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69121, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Дніпровські пороги, 29. 
Телефон/факс закладу: (061)702-30-52. 

e-mail: dnporogi@ukr.net 

Сайт закладу: http://znvk109.in.ua 

ПІП директора: Хайруліна Олеся Сергіївна. 

ПІП автора, посада: Кубасова Ірина Володимирівна, вчитель 

початкових класів. 

Тема конкурсної роботи: Самооцінювання як засіб мотивації 

освітньої діяльності. 
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Короткий зміст напрацювання. Розроблено шаблон альбому 

самооцінювання для учнів 1-2 класів згідно методичних рекомендацій щодо 

оцінювання результатів навчання учнів закладів загальної середньої освіти 

(свідоцтва досягнень 1-2 класів). Цей шаблон спрямовано на систематичне 

та самостійне оцінювання учнями власної діяльності у різних освітніх 

галузях навчання, забезпечення візуалізації власних досягнень та підвищення 

особистого освітнього поступу.  

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  
«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 
Телефон/факс закладу: (061)223-31-32. 
e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 
Сайт закладу: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 
ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 
ПІП автора, посада: Сова Вікторія Василівна, вчитель хімії. 
Тема конкурсної роботи: Досвід викладання предмету «Пізнаємо 

природу. Інтегрований курс» в умовах Нової Української Школи. 
Короткий зміст напрацювання. Сучасний світ складний, тому 

важливо навчити дитину використовувати знання, сформувати ціннісні 
орієнтації й життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації 
у житті, навчанні та праці. Означеному сприяє НУШ як школа, до якої 
приємно ходити учням, адже до їхньої думки дослухаються, вчать критично 
мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними 
громадянами. У роботі наведено приклади використання інноваційних 
технологій, методів проєктної діяльності, STEM-технології під час 
викладання предмету «Пізнаємо природу. Інтегрований курс» в умовах 
НУШ. Застосування означених дидактичних інструментів апробовано під час 
проведення уроків цього курсу для учнів 5-го класу. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 
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Телефон/факс закладу: (061)223-31-32. 

e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 

Сайт закладу: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 

ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 

ПІП автора, посада: Толматова Тамара Миколаївна, вчитель 

української мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Використання методу проєктів на уроках 

української літератури. 
Короткий зміст напрацювання. Представлено розробку уроку 

з української літератури у 5 класі з використанням методу проєктів, 

який є одним із ефективних, адже всі учні залучені, мають можливість 

показати власні вміння, відшукуючи відповіді на цікаві для них питання, 

отримують потрібні знання та навички. Розглянуто й етапи роботи учнів, 

які вимагають посиленої уваги з боку вчителя.  

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70435, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Балабине, вул. Престижна, 2-А. 

Телефон/факс закладу: (061)223-31-32. 

e-mail: school@balabino-nvk.com.ua 

Сайт закладу: https://sites.google.com/balabino-nvk.com.ua/prestizh/ 

ПІП директора: Вінніченко Жанна Вікторівна. 

ПІП автора, посада: Черкасова Лариса Валентинівна, заступник 
директора з навчально-виховної роботи. 

Тема конкурсної роботи: Реалізація STEM-підходу в Балабинській 

гімназії «Престиж». 

Короткий зміст напрацювання. Представлено матеріали з досвіду 

роботи Балабинської гімназії «Престиж» із впровадження STEM-підходів 

в освітній процес. Оскільки вміння відшукати, критично осмислити 

й застосувати знайдену інформацію на практиці є актуальним, воно має 

розвиватися вже в школі. 

Розглянуто особливості практикоорієнтованого, міждисциплінарного 

підходів у реалізації STEM-підходу.  

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 
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Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар 

Центральний, 12-А.  

Телефон/факс закладу: (061) 226-23-91, (061)226-23-93. 

e-mail: schoolzp78@ukr.net 

Сайт закладу: https://sites.google.com/view/schoolzp78/головна-сторінка 

ПІП директора: Череповська Ольга Василівна. 
ПІП автора, посада: Шрамко Наталія Миколаївна, вчитель 

початкових класів. 

Тема конкурсної роботи: Партнерство між закладом освіти 

та батьками в НУШ під час навчання з використанням дистанційних 

технологій. 

Короткий зміст напрацювання. Розглянуто особливості взаємодії між 

батьками та закладом освіти на засадах педагогіки партнерства, в основі якої 

– спілкування, взаємодія та співпраця між трьома сторонами освітнього 

процесу. Особливо актуальною така взаємодія є під час навчання 

з використанням дистанційних технологій, адже від неї залежить успішність 

у навчанні, заохоченні навчальних досягнень. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 
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Номінація 4. 

 
STEM-ПРОЄКТ: ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ 

Запорізька гімназія «Контакт»  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Сєдова, 1-В. 

Телефон/факс закладу: (061)226-84-29. 
e-mail: kontaktzp@gmail.com 

Сайт закладу: www.znvk-kontakt.zp.ua 

ПІП директора: Заварзіна Тамара Василівна. 

ПІП автора, посада: Андрієнко Наталія Олександрівна, вчитель 

англійської мови. 

Тема конкурсної роботи: Упровадження STEM-освіти для розвитку 

ключових життєвих компетентностей учнів початкових класів. 

Короткий зміст напрацювання. Використання  STEAM-технологій 

в освітній роботі початкової школи сприяє набуттю учнями практичних знань 

з різних галузей освіти, формуванню ключових компетентностей, необхідних 

для всебічно розвиненої особистості.  
Запропоновано розробки STEAM-занять, які проводили вчителі 

та вихователі початкових класів Запорізької гімназії «Контакт», висвітлено 

результати аналізу ефективності такої діяльності.  

Матеріали може бути рекомендовано для практичного використання 

в урочний та позаурочний час у початкових класах закладів освіти. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька гімназія №83 Запорізької міської ради 
Адреса закладу освіти: 69027, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Комунарський район, вул. Барикадна, 2. 

Телефон/факс закладу: (0612)702-34-32. 

e-mail: 083shc@gmail.com 

Сайт закладу: https://083school.zp.ua/ 

ПІП директора: Кошель Дмитро Богданович. 
ПІП автора, посада: Гаврус Наталя Анатоліївна, вчитель 

математики. 
Тема конкурсної роботи: Використання елементів STEM-освіти 

на уроках математики. 
Короткий зміст напрацювання. В освітньому просторі України 

все більше обертів набирає тренд «STEM-освіта» як низка чи послідовність 
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курсів або програм навчання, що вимагає різних та більш технічно складних 
навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Математика є одним із складників STEM-освіти. Впровадження 
елементів STEM-освіти на уроках математики сприяє формуванню 
фундаментальних знань, інтелектуальної, дослідницької культури, 
компетентностей, здатності самостійно мислити й будувати траєкторію 
отримання знань, пізнавати ситуацію; розвитку творчого мислення, навичок 
використання інженерного, нестандартного підходу до розв’язання реальних 
завдань, вміння застосовувати знання у життєвих повсякденних ситуаціях, 
що відповідає запитам та вимогам сучасної освіти. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 
Телефон/факс закладу: (061)280-59-92. 
e-mail: lyceumsekret@ukr.net 
Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 
ПІП директора Баньковська Олена Григорівна. 
ПІП авторів, посада: Горєлова Анна Миколаївна, керівник гуртка 

з акторської майстерності, Максименко Віктор Олександрович, керівник 
гуртка баян, акордеон.  

Тема конкурсної роботи: Впровадження елементів STEM-освіти 
в процесі вивчення природничих дисциплін. 

Короткий зміст напрацювання. З кожним днем екологічний стан 
в Україні і світі погіршується, що викликає тривогу і занепокоєння. Викиди 
шкідливих речовин в атмосферу, вирубування лісів, збіднення природних 
ресурсів, обміління та замулення малих річок,  звалища відходів та гори 
сміття тощо. Значну роль у вирішенні цієї проблеми відіграє школа, адже 
під час навчання виховується дбайливе ставлення до всього живого, діти 
та підлітки залучаються у практичну природоохоронну діяльність. У процесі 
підготовки до заходу школярі займаються дослідницькою діяльністю, 
яка сприяє опануванню методами наукового пізнання та застосуванню цих 
знань на практиці, творчому розвитку, формуванню зацікавленості 
та потреби у поглибленому вивченні природи та способів її охорони. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 
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Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф»  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, просп. Маяковського, 14. 

Телефон/факс закладу: (061)226-83-09. 

e-mail: ortalef@ort.zp.ua 

Сайт закладу: https://ort.zp.ua/ 

ПІП директора: Шальміна Доліна Михайлівна. 
ПІП автора, посада: Горпиненко Олена Анатоліївна, вчитель 

географії. 

Тема конкурсної роботи: Робота над STEM-проєктом на уроках 

географії  під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану. 

Короткий зміст напрацювання. Представлено матеріали роботи 

над колективним STEM-проєктом «Мої мрії. Де в Україні я хотів би 

побувати» на уроках географії з учнями 9 класів  під час дистанційного 

навчання. Розкрито можливості інтеграції предметів: географії, інформатики, 

математики, дизайну, англійської мови. Використовується сервіс Google 

Мої карти. У цьому проєкті учні розповідають двома мовами про місце 

власної мрії в Україні; визначають відстань від свого міста (із задіяння 

інструментів ресурсу), будують та розраховують маршрути, створюють 
власні маркери, отримують неповторний дизайн спільної карти, відчувають 

власну громадянську значущість. 

Робота виконувалась в умовах воєнного стану, тому додатковою 

метою цього проєкту є психологічна безпека та підтримка дітей. Однією 

з психологічних технік – мріяння та планування післявоєнного часу, 

що надихає й стабілізує стан, додає впевненості у майбутньому. Діти 

долучені до цікавого виду діяльності, розповідаючи про свою мальовничу 

країну, створювали спільний продукт. Ідея проєкту може зацікавити вчителів 

будь-якої спеціалізації.  

