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Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її пріоритети – розвивальний 

характер, виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й 

саморозвитку, вміння критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, 

використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, 

прагнення змінити на краще своє життя і життя своєї країни. 

З огляду на невпинне й потужне збільшення інформаційного потоку, освіта – 

живий, динамічний процес. Ця галузь завжди чутлива до інновацій, що відкривають 

нові перспективи та обрії. Головне завдання – забезпечення високої якості освіти 

відповідно до потреб особистості й суспільства та професійне самовдосконалення 

педагогів.  

У Законі України «Про освіту» зазначено: «Педагогічні працівники 

зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру». 

З метою професійного зростання освітян, підвищення мотивації до самоосвіти, 

постійного залучення до творчої, науково-дослідницької діяльності та 

вдосконалення на цій основі педагогічної майстерності, інноваційної культури, 

вміння продукувати перспективні ідеї та поєднувати науковий пошук з практичною 

діяльністю, в період з 07.12.2015 по 12.05.2016 р. було проведено міський конкурс 

«Навчально-методичний посібник – 2016» в рамках акції «Ярмарок фахових 

сподівань» загальноміського проекту «Ім’я в освіті міста». Добра традиція 

триває вже 15 років, і слід відзначити: не лише збільшується кількість навчально-

методичних посібників, а, що головне, зростає їх науково-методичний рівень та 

практична цінність. 

Цього року на розгляд журі було представлено 109 навчально-методичних 

посібники, авторами та упорядниками яких стало 160 педагогічний працівник 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. У складі журі 

працювало 15 фахових груп; 67  посібників автори представили в ході другого етапу 

конкурсу у вигляді усних презентацій.  

За тематикою та провідними навчально-методичними проблемами посібники 

згруповано в 7 номінацій:  

-  «Навчально-методичний посібник ЗНЗ» 

Всередині нас криються  

потенційні творчі можливості, 

 й ми повинні працювати щосили,  

щоб розкрити цей потенціал 

                                     Мартін Лютер Кінг 

 

Поганий учитель підносить істину,  

хороший вчить її знаходити.  

Найважливішим явищем в школі,  

самим повчальним предметом,  

самим живим прикладом 

 для учня є сам учитель. 

   Адольф Дістервег 
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-  «Позакласна та виховна робота» 

- «Соціально-психологічна робота» 

-  «Дидактичні ігри» 

- «Електронно – освітній ресурс» 

-  «Педагогічний менеджмент»  

- «Навчально-методичний посібник ДНЗ» 

Навчально-методичні посібники, представлені на конкурс, поповнять 

бібліотечні фонди та медіатеку міського методичного кабінету. За згодою авторів 

конкурсні посібники були розміщені у Творчій майстерні вчителя за електронною 

адресою: dorobok.edu.vn.ua.  

Щиро вдячні всім учасникам конкурсу. Ваша праця слугуватиме якісному 

оновленню освітнього простору Вінниці та України, відкриє нові шляхи для 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу в закладах освіти.  

Бажаємо натхнення і невтомного творчого пошуку на шляху до життєвих і 

професійних вершин! 
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Номінація 1 

«Навчально-методичний посібник ЗНЗ» 

 
1.  Автор - упорядник – Майорова  Вікторія Петрівна, учитель інформатики  

комунального закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької 

міської ради» 

Назва «Поняття операційної система на уроках інформатики в 6 класі.» 

Зміст посібника дає підстави розглядати вдосконалення методів 

розумового виховання учнів 6-х класів. Автор намагається вирішувати проблему 

моделюючої діяльності в учнів у процесі засвоєння теми «Поняття операційної 

системи». 

Ознайомлення та глибокий аналіз матеріалів у посібнику свідчить про 

дотримання автором дидактичних принципів поступовості і послідовності. 

Заслуговує на увагу те, що введений автором у посібник казковий персонаж  

«Дім-Дімич» сприяє підвищенню інтересу дітей до пропонованих дидактичних 

вправ. 

Результатами впровадження посібника є створення та апробація 

навчально-методичного забезпечення використання інноваційних технологій для 

навчання дітей 6 класів на уроках інформатики. 

 

2. Автор – Творун Людмила Олександрівна, учитель історії закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 ім М. Коцюбинського Вінницької 

міської ради».   

Назва «Підвищення  ефективності засвоєння навчального матеріалу на 

уроках історії шляхом застосування мнемотехніки.» 

В запропонованому посібнику описані мнемотехнічні прийоми та методи, 

адаптовані для використання на уроках історії, під час виконання домашнього 

завдання, підготовки до ЗНО. Серед запропонованих методів є розроблені 

відомими психологами й педагогами (Є. Антощук, Т.Нікітіна, К.Овчаренко, 

В.Козаренко)  і авторські («римовані ключі»). Рекомендовано вчителям історії, 

студентам історичного факультету,  абітурієнтам 

 

3. Автор –  Щур Тетяна Вікторівна, учитель початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської 

ради». 

Назва «Стежками до слів» 

Посібник укладено відповідно до вимог освітньої галузі "Мови і літератури" 

Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.) та чинної програми з 

української мови. У посібнику запропоновано методичні рекомендації щодо 

вивчення лексичного матеріалу на заняттях з української мови, представлено 

систему вправ із ознайомлення учнів молодшого шкільного віку за  темою 

«Слово» 

  Посібник призначений для вчителів  початкових класів, студентів 

педагогічних навчальних закладів та батьків.  
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4. Автор – Дидяк Богдан Ярославович, учитель трудового навчання закладу 

«Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія 

№ 6 Вінницької міської ради». 

Назва «Художнє оздоблення виробів із деревини на уроках трудового навчання 

та в позаурочний час» 

Даний навчальний посібник сприятиме засвоєнню учнями знань з 

художнього оздоблення деревини петриківським розписом на уроках трудового 

навчання та в позаурочний час. Посібник містить теоретичні відомості про 

використання сучасних матеріалів,виготовлення інструментів для розпису, 

декоративні і технологічні особливості способів художнього оздоблення виробів 

із деревини; прийоми виконання елементів оздоблення, а також послідовність 

виконання робіт тощо. 

Для вчителів трудового навчання (технології), керівників гуртків, майстрів 

виробничого навчання та студентів педагогічних начальних закладів напряму 

підготовки «Технологічна освіта».     

Матеріали подано в авторській редакції. 

 

5. Автор  – Анжієвська Лариса Петрівна, учитель історії закладу «Навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької 

міської ради» 

Назва «Ми різні – ми рівні. Історія ґендерної культури  в Україні» 

В запропонованому посібнику розкриваються основи ґендерної  культури 

та її історію. Ґендерна проблема є дуже актуальною проблемою сьогодення. Як 

пріоритетну та одну з найважливіших проблем сучасності цю проблему 

розглядає і Україна. Адже без гендерної рівності означає, що чоловіки і жінки 

однаково цінуються в суспільстві, мають однакові права, однакові можливості 

брати участь в кожному аспекті життя, на будь-якому рівні суспільства. 

Посібник розрахований на  вчителів історії та правознавства, класних керівників, 

студентів. 

 

6.  Автори – упорядники – Бельдій Веліна Василівна, Білостоцька Інна 

Станіславівна, учителі початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 9 Вінницької міської ради» 

Назва «Цікаві завдання на уроках української мови у початкових класах.» 

Запропонований посібник містить авторські рекомендації, що допоможуть  

проводити заняття з української мови у початкових класах цікаво, у 

захоплюючій ігровій формі. У посібнику зібрані матеріали, які дають учням 

можливість виявити ініціативу, самостійність, винахідливість і творчість. Для 

вчителів, студентів філологічних факультетів,вихователів групи продовженого 

дня. 