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №84 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69104, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Комунарський район, вул. Північнокільцева, 16-А. 

Телефон/факс закладу: (061)769-80-34. 

e-mail: school84.zp.ua@gmail.com 
Сайт закладу: http://school84.zp.ua/ 

ПІП директора: Дорошенко Світлана Сергіївна. 
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ПІП авторів, посада: Дорошенко Світлана Сергіївна, директор, 

учитель української мови та літератури, Долга Уляна Ігорівна, вчитель 

трудового навчання та мистецтва, Сіропол Світлана Євгеніївна, вчитель 

української мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Модерні тренди STEAM-технологій 

(PHILOLOGY & TECHNOLOGY). 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Корицька 

Галина Романівна, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 
дисциплін комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат 

філологічних наук, доцент. 

Короткий зміст напрацювання. Визначено можливості системного 

впровадження інтегрованих STEAM-уроків, STEАM-практикумів української 

мови та літератури, трудового навчання й технології з метою формування 

наскрізних умінь здобувачів освіти. Провідна ідея: використання STEAM, 

які поєднують матеріал конкретного предмета з можливостями новітніх 

технологій, є важливою передумовою для забезпечення формування 

наскрізних умінь здобувачів освіти на уроках.   

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів “Козацький ліцей» Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69065, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Щаслива, 2. 

Телефон/факс закладу:  (061)224-79-67. 

e-mail: zp.inter4@ukr.net 
Сайт закладу: http://inter4.zp.ua/ 

ПІП директора: Губіна Оксана Олександрівна. 

ПІП автора, посада: Зубарева Юлія Сергіївна, вчитель математики, 

спеціаліст вищої категорії. 

Тема конкурсної роботи: Практичне значення STEAM-проєктів 

для розбудови соціокультурного простору закладу освіти. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Бабко 

Тетяна Миколаївна, доцент кафедри менеджменту освіти та психології 

комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
Короткий зміст напрацювання. Дослідницький метод – природній, 

але на уроках математики не так часто використовувався у традиційних 

умовах навчання. Якщо учні будуть отримувати, закріплювати та оволодівати 
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новими навичками та знаннями, накопичувати досвід у процесі проєктної 

діяльності, тоді навчання буде сприйматися як природнє, що задовольняє 

цікавість учня та мотивує його до звершень. 

Очікувані результати застосування проєктної технології на уроках 

математики: поглиблення знань учнів з вивченої теми (тем); розвиток 

навичок дослідницької діяльності, вміння використовувати ІКТ-технології, 

розв’язувати практичні задачі, аналізувати та робити висновки; виховання 

якостей особистості (ініціативність, організованість, звичка до системної 
праці, самостійність); підготовка молоді до життя та виходу на ринок праці 

в майбутньому; подальший розвиток проєктів на отримання грантів. 

Таким чином на основі впровадження STEАM-проєктів на уроках 

математики відбувається поглиблена підготовка з груп предметів STEАM 

(профільне навчання), адже STEАM-освіта базується на використанні засобів 

та обладнання, що пов’язані з технічним моделюванням, енергетикою 

і електротехнікою, інформатикою, обчислювальною технікою 

і мультимедійними технологіями, науковими дослідженнями в області 

енергозберігаючих технологій, автоматикою, телемеханікою, робототехнікою 

і інтелектуальними системами, радіотехнікою і радіоелектронікою, авіацією, 

космонавтикою тощо. У нашому проєкті активізація інтегрованої 

дослідницької, творчої діяльності учнів, спрямована на отримання 
самостійних результатів під керівництвом учителя, має практичне значення 

для вдосконалення соціокультурного простору закладу освіти. 

Представлене педагогічне напрацювання є одним із багатьох 

можливих варіантів запровадження STEАM-освіти у сучасній школі. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 72301, Запорізька область, м. Мелітополь, 

вул. Пушкіна, 77. 

Телефон/факс закладу: (061)944-89-40. 

e-mail: chentsovalexandr@gmail.com 

Сайт закладу: http://melitopol-zosh4.zp.sch.in.ua/ 

ПІП директора: Коваленко Анжеліна Михайлівна. 

ПІП авторів, посада: Коваленко Анжеліна Михайлівна, директор, 

спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист», Подшивалова Людмила 

Павлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст 
вищої категорії, «учитель-методист», Ченцов Олександр Миколайович, 

учитель закладу загальної середньої освіти інформатики, спеціаліст вищої 

категорії, «учитель-методист». 
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Тема конкурсної роботи: Векторна модель STEM-освітнього 

середовища як драйвер розвитку ключових компетентностей і навичок 

майбутнього здобувачів освіти. 

Короткий зміст напрацювання. Сучасний розвиток економіки 

потребує повернення популярності науково-технічних, інженерних професій 

для забезпечення конкурентоспроможності нашої держави, що вирішується 

в процесі ефективної взаємодії економіки, науки, освіти. 

Процес упровадження STEM-освіти сприяє формуванню в учнівської 
молоді предметної, цифрової, проєктної компетентностей та ключової – 

«уміння вчитися впродовж життя», тим самим мотивуючи їх до активного, 

якісного вивчення предметів інформатичної, технологічної, математичної, 

природничої галузей. 

Актуальність та перспективність STEM-освіти, упровадження 

її в навчальний процес обумовили необхідність розроблення у закладі власної 

цілісної системи роботи за авторською векторною моделлю та організацію 

такого STEM-освітнього середовища, що сприяє розвитку в здобувачів освіти 

ключових компетентностей і навичок майбутнього. Застосування основних 

векторів діяльності з реалізації заходів «Концепції розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти)» презентовано в описі досвіду. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Опорний заклад загальної середньої освіти Новозапорізька школа 

Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70422, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Нове Запоріжжя, вул. Першотравнева, 50. 

Телефон/факс закладу: 066-860-55-69. 
e-mail: newzpschool@gmail.com 

Сайт закладу: http://nz-school.zp.ua/ 

ПІП директора: Кузьміна Ірина Василівна. 

ПІП автора, посада: Савенкова Валерія Олександрівна, вчитель 

трудового навчання. 

Тема конкурсної роботи: Інтегровані STEAM-проєкти на уроках 

трудового навчання, образотворчого мистецтва та курсу «Мистецтво». 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Варецька 

Олена Володимирівна, проректор з науково-методичної роботи, професор 

кафедри початкової освіти комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 
доктор педагогічних наук, професор 

Короткий зміст напрацювання. Зміна фокусу в освітній галузі 

з отримання знань на вміння користуватися ними для досягнення власної мети 
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та результату у світі, який постійно змінюється, спричиняє потребу в нових 

підходах та креативних рішеннях. Здійснюючи педагогічне дослідження, 

визначили його провідну ідеєю, яка полягає у тому, що використання 

конструкторів, інформаційно-комунікативних технологій, інтерактивних 

підходів, продуктів мас-медіа, STEAM-практикумів та проєктів, саме 

інтегрованих в межах STEAM-освіти на уроках трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та курсу «Мистецтво» усуває розрив між 

теоретичними знаннями та їх практичним втіленням, дозволяє учням, розкрити 
індивідуальні нахили та здібності, створити умови для самовизначення, 

самореалізації під час роботи над собою й поставленими завданнями. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька гімназія №61 Запорізької міської ради 
Адреса закладу освіти: 69069, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Братська, 15. 

Телефон/факс закладу: (061)286-25-64. 

e-mail: zosh61@ukr.net 

Сайт закладу: https://zpschool61.ukraine7.com/ 

ПІП директора: Сотнікова Наталія Петрівна. 

ПІП автора, посада: Сотнікова Наталія Петрівна, директор, вчитель 

математики. 

Тема конкурсної роботи: STEM-урок – особливий урок. 

Короткий зміст напрацювання. Головною метою роботи 

є формування в школярів вмінь і навичок практичного застосування 

математичних знань під час розв’язуванні завдань прикладного характеру, 

демонстрація дітям можливості застосування науково-технічних знань 
у реальному житті. Матеріал подано в авторській редакції за змістовними 

лініями, визначеними Державним стандартом загальної середньої освіти 

з математики. Даний матеріал є результатом власної роботи.  

До роботи увійшли конспекти STEM-уроків: Математика 5 клас – 

урок-подорож з теми «Розв’язування вправ на всі дії з десятковими 

та звичайними дробами»; урок-гра з теми «Піраміда»; Математика 6 клас, 

тема «Дії з десятковими дробами»; Алгебра 9 клас, тема «Відсотки. 

Відсоткові розрахунки», які презентують всі матеріали кейсів, таблиці для 

роботи, покликання на інтернет-ресурси. Під час уроків пропонується 

застосувати: STEM-технології, роботу в парах, діджитал-інструменти, такі як 

Padlet, Jamboard, LearningApps, GeoGebra, Wordwall, Cuttly, QR Coder тощо. 
Особливість полягає в тому, що за 45 хвилин роботи діти обговорюють 

питання з математики, фізики, природничих наук тощо. Під час таких уроків 

діти опановують нові знання та вчаться реалізовувати раніше вивчене 
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на практиці, а на кожному етапі уроку демонструється зв’язок між наукою, 

технологіями, інженерією та повсякденним життям, відбувається практична 

перевірка теоретичних знань та припущень, відпрацювання навичок 

у лабораторіях та майстернях. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022. 

֍֍֍ 

Запорізький ліцей «Логос» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Рекордна, 27-А. 