 

7. Автор – Сапон Світлана Григорівна, учитель біології закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради» 

Назва «Роль «Екошколи» у вихованні  екологічної культури школяра. 

Методичний посібник» 
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В методичному  посібнику розкривається роль  «Екошколи»  у вихованні 

екологічної культури школяра ,  а також презентується програма розвитку 

«Екошколи», проводиться аналіз ефективності її застосування. 

 Для вчителів природничих дисциплін, які працюють над розвитком 

екологічної культури школярів , а також для широкого загалу.  

 

8. Автор – Заворотна Лілія Павлівна, учитель історії закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради» 

Назва «Історія повсякденності : становлення в історичній науці. Методичні 

прийоми і технології вивчення повсякденності в шкільному курсі історії» 

В даному посібнику автор пропонує різноманітні методи та прийоми, які 

можуть бути використані вчителями історії,керівниками гуртків  на уроках 

історії та позакласній роботі. 

 

9. Автор -  упорядник – Шкляр Ірина Іванівна, учитель початкових класів  

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради» 

Назва «Абетка людських чеснот.» 

У посібнику розкриваються теоретичні аспекти деяких життєвих орієнтирів 

людини: благородність, доброта, людяність. Робота допоможе педагогам у 

формуванні моральних якостей, культури поведінки, духовної краси дітей. 

Видання спрямоване на надання ефективної практичної допомоги у 

проведенні уроків та виховних заходів духовно – морального спрямування 

вчителям початкової школи, вихователям груп продовженого дня. 

 

10. Автор -  упорядник – Єсіпенко Людмила Василівна, учитель географії закладу 

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

Назва «Екологічне виховання в сучасній школі» 

Екологічне виховання – це систематична педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Посібник містить сценарії 

позаурочних заходів з екологічного виховання , яке здійснюється на всіх етапах 

навчання у школі, на кожному з яких ставиться певна мета, завдання, 

добирається відповідна методика з огляду на вікові особливості школярів. 

 

11. Автори - упорядники – Півошенко Марія Василівна, Степанюк Марина 

Миколаївна, Юрчик Алла Вікторівна, учителі початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Вінницької міської ради» 

Назва «Птахи світу за абеткою.» 

Даний посібник містить пізнавальний теоретичний та практичний 

матеріал, що сприяє засвоєнню та закріпленню знань з різних предметів. Його 

використання полегшує роботу вчителя при підготовці до уроку. 

Рекомендовано для вчителів початкових класів та для вихователів груп 

продовженого дня. 

 

12. Автори - упорядники – Мошенська Світлана Василівна, Нечитайло Ганна 

Валеріївна, учителі початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №14 Вінницької міської ради» 

Назва «Контроль навчальних досягнень з української мови 3 клас» 
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Посібник  складений відповідно до чинної програми Міністерства освіти і 

науки України з української мови для 3-го класу. З урахуванням сучасних 

організаційно-методичних підходів, в роботі надано тестові завдання з мовних 

тем, тексти для диктантів, переказів, контрольного списування, аудіювання , а 

також теми для самостійного складання учнями діалогів та усних творів. 

Матеріал згруповано за темами й подано у двох варіантах. 

Видання призначене для вчителів початкових класів з метою перевірки 

рівня сформованості грамотності та знань учнів з кожної теми. 

 

13. Автор-упорядник – Ільчук Віталія Валеріївна, учитель інформатики  закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 18 Вінницької міської ради». 

Назва «Позакласна робота з інформатики». 

В запропонованому посібнику розкривається теоретичні основи 

позакласної роботи з інформатики, яка є природним продовженням роботи на 

уроці. Позакласні заходи підвищують інтерес до предмета, спонукають до 

самостійної роботи на уроці і до постійного пошуку чогось нового. Навчаючись 

або беручи участь у позакласних заходах, діти пізнают 

Для вчителів інформатики, студентів фізико-математичних спеціальностей. 

        

14. Автори - упоряднки – Парамзіна Ірина Сергіївна, Слободянюк Ірина Сергіївна 

учителі англійської та німецької мов  закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20 Вінницької міської ради» 

Назва «Формування граматичних навичок за SOS-Methodeна уроках німецької 

мови.» 

У даному навчально-методичному посібнику викладено основні труднощі 

у формуванні граматичних навичок з німецької мови та шляхи вдосконалення 

граматичних навичок за SOS-Methode (S-sammeln→O-ordnen→S-systematisieren). 

Навчально-методичний посібник містить комплекс вправ з використанням SOS-

Methodeдля 5-6-х класів, а також приклад конспекту уроку, з використанням 

даного методу.  

Методичний посібник може бути використаним учителями під час 

підготовки до уроків та безпосередньо на уроках. 

 

15. Автори – упорядники -  Олексієнко Вікторія Володимирівна, учитель біології, 

хімії, екології,  Мазур Тетяна Василівна, учитель географії закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Вінницької міської ради». 

Назва «Міжпредметні зв’язки та їх реалізація на уроках природознавства» 

Методичний посібник розроблено відповідно до нової програми 

«Природознавство. 5 клас.» для загальноосвітніх навчальних закладів. Він 

містить різні методичні прийоми реалізації між предметних зв’язків на уроках 

природознавства у 5 класі, які можна використовувати на будь – якому етапі 

уроку. Запропоновані зразки методичних прийомів сприятимуть формуванню 

наукового світогляду учнів, системності їх знань, активізації пізнавальної 

діяльності та забезпеченню єдності навчально – виховного процесу. 

Різноманітна додаткова цікава інформація дозволить значно збагатити зміст 

кожного уроку, надасть допомогу вчителю в підготовці й проведенні уроків. 
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Посібник призначений для вчителів природознавства, студентів 

природничих факультетів ВНЗ та може бути корисним для творчого пошуку і 

самовдосконалення педагогів інших фахових дисциплін. 

 

16. Автори – Бєлих Ольга Іванівна, Романюк Лариса Юріївна, учителі початкових 

класів закладу «Навчально- виховний комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія №23». 

Назва «Використання лінгвістичних казок на уроках української мови в 

початковій школі.» 

У запропонованому посібнику розкривається будова та класифікація 

лінгвістичних казок, їх роль та доцільність застосування на уроках української 

мови. Для вчителів школи І ступеня, вихователів груп продовженого дня. 

 

17. Автор – упорядник  – Слюсар Оксана Андріївна, учитель інформатики закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27Вінницької міської ради» 

Назва «Робочий зошит з інформатики. 5 клас.» 

Запропонований робочий зошит складено відповідно до чинної програми з 

інформатики для загальноосвітніх шкіл для 5-го класу з розрахунку 1година на 

тиждень. Він допоможе у вивченні інформатики на рівні держстандартів та 

використанні теоретичних знань для розв'язання практичних завдань. 

Рекомендовано для використання  вчителями інформатики, учнями 5-х 

класів. 

 

18.  Автор – упорядник – Єршикова Тетяна Миколаївна, учитель початкових 

класів закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» 

Назва «Використання дидактичних ігор на уроках образотворчого 

мистецтва в початковій школі » 

Методичний посібник розкриває проблему впровадження інноваційних 

технологій на уроках навчання грамоти в початковій школі.  

Посібник містить методичні рекомендації використання інноваційних  

технологій у вивченні української мови в 1 класі та систему уроків навчання 

грамоти з використанням інноваційних технологій. 

Рекомендовано вчителям початкових класів. 

 

19. Автор – упорядник – Смірнова Людмила Миколаївна, учитель початкових 

класів закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» 

Назва «Активізація навчальної діяльності молодших школярів на уроках 

природознавства» 

Використання  дидактичної гри на уроках природознавства є важливим 

засобом активізації навчальної діяльності молодших школярів.  Посібник містить 

ігрові завдання та інтерактивні вправи, які можна використовувати на уроках 

природознавства в початковій школі. Рекомендовано вчителям початкових 

класів. 
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20. Автор – упорядник – Аркуша Олександр Анатолійович, учитель фізичної 

культури та Захисту Вітчизни закладу «Навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний колегіум № 29 

Вінницької міської ради» 

Назва «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді» 

Запропонований посібник є систематизованим  збірником  основних  

керівних та законодавчих  державних документів, щодо організації роботи 

закладу в даному напрямку.  

Актуальним  є  запропонований розділ «Українське козацтво», що містить в 

собі історичні та дослідницькі відомості про заняття, побут і звичаї,воєнне 

мистецтво  українських козаків . Інформація даного розділу може бути 

використана, як для організації роботи , так і для вивчення учнями  історичних 

даних. 

Запропоновані сценарії є такими , що ілюструють роботу автора посібника 

в його практичній роботі закладу. 

Даний навчально – методичний посібник  рекомендується використовувати  

в навчальних закладах в  якості довідкового матеріалу вчителям Захисту 

Вітчизни для підготовки до занять  та для проведення позакласної роботи. 

 

21. Автор – Лоїк Олександр Володимирович, учитель трудового навчання закладу 

«Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» 

Назва «Використання індивідуального підходу та диференційованих завдань з 

ажурного випилювання» 

Методичний посібник укладено відповідно до чинної програми викладання 

трудового навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.  

У даному посібнику вміщено теоретичні та практичні матеріали по 

використанню індивідуального підходу, та методики диференційованих  завдань, 

які передбачають широке застосування в ході практичних робіт на уроках 

трудового навчання рі

спрямовані на творче осмислення учнями трудової діяльності.  

Методичний посібник містить розробку уроку з трудового навчання для 5 

класу інваріативної частини, та майстер клас варіативної частини «Технологія 

виготовлення та оздоблення виробів з деревини та деревинних матеріалів 

(способом ажурного випилювання)».  

Методичний посібник призначено для вчителів, які викладають трудове 

навчання, для керівників навчальних закладів, керівників гуртків, а також для 

широкого педагогічного загалу. 

 

22. Автор - упорядник – Тарасюк Аліна Володимирівна, учитель початкових 

класів закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I – III 

ступенів – гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради» 

Назва «Формування у молодших школярів  образу природи  засобами 

словотворчості  в контексті педагогічно   інноватики» 

Особливістю побудови зошита є те, що в ньому вміщені кращі зразки 

літературних жанрів (авторські загадки, вірші, оповідання, легенди), ілюстрації 
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та репродукції картин художників з метою створення цілісного образу про той чи 

інший об’єкт природи, а також словник-довідник для учнів.   

Завдання, представлені у навчально-методичному посібнику легко 

інтегруються у зміст навчальних предметів, тому можуть бути використані 

вчителями початкової школи на уроках мовного, художньо-естетичного та 

природничого циклів, для забезпечення позакласної діяльності учнів з предмету 

«Природознавство», а також у системі організації гурткової роботи естетико-

екологічного напрямку. 

 

23. Автор – Лузихіна Людмила Олегівна, учитель початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради» 

Назва «Екологічне виховання молодших школярів» 

Розробка містить навчальні матеріали, у яких висвітлено шляхи 

формування екологічної культури молодших школярів, розробки уроків та 

позакласних заходів, екологічні проекти, екскурсіі, метою яких є формування 

ціннісного ставлення учнів до природи. 

Методичний посібник призначено для вчителів, класних керівників, 

студентів педагогічних навчальних закладів, для батьків. 

 

24. Автор – Кирилішина Наталя Петрівна, учитель предмета  «Захист Вітчизни» 

закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 Вінницької міської ради» 

Назва «Вивчення розділу «Тактична медицина» на уроках предмета «Захист 

Вітчизни» в 11 класі.» 

Методичний посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми 

викладання предмета «Захист Вітчизни» для загальноосвітніх закладів і 

відповідно до календарно-тематичного планування. 

Розробка містить матеріали щодо викладання тактичної медицини в курсі 

«Захист Вітчизни» для дівчат у 2015-2016 н. р. Запропоновано рубрики «Це 

потрібно знати», «Пам’ятай», факти, запитання для повторення, тестові завдання 

для закріплення знань, практичні завдання. 

Методичний посібник призначено для вчителів предмета «Захист 

Вітчизни», учнів 11 класу. 

 

25. Автор – упорядник -  Буяновська Наталя Михайлівна, учитель музичного 

мистецтва закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №31 Вінницької 

міської ради» 

Назва «Музичне мистецтво як фактор формування творчих здібностей 

креативної особистості в умовах сучасних суспільних трансформацій.» 

В посібнику розкрито особливості інноваційної праці вчителя музики та 

передумови соціалізації учня в освітньому середовищі на прикладі уроків 

музичного мистецтва у початковій школі.  Визначено  актуальні  напрями  

особистісно орієнтованого навчання. Посібник призначений для вчителів музики, 

керівників гуртків, шкільних психологів, вчителів художньої культури. 
 

26. Автор –  Лещук Роман Миколайович, учитель трудового навчання закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з 

поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міської ради» 



13 

 

Назва «Система роботи учителя трудового навчання на основі 

використання інформаційно-комунікаційних технологій.» 

В методичному посібнику розкривається модель системи роботи учителя 

трудового навчання, що базується на різносторонньому використанні 

інформаційно-комунікаційних технологій як основного компонента традиційної 

педагогічної системи. Вказані різні напрямки використання ІКТ: підготовка 

дидактичних матеріалів, підготовка до практичних робіт, самоосвіта, організація 

електронної бібліотеки тощо. 

Посібник буде корисний для учителів трудового навчання, студентів, 

слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

27. Автор – Балабан Роман Анатолійович, учитель інформатики закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з 

поглибленим вивченням математики і фізики №34 Вінницької міської ради» 

Назва «Delphi 7. 10 програм для початківців.» 

В даному посібнику представлено 10 задач (програм) створених в 

середовищі об’єктно – орієнтованого програмування Delphi 7. 

Програми, які представлено у збірнику, дають можливість навчитись 

вводити та обраховувати дані, працювати з формами, одно та двовимірними 

масивами, будувати графіки. 

 

28. Автор –  Ушакова Тетяна Анатоліївна, учитель початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів.» 

У посібнику розглянуто окремі теоретичні аспекти формування навичок 

усного й писемного мовлення молодших школярів, запропоновано практичні 

завдання, орієнтовані на розвиток їхньої мовленнєвої майстерності.  

Матеріали, які вміщені у збірнику, допоможуть учителеві сформувати в 

учнів початкової школи такі складові мовленнєвої компетентності: аудіативне 

вміння, діалогічне та монологічне усне мовлення, писемне мовлення. А також 

сприятимуть підвищенню пізнавальної діяльності, критичності гнучкого 

мислення та активності учнів.  

Посібник розрахований для вчителів початкових класів, груп продовженого 

дня для молодших школярів, керівників гуртків, студентів педагогічних 

навчальних закладів. 

 

29. Автори –  Жила Софія Миронівна, учитель географії, Печейко Оксана 

Миколаївна, учитель географії і біології  закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Творчий краєзнавчий проект »Берегиня народного фольклору і 

етнографії Поділля Настя Присяжнюк.» 