Телефон/факс закладу: (061)764-88-77. 

e-mail: zllog90@gmail.com 

Сайт закладу: http://zllogos.zp.ua/ 

ПІП директора: Рівкін Анатолій Давидович. 
ПІП автора, посада: Сурду Костянтин Якобович, учитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Використання елементів STEM-освіти 

у проєктній діяльності на уроках інформатики та в позакласній роботі 

з інформатики. 

Короткий зміст напрацювання. Однією із глобальних проблем 

Запоріжжя є екологічна. Здобувачі освіти нашого ліцею виявили бажання 

щодо здійснення заходів для покращення екологічного стану річки Дніпро – 

найголовнішої водної артерії міста за допомогою ІТ-технологій. Вони 

підтримали пропозицію вчителя щодо їхньої участі в хакатоні «Врятуємо 

Дніпро разом», який було організовано школою робототехніки при кафедрі 

програмних засобів НУ «Запорізька політехніка» за підтримки 
ПАТ «Запоріжсталь» (жовтень, 2018). 

Забруднення Дніпра та інших водойм негативно впливає на розвиток 

економіки не лише нашого міста, а й країни в цілому, а найголовніше 

погіршують стан здоров’я населення. Кожний має дбати про очищення 

водойм, адже здорова нація – успішна країна. Це обумовило головну мету 

й необхідність вирішення завдань й виконання певної роботи й отримання 

результатів, як-от збір інформації про стан води в річці Дніпро, її вплив 

на стан здоров’я людей, розроблення та презентування у межах хакатону 

проєкту власної моделі роботи підводного човна «Temp Boat», здатного 

захищати водойми від забруднення та водоростей (І місце серед 12 команд, 

фінансова підтримка, запрошення до подальшого навчання в НУ «Запорізька 
політехніка»), створення на заняттях гуртка з комп’ютерного моделювання 

та робототехніки корпусу прототипу моделі роботи підводного човна 

для очищення річок та водойм від забруднення й водоростей за допомогою 
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3D друку, визначення перспектив (за належного фінансування створення 

прототипу моделі роботи підводного човна). 

Отже, використання елементів STEАM-освіти у проєктній діяльності 

сприяє поглибленню інтересу до технічних дисциплін, покращенню 

успішності з точних наук, впевненості у власних силах, розвитку творчих 

здібностей, уміння приймати нестандартні рішення, впевнено висловлювати 

думки, чути і аналізувати пропозиції товаришів, фантазувати, 

експериментувати, злагоджено працювати в команді, вільно орієнтуватися 
у світі інформаційних технологій, що стрімко розвиваються, успішно 

соціалізуватися. Одночасно, практичне втілення ідеї, створення власного 

продукту надає моральне задоволення та підвищує самооцінку дітей, 

пробуджує потребу працювати з технічною літературою.  

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Енергодарська гімназія № 7, Енергодарської міської ради, 

Василівського району, Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 71504, Запорізька область, Василівський район, 

м. Енергодар, бульвар Каштановий, 1. 

Телефон/факс закладу: (061)396-77-46. 

e-mail: eshkola7@gmail.com 

Сайт закладу: https://enschoolsite.wixsite.com/ezosh7 

ПІП директора: Мисик Любов Георгіївна. 

ПІП автора, посада: Таран Людмила Анатоліївна, вчитель біології 

та основ здоров’я. 

Тема конкурсної роботи: Впровадження STEM-проєктів з біології 

в 6-11 класах як підготовка до реалізації Концепції НУШ в базовій школі. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Варецька 

Олена Володимирівна, проректор з науково-методичної роботи, професор 

кафедри початкової освіти комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Короткий зміст напрацювання. У роботі визначенні, обґрунтовані 

та апробовані алгоритм, форми і методи інтегрування предметів природничо-

математичного та гуманітарного циклу під час планування та втілення 

STEM-проєктів, які є ефективними за всіма напрямами; можуть бути 

рекомендованими до використанні в освітньому процесі закладів освіти. 

Досягти ефективного впровадження STEM-проєктів у закладах 
середньої загальної освіти можна за таких умов: ознайомлення 

із методологією «Дизайн мислення» для генерування рішення про основні 

напрями проєкту, виходячи із способу реалізації потреб учнівської спільноти; 
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застосовування ІКТ-інструментів, описаних у досвіді; обрання варіантів 

простого, але різноманітного облаштування STEM-лабораторій у межах 

навчального кабінету; організації спільної діяльності з учнями у створених 

комфортних та продуктивних  умовах над STEM-проєктами, постійного 

вивчення ідей, думок у мозковому штурмі, побудови Інтелект-карт, оскільки 

кожна нова ідея може наштовхувати на іншу, мати багато розгалужень, 

які формуватимуть загальну картину.  

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Опорний заклад загальної середньої освіти Розумівська школа 

Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 70424, Запорізька область, Запорізький район, 

с. Розумівка, вул. Кузнечна, 3-А. 

Телефон/факс закладу: ( 061)223-20-13.  
e-mail: rozumivka@ukr.net 

Сайт закладу: https://sites.google.com/view/schoolrozumivka/ 

ПІП директора: Холод Марина Василівна. 

ПІП автора, посада: Холод Марина Василівна, директор, вчитель 

математики. 

Тема конкурсної роботи: STEAM-освіта: формування життєвої 

компетентності здобувачів освіти. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: 

Васильченко Лілія Володимирівна, завідувач кафедри дидактики 

та методик навчання природничо-математичних дисциплін комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Короткий зміст напрацювання. Діяльність нашого закладу спрямована 

на забезпечення особистісно-зорієнтований підходу до навчання та виховання 

учнів з високим рівнем сформованих життєвих компетентностей. Оновлення 

освітнього процесу відбувається за створення сучасного освітнього 

середовища, що дозволяє забезпечити розвиток та виховання здобувачів освіти, 

здатних впливати на власну особистісну освітню траєкторію. Новизна досвіду 

полягає у застосуванні розроблених пленерних, бінарних, інтегрованих STEM-

уроків у базовій та старшій школі для формування життєвої компетентності. 

Досвід за інноваційним потенціалом – модифікаційний, а головна мета – 

створення на STEM-уроках та в позаурочний час умов для формування 

життєвої компетентності й життєтворчості. 
За результатами роботи творчої групи над проєктом «STEAM-освіта 

в школі» спостерігається покращення якості знань, розвиток критичного 

мислення здобувачів освіти, набуття досвіду роботи над проєктами 
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як педагогами, так і школярами; зростає ефективність впровадження бінарних, 

інтегрованих STEM-уроків для формування життєвої компетентності. 

Систематичне використання STEM на уроках допомагає урізноманітнити 

форми подання інформації та види навчальних завдань, етапи уроку (мотивації 

навчальної діяльності, узагальнення навчального матеріалу, підсумки уроку); 

розширити можливості самостійної діяльності; забезпечити індивідуалізацію 

освітнього процесу; використовувати ігрові прийоми навчання. 

Досвід є корисним педагогам, які впроваджують STEM в освітній 
процес на уроках та в позаурочний час.  Умовами ефективного впровадження 

є: наявність досвіду із проведення бінарних та інтегрованих уроків, 

створення навчальних  проєктів, вміння працювати в команді як педагогів, 

так і здобувачів освіти, відповідна матеріально-технічна база в закладі освіти. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький багатопрофільний ліцей № 62  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Незалежної України, 9. 

Телефон/факс закладу: (061)236-89-70, (061)283-09-19. 

e-mail: zpbpl62@ukr.net 

Сайт закладу: http://lyceum62.zp.sch.in.ua/ 

ПІП директора: Пархоменко Ірина Володимирівна. 

ПІП автора, посада: Циммерман Олена Володимирівна, вчитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Впровадження елементів STEAM-освіти 

в процесі навчання інформатики. 
Короткий зміст напрацювання. Апробація досвіду відбувалася з 2016 

по 2021 рік на базі ліцею, метою якого є висвітлення особливостей 

впровадження елементів STEAM-освіти у навчанні інформатики (проведення 

STEAM-уроків та використання наборів робототехніки, STEM-конструкторів 

під час уроків та в позаурочний час). Досвід розрахований на групи 

молодших школярів (2-4 класи) середньої (5-9 класи) та старшої профільної 

школи (10-11 класи) й відповідає віковим особливостям здобувачів освіти. 

Автор досвіду особливу увагу приділяє розвитку технічної творчості 

учнів, комунікативних компетентностей і злагодженості роботи в команді, 

розвитку логічного й алгоритмічного мислення та вміння розв’язувати 

проблеми технічного характеру. Для проведення STEAM уроків важливо 
продумати комплекс методів навчання, розглянути конкретні завдання 

практичного життєвого спрямування, раціонально організувати групову 

роботу учнів над проєктами, зацікавити додатковим творчим матеріалом, 
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актуально застосовувати ІКТ та BYOD технології, набори робототехніки 

й STEM-конструктори, інтегрувати інформатику з природничими 

предметами та математикою, що дає змогу популяризувати STEAM-

дисципліни, значно підвищити мотивацію до навчання та поліпшити якість 

знань, розвивати творчі здібності в створених умовах зокрема під час 

різноманітних конкурсів, STEАM-фестивалях, хакатонах тощо, 

профорієнтації. Таким чином, відбувається реалізація завдання розвитку 

технічної творчості учнів, STEM-освіти. Практичне використання досвіду 
на уроках та в позаурочний час вмотивоване, відмічено позитивний вплив 

застосування даної технології на рівень сформованості компетентності учнів 

в галузі природничих наук, техніки й технологій. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 
 

֍֍֍ 

 

 

 

 



 

47 

Номінація 5. 