У посібнику представлений творчий краєзнавчий проект «Берегиня 

народного фольклору і етнографії Поділля Настя Присяжнюк».  Висвітлено 

життєвий і творчий шлях знаменитої жниці народної ниви,всесвітньовідомої 

нашої землячки,людини неповторного обдарування, самовідданій, національно – 

духовній, діяльній, «трудоголіка» вищого ґатунку,  фанатично  відданій  золотим 

розсипам українського слова, справжній патріотці подільського краю.  Посібник  
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підготовлений на допомогу вчителям географії і української мови та літератури. 

Може бути використаний студентами вищих педагогічних закладів географічних 

і філологічних факультетів, школярами та всіма, хто цікавиться духовною 

спадщиною подільського краю. 

 

30. Автор – Кальчук Лілія Юріївна, учитель музичного мистецтва закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Формування креативності учнів на уроках музичного мистецтва. 

Методичний посібник.» 

У навчально-методичному посібнику систематизовано, узагальнено й 

уточнено основні методи, прийоми та особливості розвитку креативного 

потенціалу  в дітей шкільного віку як безпосередньо на уроках музичного 

мистецтва, так і в позаурочній діяльності. Особливу увагу приділено питанням 

викладання музичного мистецтва у школі за допомогою використання серії 

оригінальних ігор і введення системи творчих завдань, використання сучасних 

комп'ютерних технологій. 

Методичний посібник призначений для вчителів музичного мистецтва, 

керівників гуртків художньо-естетичного спрямування, студентів педагогічних 

навчальних закладів.  Матеріали його можуть бути використані на уроках 

музичного мистецтва і в позакласній роботі для розвитку творчих здібностей і 

креативності школярів. 

 

31. Автор – упорядник -  Луценко Віктор Юрійович, учитель інформатики закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Використання засобів робототехніки при вивченні змістової лінії 

«Основи алгоритмізації та програмування.» 

В запропонованому посібнику висвітлені сучасні підходи до вивчення 

змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування». Описана методика 

використання засобів робототехніки при вивченні даної змістової лінії в 

шостому, сьомому класах. Описано можливості використання програмного 

середовища Lego Mindstorms Home Edition при програмуванні роботів.  

Для вчителів інформатики, керівників гуртків технологічного та 

інформаційно-комунікаційного напрямку. 

 

32. Автор – упорядник -  Поважук Олена Степанівна, учитель біології закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвиток критичного мислення на уроках біології.» 

В основу методичного посібника покладено технології навчання біології і 

стратегії розвитку критичного мислення. Посібник містить розробку уроків 

біології з теми « Дихання» у 9 класі (згідно нової програми МОН України 12-

річної школи). 

 

33. Автор –  Янович Валентина Василівна, учитель трудового навчання та основ 

здоров’я закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської 

ради» 

Назва «Технологія виготовлення виробів у техніці «Тильда» 
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У запропонованому методичному посібнику містяться цікаві авторські 

розробки майстер-класів з виготовлення іграшок у техніці «Тильда» з докладним 

поопераційним описом технологічних операцій та їх наочним зображенням. 

 

34. Автор – упорядник –  Ройченко Ірина Володимирівна, учитель музичного 

мистецтва закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської 

ради» 

Назва «Використання фольклору  на уроках музичного мистецтва в 

початкових класах.» 

В запропонованому посібнику розкриваються особливості використання 

фольклору на уроках музичного мистецтва в початкових класах, роль народної 

пісні в розвитку творчої активності молодших школярів, методичні рекомендації 

щодо використання дитячого фольклору на уроках музики у початкових класах. 

Для вчителів музичного мистецтва. 

 

35. Автор – упорядник –  Остапенко Галина Василівна, керівник  гуртка 

«Орігамі» Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної 

Назва «Для  занять орігамі.» 

В запропонованому навчально-методичному  посібнику у своєрідній логіко 

– структурній формі систематизовано, конкретизовано і викладено матеріал, 

відповідно до Програми гуртка «Орігамі», яка затверджена Міністерством освіти 

і науки України для основного рівня (2 рік навчання). Значна увага приділена 

практичним аспектам, де висвітлено й обґрунтовано основи складання орігамі - 

фігур середнього рівня складності на основі поєднання базових форм, принципи 

утворення об’ємних геометричних фігур в класичному та гетеромодульному 

орігамі.  Для керівників гуртків позашкільних закладів, вчителів початкових 

класів,  дітей та батьків. 

 

36. Автор –  Маліцька Клавдія Петрівна, методист з навчальних дисциплін 

Міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької міської ради 

Назва «Історія міста Вінниці( найдавніші часи – початок ХХІ століття).» 

Навчально - методичний посібник містить матеріали з історії Вінниці, 

починаючи із залюднення території міста  до перших десятиліть ХХІ століття. 

Розглянута історія міста у відповідності до загальноприйнятої періодизації в 

історичній науціі та в контексті нерозривного зв’язку перебігу життя міста із 

економічним, політичними, соціальними, культурними процесами, які мали місце 

в Україні. 

 Відображені всі сторони життєдіяльності міської громади, її наслідки для 

міста, України. Звернуто увагу на особливості перебування міста в складі 

Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії.Окремі 

теми присвячені  модернізації міста в пореформений період ХІХ ст., діяльності 

активних діячів вінницької громади, їх внеску в історію державотворення ХХ ст.,  

розвиток міста, науки, культури, освіти.  

Кожна тема завершується питаннями для самоперевірки, місцем і роллю в 

історії міста окремих особистостей, а рубрика « Пишаймося!» звертає увагу на 

вагомі факти, об’єкти із життя подільського міста , які мають значний виховний 

зміст. 
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 В посібнику є топонімічний словник, перелік тем для досліджень, що дає 

змогу значно поглибити знання з історії міста, Вінниччини.  

 Для роботи за посібником автором створена програма. 

Навчально-методичний посібник розрахований на вчителів історії, 

керівників історичних, туристичних гуртків, студентів навчальних закладів міста, 

класних керівників, вихователів і  всіх, кому не байдужа історія Вінниці. 
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Номінація 2 

«Позакласна та виховна робота» 
 

37. Автор – Острадчук Оксана Анатоліївна, керівник євро клубу  комунального 

закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької міської ради» 

Назва «Формування життєтворчої особистості школяра шляхом  

діяльності шкільного євро клубу.» 

Запропонований посібник висвітлює  розвиток,  завдання  та форми роботи 

шкільного євроклубу; розкриває систему роботи євроклубу «Мандрівник», який 

функціонує  в комунальному закладі «Гуманітарна гімназія №1ім. М.І.Пирогова 

ВМР» в формуванні активної життєвої позиції учнів, розвитку їх пізнавальних 

здібностей, творчої ініціативи, громадського світогляду, толерантності. 

Пропонуються розробки занять та творчих проектів   євроклубу в школі та у 

місцевій громаді. Запропонований у посібнику матеріал допоможе організації 

євроклубів у школах та  сприятиме формуванню у молоді відповідних знань про 

Європу, європейські цінності, уявлення про місце України в ЄС та вміння 

налагоджувати співпрацю з людьми. 

 

38. Автори  – Гуменюк Олена Миколаївна, учитель польської мови, закладу 

«Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 

Вінницької міської ради», Вдовиченко Софія Іванівна, методист з навчальних 

дисциплін Міського методичного кабінету Департаменту освіти Вінницької 

міської ради   

Назва «Світ дитячої поезії Яна Бжехви.» 

Методична розробка містить систематизовані біографічні відомості про 

польського письменника українського походження Яна Бжехву, ідейно – 

художній аналіз його поетичних творів для дітей, розробку уроку та 

мультимедійну презентацію до нього. Матеріали посібника можуть бути 

використані в ході вивчення літератури рідного краю. 

 

39. Автор – Засімович Олена Іванівна, педагог - організатор закладу «Навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня  школа І-ІІ ступенів-ліцей №7 Вінницької 

міської ради» 

Назва «Моя сім’я. Мій родовід. Моя країна.» 

У запропонованому посібнику подані теоретичні аспекти формування 

ціннісного ставлення до людей, родини та сімї, народної педагогіки та викладено 

основні напрями організаторської роботи щодо формування в учнів ціннісних 

орієнтирів. 

Посібник стане у нагоді педагогам – організаторам, класним керівникам, 

заступникам з виховної роботи. 

 

40. Автор - упорядник – Матвійчук Наталія Дмитрівна, учитель біології  закладу 

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

Назва «Перспективи розвитку шкільного екотуризму в умовах Східного 

Поділля.» 
У запропонованому посібнику розкриті питання змісту, значення та 

перспектив розвитку екотуризму в сучасній школі. Запропонований розгорнутий 
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план здійснення виховної роботи серед учнів 7-11 класів у контексті національно-

патріотичного та екологічного виховання. Може бути корисним для класних 

керівників середньої та старшої школи. 

 

41. Автори – упорядники  – Прибега Інна Іванівна, Кокиза Ольга Петрівна, 

Романенко Валентина Миколаївна, учителі початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Вінницької міської ради» 

Назва «Непосидючі розумники.» 

Посібник містить цікаві матеріали для бесід на морально-етичні теми та 

оригінальні сценарії свят для дітей молодшого шкільного віку,а також розробки 

позакласних заходів. 

Посібник розрахований на вчителів творчих, які із запропонованого 

матеріалу зможуть створити власний оригінальний і неповторний захід з 

позакласної та виховної роботи, а процес навчання та виховання стане цікавим, 

різноманітним, ефективним, демократичним. 
 

42. Автори – упорядники  - Козлов Олександр Леонідович, директор, Довгополюк 

Ірина Олександрівна, учитель математики та інформатики, Панкевич Інга 

Володимирівна, учитель початкових класів, Побережник Олег Сергійович,   

учитель географії та біології закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 

Вінницької міської ради» 

Назва «Шкільне еколого-туристичне агентство «Meridian» як інноваційний 

підхід у роботі з молоддю в позанавчальний час.» 

У запропонованому посібнику розміщено рекомендації та матеріали щодо 

організації роботи закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 14 

Вінницької міської ради» щодо організації системи роботи та педагогічного 

керівництва шкільним туристичним агентством «Meridian» як осередком 

формування школяра-туриста-дослідника, навчально-методичне забезпечення та 

матеріали щодо організації туристсько-краєзнавчої роботи в закладі, віртуальних 

екскурсій із використанням мультимедійних ресурсів Інтернету, методику 

використання краєзнавчого матеріалу. 

Запропонований посібник створений з метою надання методичної та 

практичної допомоги заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-

організаторам, вчителям географії, історії та керівникам гуртків. 
 

43. Автори – упорядники -  Середюк Володимир Васильович, директор, Поліщук 

Олена Михайлівна, заступник директора з навчально – виховної роботи  закладу 

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

Назва «Система роботи щодо формування основ патріотичного виховання 

учнів початкових класів засобами народознавства» 
У запропонованому посібнику розкрито суть  того, що сучасний навчальний 

заклад – це сучасний педагогічний колектив, який здатен плекати національну 

свідомість, прищеплювати моральні ідеали та ціннісні орієнтири, починаючи з 

початкової школи. 

Ціль адміністрації закладу – створення цілісної системи розвитку 

особистості майбутнього громадянина – патріота  України шляхом ознайомлення 

молодших школярів з культурою, традиціями та звичаями народу. 
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Для адміністрації закладів, учителів, студентів педагогічних навчальних 

закладів. 

 

44. Автор – упорядник -  Демішкан Галина Юріївна, учитель музичного мистецтва 

та художньої культури  закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Вінницької міської ради» 

Назва «Виховання національної свідомості учнів засобами народного театру» 

У даному методичному посібнику вміщені теоретичні та практичні 

матеріали про звичаї та обряди народного календаря, досліджено і 

систематизовано окремі родинно-побутові звичаї, як театралізовані дійства, 

елементи яких використовуються в сучасній школі, розглянуто впровадження 

традиційних форм народного театру в навчально-виховний процес. 

Посібник призначений для вчителів гуманітарно-естетичних дисциплін, 

керівників театральних гуртків та педагогів-організаторів. 

 

45. Автори-упорядники – Козлов Олександр Леонідович, директор, Маріуца Юлія 

Григорівна, заступник директора з навчально – виховної роботи, Півторак 

Світлана Віталіївна, педагог - організатор закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 14 Вінницької міської ради» 

Назва «Дитяче об’єднання «П’ятничанська Січ» як засіб формування 

громадсько-активного підлітка» 
У запропонованому посібнику розміщено рекомендації та матеріали щодо 

організації роботи дитячо-юнацького об’єднання на базі загальноосвітнього 

навчального закладу, досвід роботи закладу «Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів  №14 Вінницької міської ради» з організації системи роботи та 

педагогічного керівництва дитячим об’єднанням «П’ятничанська Січ», як з 

осередком громадсько-патріотичного виховання дітей в школі. 

Для заступників директорів  з виховної роботи та педагогів-організаторів. 

 

46. Автори - упорядники -  Болюбаш Альона Василівна, Кравець Ірина 

Степанівна, учителі початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 Вінницької міської ради» 

Назва «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей (сценарії виховних годин).» 

У даному посібнику запропоновано матеріали для проведення виховних 

годин, позакласних заходів за тематикою «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей», що виявляється в моральній активності особистості, прояві чуйності, 

чесності, ввічливості та сприяє моральній вихованості – єдності свідомості та 

поведінки, вихованню активної за формою та моральної за змістом життєвої 

позиції. У своїй роботі матеріали можуть бути корисними для класних керівників 

1-4 класів, педагогів-організаторів, вихователів ДНЗ. 

 

47. Автори-упорядники – Мартинюк Тетяна  Михайлівна, Карпенко Юлія  

Вікторівна, учителі початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 35 Вінницької міської ради» 

Назва «Любов до Батьківщини  починається з родини» 

Запропонований  посібник  містить  матеріали  з досвіду  роботи  вчителів  

школи  І  ступеня  закладу «Загальноосвітня  школа  І – ІІІ ступенів № 35 



20 

 

Вінницької міської ради», які використовувалися   в  позакласній  та  виховній  

роботі  школи  і  мали  на  меті  виховання  ціннісного  ставлення до родини, сім’ї; 

виховання  толерантного  ставлення до  людей, суспільства; усвідомлення 

цінностей соціального спілкування; формування культури поведінки вдома, в 

школі, в громадських місцях; формування умінь і навичок подолання конфліктів; 

формування  уміння  успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал; становлення громадянина України. 

 

48. Автори – упорядники – Добранська Лариса Іванівна, учитель трудового 

навчання,  Конюхова Юлія Вікторівна, учитель української мови та літератури,  

Фалейтор Людмила Григорівна, учитель трудового навчання закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Вінницької міської ради»  

Назва «Усі ми – одна родина» 

У даному методичному посібнику зібрано інформаційний матеріал для 

підготовки до проведення виховних заходів, годин спілкування, батьківських 

зборів з ціннісного ставлення до людей, сім’ї, родини.  

Мета посібника – допомогти вчителям, класним керівникам, педагогам-

організаторам у організації та проведенні годин спілкування, батьківських зборів 

та виховних заходів, зробити змістовним дозвілля учнів, виховувати у них 

почуття патріотизму.   