 
БЕЗПЕЧНЕ І ЗДОРОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти  
«Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70450, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Кушугум, вул. Шевченка, 71. 
Телефон/факс закладу: (061)223-42-25, (061)223-42-06. 
e-mail: shkushugum@gmail.com 
Сайт закладу: http://kushugum-intelekt.edukit.zp.ua 
ПІП директора: Апостолова Тетяна Олексіївна. 
ПІП автора, посада: Годованець Юлія Сергіївна, практичний 

психолог. 
Тема конкурсної роботи: Профілактика булінгу в закладі освіти – 

основа безпечного освітнього середовища. 
Короткий зміст напрацювання. Робота містить опис досвіду закладу 

освіти із профілактики булінгу. Відображено систему роботи із запобігання 
цьому явищу, зокрема особливості роботи зі здобувачами освіти, батьками, 
педагогічним колективом, приклади партнерської взаємодії з іншими 
закладами, які здійснюють профілактику булінгу, соціальний супровід дітей 
незахищених категорій тощо. У роботі наведено конкретні приклади 
проведених заходів та проєктів із запобігання булінгу для різних вікових 
категорій учасників освітнього процесу. Автор привертає увагу 
до важливості ролі команди психолого-педагогічного супроводу 
у запобіганні булінгу, необхідності формування безпечного освітнього 
середовища для всіх учасників освітнього процесу. Робота містить приклади 
взаємозв’язку профілактики булінгу та формування інклюзивного освітнього 
простору. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №100 «Гармонія» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Шевченківський район, вул. Харчова 15. 

Телефон/факс закладу: (061)286-24-68. 

e-mail: garmonia.100@ukr.net 

Сайт закладу: http://zdo100.pp.ua/ 

ПІП директора: Канцедал Наталя Володимирівна. 
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ПІП автора, посада: Канцедал Наталя Володимирівна, директор. 
Тема конкурсної роботи: Сучасний заклад дошкільної освіти – крок 

до безбар’єрності. 
ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Шульга 

Людмила Миколаївна, доцент кафедри дошкільної освіти комунального 
закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Запорізької обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Короткий зміст напрацювання. Інноваційний досвід роботи презентує 
розроблену модель запровадження безбарʼєрності в системі інклюзивної 
освіти ЗДО, яка теоретично обґрунтована та експериментально перевірена. 
Її впровадження забезпечує організацію комплексу партнерської взаємодії 
всіх учасників освітнього процесу у вирішенні завдань із досягнення кожною 
дитиною, позитивного рівня самореалізації в різних сферах життєдіяльності, 
незалежно від її можливостей. Багатокомпонентна структура моделі 
відкриває для дитини інклюзивний простір і долучає її до саморозвитку 
в різних видах діяльності за допомогою комплексної взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу, завдяки чому забезпечується безбар’єність в освіті. 
Висвітлені концептуальні засади моделі інклюзивної освіти ЗДО №100 
«Освіта без бар’єрів» є положенням про формування нової філософії 
із позитивного ставлення до дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
та інвалідністю, створення умов для удосконалення системи освіти 
та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами завдяки: 
визначенню особливих освітніх потреб дитини; підвищенню професійної 
компетентності педагогічних працівників із питань інклюзивної освіти; 
наданню освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних 
послуг; здійсненню психолого-педагогічного супроводу; упровадженню 
комплексної взаємодії всіх структур закладу дошкільної освіти. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 247 «Грибочок» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Дев’ятого травня, 1. 

Телефон/факс закладу: (061)272-31-32. 

e-mail: dnz-247@ukr.net 

Сайт закладу: https://dnz247.jimdo.com/ 

ПІП директора: Зарудна Ольга Станіславівна. 

ПІП автора, посада: Кулик Алла Григорівна, інструктор з фізичної 

культури. 

Тема конкурсної роботи: Ігровий стретчинг у фізичному розвитку 

дошкільників. 

mailto:dnz-247@ukr.net
https://dnz247.jimdo.com/
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Короткий зміст напрацювання. Використання нетрадиційних засобів 
і методів оздоровчої спрямованості позитивно впливає на здоров’я 
вихованців, дозволяє зберегти здоров’я в процесі фізичного виховання, 
вивести на якісно новий рівень розкриття потенційних здібностей 
дошкільника. Провідна педагогічна ідея досвіду – якісне застосування 
стретчингу для зміцнення кістково-м’язової системи дитячого організму, 
покращення гнучкості суглобів і хребта, підвищення працездатності, 
збалансованості нервової системи, зняття психоемоційних і фізичних 
перевантажень. 

Ігровий стретчинг урізноманітнює заняття з фізичного виховання 
і є цікавою розвагою для дітей. Унікальність вправ стретчингу полягає 
в тому, що базуючись на величезному арсеналі рухів, він залучає до роботи 
всі м’язи, суглоби організму й успішно розвиває й зміцнює їх, підвищує 
міцність та еластичність загальної рухової активності, гнучкості, 
удосконаленню координації опорно-рухового апарату, що значною мірою 
запобігає його травмуванню. Ігровий стретчинг має і психологічний ефект: 
покращує настрій, піднімає самооцінку, створює відчуття комфорту і спокою 
в цілому. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Повна назва закладу освіти: Комунальний заклад навчально-виховний 
комплекс «Дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кам’янсько-Дніпровської міської ради  

Василівського району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 71304, Запорізька область, Василівський район, 

м. Кам՚янка-Дніпровська, вул. Гоголя, 40. 
Телефон/факс закладу: (0613)822-39-23. 
e-mail: nvk-sds@ukr.net 
Сайт закладу: https://nvk-kd.u-net.co 
ПІП директора: Школьний Ігор Петрович. 
ПІП автора, посада: Прозорова Лілія Валентинівна, вчитель 

початкових класів. 
Тема конкурсної роботи: Інклюзивна практика з ароматом натхнення 

«Розум дитини – на кінчиках її пальців». 
Короткий зміст напрацювання. Досвід педагога висвітлює розвиток 

моторики, уваги, творчих здібностей, формування вміння вчитися у дитини 
молодшого шкільного віку із СД; створення електронного «Портфоліо» 
з метою фіксування накопиченої інформації певного періоду навчання, 
ступеня соціалізації та формування особистості учениці; визначення 
можливостей дитини, внесення за необхідності змін в індивідуальний 
навчальний план. 

mailto:nvk-sds@ukr.net
https://nvk-kd.u-net.co/
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Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Таврійський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Роздольської сільської ради  

Василівського району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 71730, Запорізька область, Василівський район, 

с. Таврія, вул. Дружби, 17-А. 

Телефон/факс закладу: 0963924791 (061)789-62-80.  

e-mail: tavrijaskul@gmail.com 

Сайт закладу: https://tavrijascool.klasna.com/ 

ПІП директора: Сорока Таміла Віталіївна. 

ПІП авторів, посада: Сорока Таміла Віталіївна, директор, 

Юрченко Ольга Володимирівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи. 

Тема конкурсної роботи: Розбудова комфортного соціокультурного 

простору закладу освіти сільської місцевості: емоційний контекст. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Варецька 

Олена Володимирівна, проректор з науково-методичної роботи, професор 

кафедри початкової освіти комунального закладу «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Короткий зміст напрацювання. Досвід висвітлює умови забезпечення 

якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої освіти для дітей, 

які проживають у сільській місцевості відповідно до вимог суспільства, 

запитів особистості й потреб держави. Мета діяльності педагогічного 

колективу – створити у закладі атмосферу творчої співпраці, гармонійного 

та позитивного життєнастрою для успішного мотивування здобувачів освіти 
до розкриття власного творчого потенціалу, формування, розвитку інтересу 

до вдосконалення здобутих компетентностей, виявлення яскравості 

й емоційності, схвильованості, захоплення, радості і захвату від світу. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» 

Веселівської селищної ради Мелітопольського району 
Адреса закладу освіти: 72202, Запорізька область, Мелітопольский 

район, смт. Веселе, вул. Макаренка, 4. 

Телефон/факс закладу: (061)362-19-23. 

mailto:tavrijaskul@ukr.net;%20tavrijaskul@gmail.com
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e-mail: vesele.gimnaziya@ukr.net 

Сайт закладу: http://vesele-gimnaz.ucoz.ua/ 

ПІП директора: Кривко Ігор Олексійович. 

ПІП авторів, посада: Філь Галина Богданівна, заступник директора 

з виховної роботи, Корвегіна Віра Анатоліївна, вчитель інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Створення цілісної системи виховання 

на засадах педагогіки життєтворчості. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Лісіцін 
Віталій Вікторович, завідувач наукового відділу комунального закладу 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради, кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін. 

Короткий зміст напрацювання. Представлено досвід із створення 

цілісної системи виховання на засадах педагогіки життєтворчості. Зібрано 

теоретичний та практичний матеріал, що допоможе змістовно і методично 

правильно організувати виховну роботу навчального закладу. Презентовано 

модель виховної системи закладу, класу як цілісного організму завдяки 

інтеграції основних компонентів виховання. Запропоновано моделі «Школа 

дружня до дитини», «Модель дитячої організації «Гімназичне братство», 

«Модель учнівського самоврядування класу», «Модель успішного 
випускника»; представлено впровадження програми «Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» у систему 

виховної роботи з учнями та батьками гімназії; запропоновано тематику 

виховних заходів, різноманітні форми роботи (онлайн, офлайн) 

із здобувачами освіти, педагогами та батьками вихованців. Об’єктивність 

і достовірність одержаних результатів представлена у діаграмах. 

Матеріали можуть бути використані заступниками директора 

з виховної роботи, педагогами-організаторами, класними керівниками, 

лідерами учнівського самоврядування, батьківським активом. 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький багатопрофільний ліцей № 62  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Незалежної України, 9. 