 

49. Автор - упорядник - Ходжаніязова Тетяна Олександрівна, учитель біології 

закладу  «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

гуманітарно- естетичний    колегіум № 29  Вінницької міської ради» 

Назва «Формування екологічної культури та національної свідомості у 

позакласній роботі з біології.» 

Великі можливості для реалізації завдань екологічного виховання школярів 

має позакласна робота з її різноманітністю форм і видів проведення занять. 

У посібнику розкрито роль та форми екологічного виховання учнів, 

історичні аспекти розвитку національної свідомості засобами етнопедагогіки. 

Представлені виховні заходи краєзнавчого характеру сприяють  формуванню 

любові до рідної природи.  

Досвід екологічного виховання допоможе молодим учителям біології, 

керівникам гуртків екологічного спрямування у організації краєзнавчої 

природоохоронної діяльності.  

 

50. Автор – упорядник - Кунах Ганна Іванівна, учитель трудового навчання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвиток творчих здібностей  дітей з особливими потребами  

засобами декоративно-прикладного мистецтва.» 
В запропонованому посібнику представлені форми і методи позаурочної 

діяльності з учнями, що мають  особливі потреби .Показані основні прийоми  

роботи з природними матеріалами,що сприяють розвитку моторики рук, 

творчих здібностей учнів. Посібник може бути використаний вчителями 

трудового навчання,керівниками гуртків та вчителями що працюють з даною 

категорією учнів. 
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51. Автор – упорядник - Замазана Тетяна Василівна, учитель початкових класів  

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Давайте берегти природу! Методичний посібник для вчителів школи 

І ступеня» 
Запропонований посібник містить матеріали з досвіду роботи вчителів 

школи І ступеня закладу  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької 

міської ради», які використовувалися в рамках авторського проекту « Зелений 

паросток Поділля» і мали на меті виховання ціннісного ставлення дітей до 

природи; формування екологічної культури, активної життєвої позиції учнів; 

розвиток творчої ініціативи, пізнавальних здібностей дітей, громадянської 

відповідальності, вміння співпрацювати та знаходити взаєморозуміння в 

суспільстві. 

Для вчителів школи І ступеня, вихователів груп продовженого дня, 

керівників гуртків екологічного спрямування, викладачів театральних студій, 

студентів педагогічних навчальних закладів, батьків. 
 

52. Автори - упорядники – Кучма Наталія Анатоліївна, заступник директора                                              

школи з навчально – виховної роботи , Довженко Тамара Михайлівна, учитель 

української мови та літератури , Биць Микола Миколайович, учитель  історії та 

правознавства закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 Вінницької 

міської ради» 

Назва «Без  сім’ї  і  свого  Немає роду – немає нації, народу» 

У запропонованому методичному посібнику розкриваються особливості 

формування в особистості ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей; функції 

та характерні риси родинного виховання на Україні; специфіка виховання дітей у 

різних за структурою родинах; шляхи оптимізації взаємодії школи і сім’ї у 

розвитку особистості школяра.  
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Номінація 3 

«Соціально-психологічна робота» 
 

 

53.  Автор – упорядник - Черниш Ольга Анатоліївна, практичний психолог 

закладу «Гуманітарна гімназія №1 ім. М. І. Пирогова Вінницької міської ради»  

 Назва «Психологічний супровід дітей в період військового конфлікту» 

Соціально – економічні події, які відбуваються в Україні, вкрай складна 

соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність організації 

надання соціально-психологічної допомоги як дітям так і педагогам.  

Вчителі не завжди підготовлені до роботи з дітьми та сім’ями, що 

пережили психологічну травму: дотримуються одного, раніше обраного стилю 

керівництва навчально-виховним процесом, не володіють методиками роботи з 

учнями, у яких спостерігається довготривалий спад пізнавальної активності. 

Значною мірою це зумовлено тим, що професійно-педагогічні знання, яких 

набувають вчителі в закладах вищої освіти, не враховують проблему підготовки 

до роботи з дітьми  в період проведення військових дій в країні. 

У соціально-психологічному посібнику представлений досвід закладу 

«Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова ВМР» щодо організації допомоги 

дітям, у період військового конфлікту. Посібник розрахований насаперед для 

практичних психологів та соціальних педагогів. 

 

54. Автор – упорядник – Біляк-Макогон Юлія Петрівна, практичний психолог, 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ім. М. Коцюбинського 

Вінницької міської ради» 

Назва «Реалізація інклюзивного навчання та здійснення психолого-

педагогічного супроводу дітей з особливими потребами у загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

Даний посібник розкриває особливості організації навчально-виховного 

процесу для учнів з особливими освітніми потребами, вміщує поради для 

педагогів, щодо вибору найбільш ефективного стилю спілкування з дітьми з 

інвалідністю. Матеріали посібника можуть бути використані вчителями, що 

працюють з учнями з особливими освітніми потребами та практичними 

психологами загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

55. Автори  - упорядники – Дремко Ірина Петрівна, практичний психолог, Сокор 

Світлана Сергіївна, соціальний педагог закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №20 Вінницької міської ради»,  

Назва «Нові виклики сьогодення: саморегуляція емоційних станів дітей у 

кризових ситуаціях» 

У запропонованому посібнику  викладено ключові  поняття, якими можна 

описати кризову  ситуацію: це стрес, фрустрація, конфлікт. Розкрито шляхи та 

методи саморегуляції для успішної  адаптації особистості в нових соціальних 

умовах,  уміння зберегти психологічне здоров'я за допомогою тренінгової 
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програми. Представлені поради  для дітей, батьків, які переселилися зі  Сходу 

внаслідок збройного конфлікту. 

Даний матеріал можуть використовувати у роботі соціальні педагоги, 

практичні психологи, учителі - предметники, класні керівники, вихователі. 

 

56. Автор – упорядник -  Тищенко Олена Миколаївна, соціальний педагог закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Вінницької міської ради 

Назва «Відновні практики як інструмент для побудови безпечного шкільного 

середовища.» 

У запропонованому посібнику розкривається відновні підходи до 

залагодження конфліктних  ситуацій серед школярів; даються практичні поради 

щодо застосування таких методів розв’язання конфліктів та формування 

ціннісних орієнтацій  як «медіація» та «Кола». 

    Видання адресоване координаторам шкільних служб порозуміння, 

соціальним педагогам, практичним психологам загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також широкому колу читачів, котрі цікавляться впровадженням 

відновних підходів до розв’язання конфліктів серед підлітків. 

 

57. Автор - упорядник – Мазуровська Олена Вячеславівна, практичний психолог 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №26 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвиток творчого мислення учнів.» 

У запропонованому посібнику розкриваються теоретичні положення 

проблеми розвитку творчого мислення дітей, подані вправи для розвитку 

творчого мислення, уяви дітей із врахуванням вікових можливостей.  

Для практичних психологів, класних керівників. 

 

58. Автор - упорядник – Грицик Людмила Анатоліївна, соціальний педагог 

закладу «Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія № 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради» 

Назва «Соціально-психологічний супровід дітей учасників АТО в умовах 

загальноосвітнього закладу.» 

В запропонованому посібнику окреслені особливості роботи соціально-

психологічної служби закладу з дітьми, що переживають кризові стани у зв’язку 

з перебуванням одного з батьків в зоні АТО. Дана розробка містить як 

теоретичний матеріал з даної теми, так і практичні заняття, що можуть бути 

використані для зниження емоційної напруги дітей даної категорії. Для 

соціальних педагогів, практичних психологів та класних керівників. 

 

59. Автор - упорядник – Міщенко Світлана Григорівна, практичний психолог  
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради» 

Назва «Адаптація та психологічний супровід дітей в умовах травматичної 

кризи.» 

У запропонованому методичному посібнику представлено досвід роботи  

практичного психолога закладу з дітьми, які пережили травмувальні події. Вони 

спрямовані на вирішення питань, пов’язаних із запобіганням і протидією 

негативних чинників, які спричиняють або можуть спричинити поглиблення 

кризового стану, що є особливо актуальним для сучасної ситуації в Україні.  
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Посібник містить авторські методи роботи з дітьми, розроблені на основі 

адаптації деяких психотерапевтичних напрямків роботи. А також використані 

новаторські методи у роботі з дітьми на основі принципів гуманістичної 

психології та педагогіки. 

Розрахований на використання у роботі практичних психологів та 

соціальних педагогів загальноосвітніх  закладів, а також як практичний посібник 

на допомогу спеціалістам, які працюють з дітьми в умовах травматичної кризи. 

 

60. Автор - упорядник – Базалійська Любов Петрівна, практичний психолог  
закладу «Вінницький технічний ліцей» 

Назва «Робота психолога з батьками обдарованих дітей.» 

Цей посібник містить аналіз психологічної літератури за темою «Батькам 

обдарованої дитини» та практичні матеріали, побудовані на аналізі творчої 

роботи з ліцеїстами та їх батьками. 

Даний практичний посібник розрахований на використання у роботі 

практичними психологами, соціальними педагогами та буде корисним всім, хто 

працює з обдарованими дітьми, цікавиться питаннями формування особистості 

обдарованої дитини у сім’ї. 

 

61. Автори - упорядники – Вогнива Наталя Володимирівна, Сірак Людмила 

Петрівна, вихователі, Татур Валентина Юріївна, вчитель - логопед  
дошкільного навчального закладу  №59 

Назва «Круглий рік.» 

Методичний посібник «Круглий Рік» спрямований на розвиток пізнавально-

мовленнєвої діяльності дітей-логопатів шляхом активного застосування ігрових 

методів та методу моделювання. Робота з посібником забезпечує розуміння 

дітьми таких понять як пора, рік, місяць, Новий рік та їх характерні особливості, а 

також пов’язану з ним діяльність людей. 

Збагачує пізнавальну сферу дітей інформацією через ігри, ігри-заняття, 

спостереження, експериментальну діяльність, мовлення. Збагачує емоційно-

чуттєвий досвід у процесі безпосереднього спілкування з предметами, явищами, 

людьми. Формує бережливе ставлення до навколишнього світу, закріплювати 

позитивні емоції, вміння їх виявляти. 

 

62. Автор - упорядник – Княжевська Яна Костянтинівна, практичний психолог  
дошкільного навчального закладу  №46 

Назва «Сучасні мультфільми та їх вплив на психіку дитини.» 

Засилля іноземних мультфільмів вітчизняним телебаченням, викликає 

роздуми щодо їхнього впливу на розвиток і становлення психіки підростаючого 

покоління. Викликають багато запитань нові технології створення мультфільмів 

(комп'ютерна графіка, різні спецефекти тощо.). Динамічна картинка, різноманітні 

шоу, фільми та переживання героїв можуть тримати увагу людини впродовж дня. 

У багатьох сім`ях є кабельне або супутникове телебачення, що задовольняє 

потреби будь-якої аудиторії і виливає на нас тони інформації, здебільшого 

некорисної і навіть шкідливої для дітей до 16 років. 

Телебачення визначає характер культури, соціальних норм, впливає на 

свiдомiсть кожної людини, змінюючи при цьому способи сприймання iнформацiї. 
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Зараз воно є не випадковим чинником психічного та особистісного розвитку 

дитини, а одним із постійних значущих чинників впливу на різні аспекти 

внутрішнього світу. ЗМІ, нерідко замінюючи батьків, дають результати, які не 

завжди легко вдається передбачити або виправити. 
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Номінація 4 

«Дидактичні ігри» 

 
63. Автори – Власова Ольга Євгеніївна, Овчаренко Наталя Павлівна,  учителі 

біології  закладу  «Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І.Пирогова Вінницької міської 

ради» 

Назва «Формування навчальних компетентностей учнів в процесі 

вивчення біології та екології засобами дидактичної гри.» 

Посібник представляє зразок використання сучасного наукового підходу до 

навчання школярів.  В основу методичного посібника покладено технології 

навчання біології та екології з використанням дидактичних ігор на різних етапах 

уроку. Посібник містить зразки дидактичних ігор та приклади їх використання на 

уроці.   Посібник призначений для вчителів біології та екології. 

 

64. Автор - упорядник – Ткачук Леся Анатоліївна, учитель історії закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 ім. М. Коцюбинського Вінницької 

міської ради» 

Назва «Дидактичні ігри на уроках історії України (7 клас). З досвіду роботи» 

Посібник   «Дидактичні ігри на уроках історії України (7 клас). З досвіду 

роботи» містить теоретичний та практичний матеріал щодо використання 

дидактичних ігор в контексті особистісно зорієнтованого навчання на уроках 

історії України. Розглянуто прийоми створення завдань для різних видів гри, 

методику їх використання на уроках різного типу та в позакласній роботі з 

предмета. Ігрові вправи «Міцний ланцюжок», «Щит», «Дуель», «Дерево 

пізнання», «Історична естафета», «Чиста дошка», «Хронолітак», «Низка 

намиста», «Реставратор», «Хаос», «Історичний альбом», «Цікавинки з торбинки» 

та інші дають можливість вчителю історії поглибити предметні компетентності 

учнів, зробити урок цікавим, мобільним, з урахуванням вікових та психологічних 

особливостей семикласників.  

Рекомендовано вчителям історії, керівникам історичних гуртків, студентам 

вищих навчальних закладів. 

 

65. Автор  - упорядник – Осаволюк Тетяна Володимирівна, учитель початкових 

класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Вінницької міської 

ради» 

Назва «Дидактичні ігри на уроках української мови у 1 класі.» 

У методичному посібнику розкриваються теоретичні основи про значення 

дидактичної гри, структуру та методику її проведення, а також зібрані дидактичні 

ігри, які можна використовувати на уроках української мови у 1 класі. 

Рекомендовано вчителям  початкових класів, студентам педагогічних вузів. 

 

66. Автор  – Болобан Людмила Юріївнна, учитель української мови та літератури 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14 Вінницької міської ради» 

Назва «Дидактична гра як інструмент формування фонетично - графічних 

навичок учнів на уроках української мови.» 
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Посібник містить матеріал, що дасть змогу виробити та закріпити в учнів 

графічні навички, вміння, проводити звуковий та звукобуквений аналіз, 

визначати наголошений склад в слові при вивченні української мови. Посібник 

розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчально - виховного 

процесу. Робота рекомендована вчителям – словесникам та студентам 

філологічних спеціальностей. 

 

67. Автор – упорядник – Болюбаш Альона Василівна, учитель початкових класів 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Вінницької міської ради» 

Назва «Настільні ігри з природознавства для початкової школи» 

У запропонованому посібнику представлено настільні ігри з 

природознавства для учнів початкової школи, які допоможуть педагогам 

реалізувати навчальну мету уроку значно швидше й міцніше, ніж будь – який 

інший педагогічний засіб, запобігаючи психологічному перевантаженню дитини. 

Упорядковані й напрацьовані матеріали пропонується використовувати при 

поточному та підсумковому контролі для самостійної роботи учнів на уроці. 

 

68. Автор - упорядник – Гончарук Інна Олександрівна, учитель біології закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради» 

Назва «Використання дидактичних ігор на уроках біології».   