Телефон/факс закладу: (061)236-89-70, (061)283-09-19.  
e-mail: zpbpl62@ukr.net 
Сайт закладу: http://lyceum62.zp.sch.in.ua/ 

ПІП директора: Пархоменко Ірина Володимирівна. 

mailto:vesele.gimnaziya@ukr.net
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ПІП автора, посада: Борліс Марина Володимирівна, вчитель 

фізичної культури. 

Тема конкурсної роботи: Модель впровадження 

здоров’яорієнтованих педагогічних технологій на уроках фізичної культури 

в початковій школі. 

Короткий зміст напрацювання. Метою досвіду є створення моделі 

впровадження здоров’яорієнтованих педагогічних технологій на уроках 

фізичної культури в початковій школі та перевірка її ефективності. 
Складовими моделі є педагогічні технології збереження, розвитку 

та формування культури здоров’я учнів. Модель пройшла апробацію у період 

з вересня 2019 р. по травень 2021 р. на базі ліцею.  

Авторська система рухових завдань на уроках фізичної культури, 

яка поєднує рівні сформованості компетентностей учнів; назви і опис 

рухових завдань; індикатори ефективності; кінцевий очікуваний результат. 

Завдання подані за трьома рівнями сформованості компетентностей учнів. 
Перший – репродуктивний: «Знайомся! Я знаю» (учні ознайомлені 

з авторами та вправами оздоровчих систем, вміють виконувати ці вправи 

за лідерами). Другий – продуктивний: «Додай! Я розумію» (школярі 

аналізують, виокремлюють особливі риси кожної із систем, додають до вправ 

свої елементи за аналогією). Третій рівень – творчий: «Склади! Я – автор» 
(діти самостійно складають та виконують комплекси оздоровчих вправ, 

оцінюють власну діяльність). Різнорівневі завдання складено з опорою 

на зміст фітнес-технологій, оздоровчих систем, педагогічних технологій 

двадцяти авторів.  

Упровадження здоров’яорієнтованих педагогічних технологій 

на уроках фізичної культури у початкових класах ліцею стало поштовхом 

для поліпшення розумової і фізичної працездатності молодших школярів, 

зниження їхньої захворюваності, зміцнення здоров’я учнів початкових класів. 

За свідченнями вчителів початкових класів рухова активність сприяла 

розвитку інтелектуальних процесів: уваги, точності сприйняття, 

запам’ятовування, відтворення, уяви, мислення; покращила розумову 
працездатність учнів на уроках. Досвід розрахований на учнів початкової 

школи і відповідає їхнім віковим особливостям. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 
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Номінація 6. 

 
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

Запорізький багатопрофільний ліцей №62  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Незалежної України, 9. 

Телефон/факс закладу: (061)702-31-12. 

e-mail: zpbpl62@ukr.net 

Сайт закладу: http://lyceum62.zp.sch.in.ua/ 

ПІП директора: Пархоменко Ірина Володимирівна. 

ПІП автора, посада: Безкороваєва Наталія Володимирівна, вчитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Інтерактивний цифровий контент 

для формування медіаграмотності здобувачів освіти. 

Короткий зміст напрацювання. Представлений досвід містить вебквест 
та онлайн-вправу для формування медіаграмотності здобувачів освіти. Метою 

створеного контенту є ознайомлення учасників освітнього процесу 

з теоретичними відомостями та базовими поняттями з інфомедійної грамотності, 

формування навички критично мислити, розвиток вміння ефективно шукати 

та систематизувати інформацію, бути толерантними та етично спілкуватись. 

Представлений квест ‒ це квест-змагання, створений для учнів 7-8 класів, 

в якому пропонується упродовж двох уроків знайти відповіді на п’ять запитань 

та надіслати їх вчителю на електронну скриньку. Основний акцент в такому 

виді вебквесту – пошук відповідей за допомогою аналізу інтернет-джерел. Квест 

створений за допомогою Blogger. Серед завдань є ребуси (підготовлені 

за допомогою сайту rebus1.com), пазл (сайт jigsawplanet.com), хмара слів (сервіс 
WordArt), qr-код. Перед початком роботи, під час її виконання та по закінченню 

учням пропонується оцінити власну діяльність за допомогою Google-форм. 

Підсумком роботи над квестом має стати сумісна газета (сервіс linoit), відгук 

про нього на стіні в padlet. Для подальшого отримання знань з даної теми учням 

рекомендовано пройти курс з медіаграмотності. 

Онлайн-вправа (створена у сервісі ThingLink) дає змогу перевірити 

знання учнів та закріпити основні поняття інфомедійної грамотності. Цей 

сервіс для роботи з інтерактивним зображенням перетворює звичайні картинки 

в інтерактивні об’єкти додаванням у нього міток з текстовими підказками, 

покликаннями на відео, музику, зображення тощо. Інтерактивна сторінка 

створена у ThingLink містить 8 завдань: 1) «Основні терміни» (Wordwall); 

2) пазл «Як зловити фейк?» (Jigsaw Puzzle); 3) «Факт чи судження?» 
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(LearningApps); 4) ментальна карта «Соціальні медіа» (містить відеоролики та 

посилання на навчальну гру, Coggle); 5) «Як потрібно правильно 

висловлюватись» (LearningApps); 6) онлайн-кросворд «Медіаграмотність» 

(CrosswordLabs.com); 7) «Відгадай ребуси» (LearningApps, rebus1); 

8) інтерактивна дошка Рadlet для зворотного зв’язку з учнями. 

Представлені програмні продукти мотивують дітей до навчання у грі, 

формують інформаційно-цифрову компетентність, розширюють пізнання 

у просторі медіаграмотності, вчать оцінювати і осмислювати ситуацію. 
Інтерактивними продуктами можна користуватись як під час уроків 

під керівництвом вчителя, так і самостійно або разом з батьками. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Новогорівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Роздольської сільської ради  
Василівського району Запорізької області» 

Адреса закладу освіти: 71731, Запорізька область, Василівський район, 
с. Новогорівка, вул. Молодіжна, 8. 

Телефон/факс закладу: (061)789-67-80. 
e-mail: novogorivozzso@gmail.com 
Сайт закладу: http://shkola-novogor.klasna.com/ 
ПІП директора: Лисенко Юлія Вікторівна.  
ПІП автора, посада: Варяниця Олена Вікторівна, вчитель 

української мови та літератури. 
Тема конкурсної роботи: Підвищення мотивації здобувачів освіти 

до вивчення української  мови та літератури шляхом упровадження 
технології BYOD. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Корицька 
Галина Романівна, завідувач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 
дисциплін комунального закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат 
філологічних наук, доцент. 

Короткий зміст напрацювання. Формула Нової Української Школи: 
Наскрізне застосування ІКТ в освітньому процесі та управлінні закладами 
освіти і системою освіти має стати інструментом забезпечення успіху 
здобувачів. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від одноразових 
проєктів у системний процес, який охоплює всі види діяльності, що суттєво 
розширить можливості педагога, оптимізує управлінські процеси, таким 
чином формуючи в учня важливі технологічні компетентності. 

Саме тому освітній процес у закладах освіти уже сьогодні будується 
на упровадженні сучасних мобільних технологій, зокрема BYOD, що 
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забезпечує максимально продуктивний результат та комфортну інтеграцію 
учнів у сучасне інформаційне суспільство, дає змогу поліпшити освітній 
процес, доповнити його сучасними засобами подання та оброблення 
інформації, захопити, змотивувати школярів. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

бульвар Центральний, 15-А. 
Телефон/факс закладу: (061)226-85-41. 
e-mail: ogg27@ukr.net 
Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 
ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна. 
ПІП автора, посада: Жирова Наталія Олексіївна, вчитель 

української мови та літератури. 
Тема конкурсної роботи: Формування компетентної особистості 

засобами цифрових технологій на уроках української мови та літератури 
в умовах змішаного навчання. 

Короткий зміст напрацювання. Освітній процес стає гнучким завдяки 
впровадженню різних форм навчання – очної, змішаної та дистанційної. 
За будь-яких умов учитель має спроєктувати освітню діяльність 
з урахуванням потреб, мотивів, можливостей та здібностей кожного учня.  
Представлений досвід ґрунтується на поєднанні традиційних та інноваційних 
методів навчання української мови та літератури в умовах змішаного 
навчання. 

Теоретичний опис особливостей упровадження сучасних ідей 
Концепції «Нова українська школа» дає змогу вчителю ознайомитися з уже 
опрацьованими нормативними та методичними вимогами до навчання 
та продовжувати надалі успішно розробляти власні індивідуальні підходи 
з реалізації цього питання засобами цифрових технологій.  

У межах практичної частини досвіду представлено формування 
предметних та ключових компетентностей у здобувачів освіти на уроках 
української мови та літератури засобами електронної лінгводидактики, 

наведено авторські напрацювання вчителя: власний сайт, розроблення уроків 
з використанням цифрових технологій, блок-теми, статистичні та динамічні 
таблиці, дидактичні матеріали, створені за допомогою онлайн-сервісів 
Learningapps.org, Quizizz.com, Kahoot.com, Padlet.com, Google Jamboаrd, 
Easel.ly, Bubbl.us, Google Forms, Crosswordlabs.com, Jasondavies.com, 
Wordart.com, Thinglink.com, Wordwall.net тощо. 

Даний досвід може стати в нагоді вчителям української мови 
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та літератури під час підготовки до уроків за будь-якої форми організації 
навчання – очної, змішаної, дистанційної. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький навчально-виховний комплекс №67  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69067, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Заводський район, вул. Радіаторна, 26. 
Телефон/факс закладу: (061)239-73-50. 
e-mail: znvk67.zp@gmail.com  
Сайт закладу: https://znvk67.zp.ua 
ПІП директора: Малиш Олена Євгінівна. 
ПІП авторів, посада: Каплун Вікторія Вікторівна, Лисенко 

Наталія Володимирівна, вчителі англійської мови. 
Тема конкурсної роботи: Формування цифрової компетентності учнів 

у англомовному таборі. 
Короткий зміст напрацювання. Цифрова компетентність сучасній 

людині потрібна в публічному просторі, у повсякденному житті, приватному 
спілкуванні, професійній діяльності та в освіті. Робота висвітлює досвід 
впровадження новітніх цифрових додатків, онлайн ресурсів та цифрових 
технологій для спілкування, створення патріотичного контенту 
на англійській та українській мовах в межах участі в мовному таборі. 
Вдосконалення комунікаційних та креативних навичок під час участі 
у таборах GoCamp відбувалося у співпраці закладу освіти й міжнародної 
організації GoGlobal упродовж 2018-2022 років.  

Саме у 2022 році проведення онлайн-табору стало край актуальним 
у зв’язку з воєнним станом в Україні і дозволило розповісти всьому світу 
про історію, культуру, звичаї Запорізької громади під час спілкування 
з іноземним волонтером. Завдяки цифровізації табір зміг об’єднати школи 
з різних регіонів України та допоміг пізнати ближче історію та культуру 
нашої країни. Цифрова компетентність має багато переваг у сучасній освіті 
і низку недоліків, які виявлено, проаналізовано та викладено в роботі. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький академічний ліцей № 23  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69059, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Парамонова, 6-А. 

Телефон/факс закладу: (061)769-80-27. 

mailto:znvk67.zp@gmail.com
https://znvk67.zp.ua/


 

57 

e-mail: school23zp@gmail.com 

Сайт закладу: www.znvk23.zp.ua 

ПІП директора:Майоров Володимир Миколайович. 

ПІП авторів, посада: Майоров Володимир Миколайович, директор, 

Гой Світлана Юріївна, заступник директора. 

Тема конкурсної роботи: Створення освітнього цифрового 

середовища ліцею на основі системи управління навчанням Moodle. 

ПІП керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання: Швець 
Юлій Олександрович, завідувач кафедри інформатичної та технологічної 

освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, кандидат фізико-

математичних наук, доцент. 

Короткий зміст напрацювання. Створення організаційно-

управлінської та програмно-технічної системи підтримки освітнього 

середовища закладу освіти на основі використання сучасної комп’ютерної 

системи управління навчанням Moodle (власна платформа дистанційного 

навчання з персональним сервером). 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький колегіум «Елінт»  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69121, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Професора Толока, 29. 

Телефон/факс закладу: (061)707-50-13. 

e-mail: zk@elint.com.ua 

Сайт закладу: http://elint.com.ua/ 
ПІП директора: Зайковська Олена Анатоліївна. 

ПІП автора, посада: Савченко Ольга Борисівна, вчитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Методика організації проектної діяльності 

у навчальному модулі «Ландшафтний дизайн». 

Короткий зміст напрацювання. З огляду на те, що формування 

у здобувачів освіти ключових компетентностей реалізовується завдяки 

діяльнісному підходу, цифровізації вчитель впевнено використовує цифрові 

методи організації наочної навчальної діяльності, проєктну діяльність 

у вигляді портфоліо. Він не прив’язаний до стаціонарного робочого місця. 

Завданнями методики викладання навчального модуля «Ландшафтний 
дизайн» для старшокласників з використанням сучасного цифрового способу 

організації проектної діяльності у вигляді віртуального портфоліо є: 

систематизація завдання навчального модуля для забезпечення результатів 
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навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти у знаннєвому, 

діяльнісному та ціннісному компонентах; ознайомлення з уміннями 

практичного використання нових інформаційно-цифрових технологій; 

застосування в методиці викладання різних форм та видів роботи. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді»  

Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69091, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича-Данченка, 46-А. 

Телефон/факс закладу: (061)224-02-71, (061)224-18-14, (061)224-25-15. 

e-mail: info_turcenter@ukr.net 

Сайт закладу: http://centrturizmu.zp.ua/ 
ПІП директора: Романчук Олександр Павлович. 

ПІП авторів, посада: Сало Юрій Олександрович, керівник 

туристських груп (експедицій), Солоха Олександра Віталіївна, 

культорганізатор. 

Тема конкурсної роботи: Обласний онлайн-фестиваль історичного 

краєзнавства учнівської молоді «Дослідники минулого» (з досвіду 

проведення). 

Короткий зміст напрацювання. З огляду на виклики сьогодення, 

різноманітні конкурси й масові заходи мають продовжувати функціонування. 

У той же час їх трансформація з очних заходів у соціальні мережі змінює 

безпосередньо формат організації та проведення.  

У роботі представлено досвід проведення Обласного онлайн-
фестивалю історичного краєзнавства учнівської молоді «Дослідники 

минулого». Його комунікативний характер сприяє підтримці високого рівня 

виконання учасниками різноманітних завдань та обміну досвідом, активізації 

інноваційної діяльності і дозволяє залучати до цього процесу педагогів 

та учнів з різних районів області. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня  

школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69034, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Шевченківський район, вул. Червонополянська, 2. 

Телефон/факс закладу: (061)707-55-17. 
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e-mail: : zsdjerelo@ukr.net 

Сайт закладу: http://dzherelo.zp.sch.in.ua/ 

ПІП директора: Нішенко Олександр Володимирович. 

ПІП автора, посада: Сапальова Наталія Григорівна, вчитель 

української мови та літератури. 

Тема конкурсної роботи: Розвиток творчості учнів через 

впровадження інноваційних технологій навчання на уроках української мови 

й літератури в роботі з обдарованою молоддю. 
Короткий зміст напрацювання. У роботі надані приклади 

використання різних інтерактивних вправ на уроках української мови 

та літератури, які допомагають зробити процес навчання цікавим 

і різноманітним, учням відчувати радість успіху, відкриття та задоволення 

від навчання, а вчителю – від викладання.  

В арсеналі педагога інноваційні інтерактивні, діалогові форми («Круглий 

стіл», «Засідання експертної групи» («панельна дискусія»), «Судове засідання», 

робота в малих групах, парах, проєктна робота, «коло ідей» тощо; фронтальна 

робота («мікрофон», «мозковий штурм», «навчаючи – вчусь»  та ін.); дискусійне 
навчання (ток-шоу, дебати, «прес», «обери позицію», «спрощене судове 

засідання» тощо); ігрове навчання (рольова гра, урок-мандрівка, урок-турнір, 

урок-екскурсія, урок-казка, «плюс-мінус» тощо), велика кількість тестів, 

розроблених власноруч, інформаційні технології (Power Point). 

Досвід підтвердив стрімке зростання інтересу до матеріалу, 

який досліджується, забезпечення його якісного засвоєння і використання 

у практичній діяльності; здатність міркувати і всебічно аналізувати 

проблемну ситуацію й доводити власну позицію.  
Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді»  

Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69091, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича-Данченка, 46-А. 

Телефон/факс закладу: (061)224-02-71, (061)224-18-14, (061)224-25-15. 

e-mail: info_turcenter@ukr.net 
Сайт закладу: http://centrturizmu.zp.ua/ 

ПІП директора: Романчук Олександр Павлович. 

ПІП автора, посада: Янущенко Світлана Павлівна, методист. 

Тема конкурсної роботи: Залучення сучасних цифрових технологій 

в освітній процес у закладі позашкільної освіти. 

Короткий зміст напрацювання. У роботі представлено матеріали 

mailto:zsdjerelo@ukr.net
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досвіду щодо створення сприятливого середовища в закладі позашкільної 

освіти для формування та розвитку цифрової компетентності як у педагогів, 

так і у вихованців. Залучення цифрових технологій, в тому числі додатків 

та платформ (соціальні мережі, конструктори тестів, графічні редактори), 

дозволяють модернізувати освітній процес, зробити його яскравішим 

та цікавішим. Такий підхід суттєво підвищує інтерес учнівської молоді 

до занять у гуртках, і формує позитивний імідж закладу позашкільної освіти 

як сучасного освітнього простору. 
В умовах дистанційної освіти представлений досвід набуває 

ще більшої актуальності, і може використовуватись педагогами усіх закладів 

освіти в Україні, не обмежуючись лише позашкіллям.  

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 
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Номінація 7. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти «Малокатеринівська 

гімназія «Мрія» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70454, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Малокатеринівка, вул. Юності, 33. 

Телефон/факс закладу: (061)287-71-30. 

e-mail: shmalokater@gmail.com 

Сайт закладу: http://sires.google.com/view/mrianvk 

ПІП директора: Грибова Надія Володимирівна. 

ПІП автора, посада: Гужева Ірина Олександрівна, вчитель-

дефектолог. 

Тема конкурсної роботи Дистанційний супровід дитини молодшого 

шкільного віку в умовах інклюзивного навчання. 
Короткий зміст напрацювання. Дистанційне навчання в умовах 

карантинних обмежень стало викликом для всіх: вчителів, дітей, батьків. 

Перехід до нової форми навчання виявився складним. З найбільшими 

труднощами довелося зіткнутися батькам. Дані рекомендації та поради 

допоможуть батькам дітей з ООП організувати освітній процес під час 

дистанційного навчання. 

Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад загальної середньої освіти 

«Малокатеринівська гімназія "Мрія» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 70454, Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Малокатеринівка, вул. Юності, 33. 

Телефон/факс закладу: (061)287-71-30. 

e-mail: shmalokater@gmail.com 

Сайт закладу: https://sites.google.com/view/mrianvk 

ПІП директора: Грибова Надія Володимирівна. 
ПІП автора, посада: Єрьоміна Ірина Вікторівна, практичний 

психолог. 

Тема конкурсної роботи: Соціально-психологічний супровід перших 

класів в умовах реалізації Концепції «НУШ». 

mailto:shmalokater@gmail.com
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Короткий зміст напрацювання. Сучасні першокласники – суб’єкти 

освітнього процесу, які ступають на поріг закладу освіти з певним станом 

фізичного та психологічного здоров’я, ступенем дошкільної підготовки, 

рівнем готовності до систематичного шкільного навчання, сформованості 

позиції школяра, навичок комунікації тощо. Шлях, за яким відбуватиметься 

розвиток школяра, чи буде в період адаптації закладений соціальний та 

інтелектуальний фундамент успішного подальшого навчання, або з приходом 

у школу дитина потрапить у чужий, незрозумілий – а отже і ворожий їй – 
шкільний світ, багато в чому залежить від професійної і власне особистісної 

зрілості дорослих: батьків, педагогів, шкільних психологів.  

Для того, щоб допомогти дитині відчути себе у школі комфортно, 

вивільнити наявні в неї інтелектуальні, особистісні, фізичні ресурси 

для успішного навчання і повноцінного розвитку, педагогам і психологам 

необхідно: виявити психологічні особливості дитини; налаштувати освітній 

процес на її індивідуальні особливості, можливості та потреби; допомогти 

сформувати навички і внутрішні психологічні механізми, необхідні 

для успішного навчання і спілкування у шкільному середовищі. 

З цією метою використовується програма підтримки першокласників 

у період адаптації до навчання у школі. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія № 27  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

бульвар Центральний, 15-А. 

Телефон/факс закладу: (061)226-85-41. 
e-mail: ogg27@ukr.net 

Сайт закладу: http://www.ogg27.zp.ua/ 

ПІП директора: Гашенко Людмила Дмитрівна. 

ПІП авторів, посада: Прилепська Віра Вікторівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Єрьоменко Юлія Вікторівна, 

соціальний педагог, Копиловський Віктор Миколайович, учитель 

інформатики. 

Тема конкурсної роботи: Моніторинг соціально-психологічного 

стану здобувачів освіти засобами авторської цифрової програми «Variant 

v. 4.2», блок «Психологія». 

Короткий зміст напрацювання. Психологічний супровід у гімназії є 
важливою складовою освітнього процесу, а діяльність психологічної служби 

закладу базується на принципі дитиноцентризму та зосереджена на допомозі 

у формуванні оптимальної траєкторії розвитку кожного здобувача освіти. 

mailto:ogg27@ukr.net
http://www.ogg27.zp.ua/
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Досвід є результатом співпраці адміністрації гімназії, спеціалістів 
психологічної служби та вчителів інформатики, презентує практичні 
напрацювання із впровадження ІКТ у діагностичну діяльність фахівців 
психологічної служби гімназії № 27. Він має структурований шаблон 
проведення психодіагностичного дослідження і є дуже зручним для 
практичного використання в процесі психологічного супроводу всіх 
учасників освітнього процесу. Складається з двох розділів, які містять 
теоретичні матеріали щодо сучасних інформаційних технологій у роботі 
психологічної служби та практичні поради щодо управління блоком 
«Психологія» програми «Variant v. 4.2». Сподіваємося, що практичні 
напрацювання стануть у нагоді колегам та допоможуть реалізації Концепції 
«Нова українська школа». 

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78  
Запорізької міської ради Запорізької області 

Адреса закладу освіти: 69005, Запорізька область, м. Запоріжжя, 
бульвар Центральний, 12-А. 

Телефон/факс закладу: (061) 226-23-91, (061)226-23-93. 
e-mail: schoolzp78@ukr.net 
Сайт закладу: https://sites.google.com/view/schoolzp78/  
ПІП директора: Череповська Ольга Василівна. 
ПІП авторів, посада: Чумак Олександра Борисівна, асистент 

вчителя, Дерибас Марина Олександрівна, асистент вчителя, Запорізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 Запорізької міської ради 
Запорізької області. 

Тема конкурсної роботи: Основні напрями психологічної роботи 
з розвитку мислення у дітей молодшого шкільного віку з затримкою 
психічного розвитку в інклюзивному середовищі. 

Короткий зміст напрацювання: У роботі розглянуто особливості 
та основні напрями психолого-педагогічної роботи з розвитку мислення у дітей 
молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку в інклюзивному 
середовищі. Дана проблема є актуальною, оскільки кількість дітей 
з порушеннями в розвитку постійно збільшується. Отже, необхідно своєчасно 
виявляти порушення в психічному розвитку і надавати корекційно-розвиваючу 
допомогу, яка може привести до позитивної динаміки розвитку мислення. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

 

֍֍֍ 
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Номінація 8. 

 
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №100  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Дніпровський район, вул. Ладозька, 2-А. 

Телефон/факс закладу: (061)270-01-93. 

e-mail: zsh100zp@gmail.com 

Сайт закладу: https://schkola100-zaporozhye.jimdofree.com/ 

ПІП директора: Доновський Сергій Миколайович. 

ПІП авторів, посада: Доновський Сергій Миколайович, директор 

школи, вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист; Гурінок Марина Анатоліївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи, вчитель економіки, спеціаліст вищої категорії, учитель-

методист; Климова Тетяна Михайлівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи, вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої 

категорії, старший учитель. 

Тема конкурсної роботи: Партисипативне управління як сучасний 

метод менеджменту в діяльності керівника закладу освіти. 

Короткий зміст напрацювання. Децентралізація управління потребує 

змін і нових підходів до управління. Проте для багатьох закладів освіти 

залишається характерним авторитарний стиль керівництва, відсутність 

сучасних технологій менеджменту, що веде до помилок, яких можна було б 

легко уникнути за інших обставин. Ці характеристики простежуються на 

різних рівнях управління: керівник – колектив; учитель – здобувачі освіти 

та їхні батьки. Саме тому питання налагодження професійних стосунків між 

усіма сторонами освітнього процесу є центральним у системі управлінських 

дій, адже розбудова демократичного устрою вимагає й інших підходів 

до здійснення управління, одним із яких є партисипативне управління. 

Концепція такого управління заснована на розширенні повноважень 

та участі персоналу в прийнятті дієвих рішень з питань важливих для 

діяльності організації і самих працівників, надає вчителям можливість 

розділити відповідальність, ризики й успіх разом з керівником.  

У роботі представлені методи, моделі та механізми на засадах 

партисипативного управління сучасним закладом освіти (упроваджено 
у нашому закладі), яке передбачає розширення залучення працівників до 

управління за такими напрямами: надання працівникам права самостійного 

прийняття рішень, права контролю за якістю та кількістю виконаної ними 

mailto:zsh100zp@gmail.com
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роботи, на створення робочої групи за інтересами, уподобаннями та інше, 

їхнє залучення до процесу прийняття рішень, вдосконаленні діяльності 

як в цілому всієї організації, так і окремих її підрозділів. Використання 

моделі партисипативного управління дає чіткі цілі для реалізації стратегії 

закладу освіти, умотивовує діяльність усіх учасників освітнього процесу, 

реально спрямовує вектори поступального руху, зміцнює «командність» 

у колективі, поліпшує комунікацію, підвищує ефективність нововведень. 

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 
краю – 2022». 

 ֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: (061)227-10-31. 
e-mail: lyceumsekret@ukr.net 

Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 

ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 

ПІП автора, посада: Корольова Людмила Михайлівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 

Тема конкурсної роботи: Концептуальні засади фасилітаційного 

керівництва закладом загальної середньої освіти. 

Короткий зміст напрацювання. Робота висвітлює процес створення 

інноваційного освітнього середовища, що сприяє забезпеченню сучасної 

якості освіти за розроблення, апробацію та впровадження нових технологій 

управління, тобто переходу до фасилітаційного стилю діяльності. 

Це пов’язано з особистісною перебудовою всіх суб’єктів педагогічного 
процесу та управління ним (перехід до суб’єкт-суб’єктної взаємодії), 

формуванням у менеджерів освіти навичок фасилітаційного керівництва 

засобами педагогічного співтовариства, під час впровадження інноваційної 

проєктної технології, розвиток творчого потенціалу учасників освітнього 

процесу; організацією консультативної служби з питань фасилітаційної 

діяльності педагогів і адміністрації, заходів, спрямованих на розвиток 

професійного зростання педагогічних працівників і керівників; 

налагодженням ефективної фасилітаційної взаємодії між учасниками 

освітнього процесу (у системі тренінгових занять керівників і педагогічних 

працівників); обліком суб’єктивного досвіду кожного вчителя 

для практичного використання. 
Відзнака: Диплом ІІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 
֍֍֍ 
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Номінація 9. 

 
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ У ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: (061)227-10-31. 

e-mail: lyceumsekret@ukr.net 

Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 

ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 

ПІП автора, посада: Буткова Ірина Миколаївна, вчитель музики 

з класу домри, керівник гуртка, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

старший викладач. 

Тема конкурсної роботи: Народна музика як джерело духовності 

у музично-естетичному вихованні підростаючого покоління. 
Короткий зміст напрацювання. Дана робота висвітлює тему народної 

музики як головного інформаційного засобу, що впливає на формування 

музично-естетичних компетентностей та духовний розвиток дітей шкільного 

віку. Вона є узагальненням теоретичних та практичних напрацювань, 

здобутків із педагогічної діяльності за період 2019-2021 років. Розглянуто 

специфічні риси та тенденції сучасного освітнього процесу із музики 

в умовах позашкілля. На основі попереднього досвіду вітчизняної музичної 

педагогіки, а також багатолітньої власної педагогічної практики автора 

у музичній галузі розглянуто питання збереження автентичності 

й формування гармонійної особистості дитини шкільного віку у процесі 

глобалізації всесвітнього культурного простору, уніфікації навчання 
та поступового зникнення мовних та національних бар’єрів. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізький класичний ліцей  

Запорізької міської ради Запорізької області 
Адреса закладу освіти: 69061, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Вознесенівський район, вул. Леоніда Жаботинського, 23. 

Телефон/факс закладу: (061)227-10-31. 

e-mail: lyceumsekret@ukr.net 

Сайт закладу: http://classlyceum.zp.ua/ 

ПІП директора: Баньковська Олена Григорівна. 

mailto:lyceumsekret@ukr.net
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ПІП автора, посада: Коваленко Наталя Олександрівна, вчитель 

музики, керівник гуртка. 

Тема конкурсної роботи: Формування творчої активності здобувача 

освіти засобами музично-виховної діяльності у гуртку бандури. 

Короткий зміст напрацювання: Провідна роль у розвитку творчої 

активності належить навчальній діяльності. Джерелом творчої активності – 

зацікавлення процесом і результатами власної праці. Розвиток творчої 

активності дітей є цілеспрямованим, науково обґрунтованим процесом, мета 
якого – формування творчої особистості, яка ефективно адаптується 

до сучасних вимог ринку праці. Серед методів – методи формування 

музично-естетичної свідомості, методи стимулювання практичної музичної 

діяльності, оцінні методи, жодний з яких не претендує на абсолютизацію 

і може повністю зреалізувати виховний потенціал лише в системі з іншими 

методами виховання.  

Педагогічні умови, що оптимізують процес музично-естетичного 

виховання учня у гуртку музики, запропоновані автором: реалізація 

педагогом особистісно-орієнтованого підходу до педагогічної взаємодії 

з вихованцями у процесі їх залучення до музично-виховної діяльності; 

впровадження методу контекстного музикування у процесі музично-

естетичного виховання учнів; формування в них потреби у творчому 
саморозвитку з позиції їх орієнтації на засвоєння досвіду музичної діяльності 

та інтеграції у соціально-культурне середовище для їхньої соціалізації.  

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді»  

Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69091, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича-Данченка, 46-А. 

Телефон/факс закладу: (061)224-02-71, (061)224-18-14, (061)224-25-15.  

e-mail: info_turcenter@ukr.net 

Сайт закладу: http://centrturizmu.zp.ua/ 

ПІП директора: Романчук Олександр Павлович. 

ПІП автора, посада: Рогатіна Яна Олександрівна, керівник гуртка. 

Тема конкурсної роботи: Формування пізнавальної компетентності 

вихованців гуртка туристсько-краєзнавчого напряму як основи їх творчої 

активності. 
Короткий зміст напрацювання. Представлено матеріали з досвіду 

роботи гуртка «Пішохідний туризм» КЗ «Центр туризму» ЗОР щодо 

формування пізнавальної компетентності вихованців як основи їх творчої 
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активності. Провідна ідея досвіду полягає у виробленні пошукового інтересу 

під час проходження пішохідного маршруту та підвищення рівня мотивації 

досягнень засобами пошуку та дослідження. Адресовано керівникам гуртків, 

методистам, заступникам директорів, психологам закладів позашкільної 

освіти.  

Відзнака: Диплом І ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Запорізька гімназія №77 Запорізької міської ради 
Адреса закладу освіти: 69081, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

Шевченківський район, вул. Памірська, 91. 

Телефон/факс закладу: (061)286-24-55. 

e-mail: school@z77.zp.ua 

Сайт закладу: https://www.school77.zp.ua/ 

ПІП директора: Казанцев Антон Федорович. 
ПІП автора, посада: Трайно Людмила Олександрівна, вчитель 

мистецтва. 

Тема конкурсної роботи: Сучасні графічні матеріали та техніки 

в гуртковій роботі з дітьми. 

Короткий зміст напрацювання. Ознайомлення слухачів із сучасними 

графічними матеріалами та особливостями роботи з ними, звернення уваги 

на техніки роботи з ними та пропозиція перегляду віртуальної виставки 

дитячих графічних робіт у різних жанрах. 

Відзнака: Диплом лауреата обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 

֍֍֍ 

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді»  

Запорізької обласної ради 
Адреса закладу освіти: 69091, Запорізька область, м. Запоріжжя, 

вул. Немировича-Данченка, 46-А. 

Телефон/факс закладу: (061)224-02-71, (061)224-18-14, (061)224-25-15. 

e-mail: info_turcenter@ukr.net 

Сайт закладу: http://centrturizmu.zp.ua/ 
ПІП директора: Романчук Олександр Павлович. 

ПІП автора, посада: Янущенко Дмитро Вікторович, завідувач 

відділом, керівник гуртка. 

Тема конкурсної роботи: Краєзнавча підготовка туриста як засіб 

оволодіння творчими та практичними компетенціями та мотивація 

до пошуково-дослідницької діяльності. 
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Короткий зміст напрацювання. Представлено матеріали досвіду 

системної організації пошуково-дослідницької діяльності в гуртках, в основі 

якої – краєзнавчі експедиції учнівської молоді рідним краєм, що забезпечує 

формування у дітей творчих та практичних дослідницьких компетентностей. 

Вмотивованість вихованців до туристських походів та експедицій сприяє 

підвищенню дитячого інтересу до дослідницької діяльності, забезпечує 

різнобічний розвиток особистості вихованця. 

Запропонована система роботи передбачає поступове зростання 
кожної дитини залученням її до виступів із власними надбаннями спочатку 

на обласних конкурсах та конференціях, потім – на міжрегіональних, 

всеукраїнських, міжнародних, а також отримання високих результатів.  

Відзнака: Диплом ІІ ступеня обласної виставки «Освіта Запорізького 

краю – 2022». 
 

֍֍֍ 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 
 

 
А Андрієнко Н. О. [35]  Копиловський В. М. [62] С Савенкова В. О [40] 

Б Безкороваєва Н. В. [53]  Корвегіна В. А. [51]  Савченко О. Б. [57] 

 Борліс М. В. [52]  Корольова Л. М. [7; 65]  Сало Ю. О. [58] 

 Буткова І. М. [66]  Космакова Л. Є.  [7]  Сапальова Н. Г. [59] 

В Варяниця О. В. [54]  Косова М. О. [30]  Сергієнко Г. О. [14] 

 Власенко М. В. [27]  Котенко Л. Д. [31]  Сіпакова Л. А. [14] 

Г Гаврус Н. А. [35]  Кохан Ю.В. [26]  Сіропол С. Є. [38] 

 Годованець Ю. С. [47]  Кравець Т. І.  [8]  Соболенко Ю. П. [15] 

 Гой С. Ю. [57]  Кругліченко Я. О.  [8]  Сова В. В. [32] 

 Горєлова А. М.  [36]  Кубасова І. В. [31]  Солдатенко С. І.  [15] 

 Горпиненко О. А. [37]  Кузнецова Н. В. [23]  Солоха О. В. [58] 

 Гребенюк С. Ю. [28]  Кулик А. Г. [48]  Сорока Т. В. [50] 

 Григоращенко В. Ю. [4]  Куліш О. А. [21]  Сотнікова Н. П. [41] 

 Гужева І. О. [61] Л Лисенко Н. В. [56]  Станішевська А. В.  [11] 

 Гурінок М. А. [64]  Логвина О. С. [22]  Стрілець Г. М. [25] 

Д Дашко М. В. [4]  Логвина Т. В. [22]  Сурду К. Я. [42] 

 Дерибас М. О. [63]  Ляшок Л. В. [9] Т Таран Л. А. [43] 

 Добренька О. Я. [28] М Майоров В. М. [57]  Толматова Т. М. [33] 

 Долга У. І.  [38]  Макеєва Н. С.  [22]  Трайно Л. О. [68] 

 Доновський С. М. [64]  Максименко В. О. [36]  Туманян Т. С.  [16] 

 Дорошенко С. С.  [38]  Матвіїшина Т. Д. [6] Ф Федорченко Ю. М.  [17] 

 Дребущак І. Л.  [5]  Мишковець О. О. [21]  Філь Г. Б. [51] 

Є Єрьоменко Ю. В. [62]  Міхотін О. К.  [10] Х Холод М. В [44] 

 Єрьоміна І. В. [61]  Мороз Г. Ю.  [10] Ц Циммерман О. В. [45] 

Ж Жирова Н. О. [55]  Морозова І. П. [23]  Цілуйко К. С. [26] 

 Журова О. В. [20] Н Назаренко С. П.  [11] Ч Ченцов О. М. [39] 

З Забєйворота І.М. [29] О Огурцова М. В. [22]  Черкасова Л. В. [33] 

 Закітня Г. О.  [22]  Онищенко Л. С. [11]  Черкасова С. В.  [18] 

 Заськіна О. І. [20]  Остапенко В. В. [23]  Чумак О. Б. [63] 

 Зубарева Ю. С. [38]  Островська Ж. А. [20] Ш Шевченко Т. М.  [18] 

К Канцедал Н. В. [48] П Подшивалова Л. П. [39]  Шершньова А. А. [19] 

 Каплун В. В. [56]  Порох І. С.  [12]  Шкляренко С. В. [15] 

 Касьяненко Д. В. [30]  Прилепська В. В.  [62]  Шрамко Н. М. [34] 

 Климова Т. М. [64]  Прозорова Л. В. [49] Ю Юрченко О. В. [50] 

 Кліщевська Я. В. [6] Р Ревенко Н. О. [24] Я Янущенко Д. В [68] 

 Коваленко А. М. [39]  Резніченко А. В. [13]  Янущенко С. П. [59] 

 Коваленко Н. О. [67]  Рогатіна Я. О. [67]    

 Кожокар Л. Д.  [7]  Романова О. В. [9]    
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