У посібнику автор висвітлює теоретичні основи використання дидактичної 

гри у навчальному процесі та використання її елементів на уроках біології. 

Дидактична гра представлена як форма і метод навчання біології, також розкрито 

дидактичні умови використання гри в навчальному процесі. Вчитель надає перелік 

видів дидактичних ігор. Доводить значення практичного застосування дидактичної 

гри на уроках біології. 

 

69.   Автори - упорядники – Гречанюк Людмила Василівна, Капустянчик 

Валентина Іванівна, Тхорівська Анна Вадимівна, учителі початкових класів 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвивально-тренувальні вправи і завдання у формі гри на уроках 

природознавства» 

 Ігрова діяльність добре поєднується з навчанням, слугує першим 

поштовхом для подальшої самостійної діяльності. Мета введення ігрового 

навчання полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови оновленої 

постійної активної взаємодії учнів і вчителя. 

Гра розглянута як вид діяльності певного рівня психічного розвитку дитини 

і як переважний засіб входження її в учбову діяльність. Розроблений зміст 

природознавчих ігор, виконана їх систематизація і розроблена методика 

застосування ігор на уроці. 

Практична значущість. Розроблені нами ігри використані у викладанні 

природознавства у школі під час педагогічної практики. Вони можуть бути 

використані учителями їх практичної діяльності. 

 

70.  Автор - упорядник – Шпортун Наталія Миколаївна, учитель початкових 

класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21 Вінницької міської 

ради» 
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Назва «Використання дидактичних  ігор на уроках української  мови під  час  

вивчення  частин  мови» 

В запропонованому посібнику розкриваються теоретичні основи 

застосування дидактичних ігор під час вивчення частин мови на уроках 

української мови у початковій школі, надаються зразки їх практичного 

використання. 

Рекомендовано для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, 

студентів – майбутніх вчителів початкової школи. 

 

71. Автор – Пивошенко Віта Анатоліївна, учитель географії закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32Вінницької міської ради» 

 Назва «Дидактичні ігри -  умова успішного навчання на уроках географії.»   

В запропонованому посібнику міститься комплекс дидактичних матеріалів 

до курсу географії в 6-10 класах, що дозволяє вчителю інтенсифікувати процес 

навчання, створити ігрові ситуації, забезпечити зворотній зв'язок, 

урізноманітнити форми засвоєння інформації та контролю і корекції знань. 

Посібник розрахований на вчителів географії, студентів природничих 

спеціальностей. 

 

72. Автори - упорядники – Гречухіна Ірина Олексіївна, Дзюба Лариса 

Володимирівна,  Івойлова Ганна Володимирівна, учителі початкових класів 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33Вінницької міської ради» 

 Назва «Цікавинки від Ігромані. Дидактичні ігри на уроках української мови в 1 

класі.»   
У запропонованому навчально – методичному посібнику  міститься 

різноманітний цікавий дидактичний матеріал до уроків української мови в 1 

класі:  мовні ігри, вірші, загадки, скоромовки, прислів’я, малюнки. 

 Розташування матеріалу за алфавітом робить збірник зручним у 

користуванні. Матеріал посібника допоможе вчителю проводити уроки 

української мови в  1 класі цікаво, у  захоплюючій ігровій формі, враховуючи 

індивідуальні особливості молодших школярів. 

 Для вчителів  початкових класів, вихователів груп продовженого дня, 

студентів кафедри педагогіки й методики початкового навчання, батьків та учнів. 

 

73. Автори – Бондар Інга Володимирівна, завідувач, Каплун-Соболєва Марина 

Юхимівна, Лясківська Ірина Сергіївна, вихователі дошкільного навчального 

закладу № 9.  

Назва «Кольорова дорога» 

Дидактична гра «Кольорова дорога» має стати в нагоді вихователям 

дошкільних навчальних закладів, вчителям – логопедам, вчителям початкових 

класів, батькам у проведенні роботи з дітьми щодо засвоєння правил 

дорожнього руху, культури поведінки в транспорті та на вулиці.  

Гра містить в собі цікаві завдання, вправи, що дасть можливість дітям 

поглибити, закріпити, запам’ятати, використати свої знання в практичному 

житті. Великий вміст додатку на задану тематику надасть можливість 

розвинути мовлення дітей та цікаво викласти матеріал.  
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Рекомендовані вправи допоможуть у процесі гри цілеспрямовано розвинути 

певні навики дитини – самостійність, уважність, обачність на дорогах, 

відповідальність, що особливо актуально для старших дошкільників, яким 

доведеться йти до школи.  

 

74. Автори – Мельник Наталя Борисівна, завідувач, Коваль Олеся Дмитрівна, 

вихователь-методист, Стан Світлана Анатоліївна, музичний керівник 

дошкільного навчального закладу № 18.  

Назва «Рідна країна – моя Україна » 

Дидактична гра спрямована на формування національної свідомості 

дошкільників, на розвиток уяви, пам’яті та мовлення дітей. Суть гри полягає у 

ознайомленні дітей з регіонами України, з пам’ятниками архітектури та 

історією нашої держави. Ця гра проста у використанні, складається з декількох 

ігрових комбінацій, які мають спільну змістовну основу. Сприяє розвитку 

патріотизму та гордості за свою Батьківщину. Використовується на заняттях та 

в індивідуальній роботі з дітьми. 

 

75.  Автор – Чорна Тетяна Василівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 29.  

Назва «Екомобіль маленького українця»» 

Дидактична гра «Екомобіль маленького українця» розроблена з метою 

формування у дітей старшого дошкільного віку екологічної свідомості, поняття 

про збалансоване природокористування, навчанню правильного використання 

природних ресурсів, відновленню та пошуку альтернативних способів 

збереження навколишнього середовища; формуванню основ екологічної 

грамотності; розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

виховуванню  пізнавального інтересу до природи та бажання її захистити.  

Дидактична гра стане в нагоді вихователям, батькам, студентам. 

  

76.  Автори – Молошнюк Людмила  Василівна,   вихователь-методист, 

Атаманенко Оксана Вячеславівна, Бабюк Неля Володимирівна, Білявська 

Ірина Іванівна, вихователі дошкільного навчального закладу № 51.  

Назва «Хід конем» 

Даний посібник спрямований на всебічний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку. У формі цікавої гри дітям пропонується виконати завдання, в 

залежності від ігрового поля, куди потрапила фігура учасника. 

Результат гри завжди непередбачуваний, оскільки комбінація ігрових 

завдань завжди різна. 

 

77.  Автори – Стахміч Євгенія Сергіївна, вихователь-методист, Ткачук Наталія 

Василівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 57.  

Назва «Кубик-розвивайлик для маленьких грайликів» 

В запропонованому дидактичному посібнику «Кубик-розвивайлик для 

маленьких грайликів» підібрані завдання, спрямовані на ознайомлення дітей з 

навколишнім світом, засвоєння сенсорних еталонів, формування пізнавальної 

активності,  розвиток дрібної моторики рук та мовлення дітей раннього віку.   
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Даний посібник буде корисний для вихователів дошкільних закладів, а 

також  батьків, які прагнуть всебічного розвитку дітей в процесі пізнання 

навколишньої дійсності. 

 

78.  Автори – Целік Оксана Володимирівна,  завідувач, Трикалюк Раїса 

Миколаївна, вихователь-методист, Волошина Неля Іванівна, Шарапова 

Людмила Василівна, вихователі дошкільного навчального закладу № 74.  

Назва «Еко-куб» 

Навчальна гра  „ЕКО-КУБ” пропонується для   дітей старшого дошкільного 

віку.  Актуальність даної гри полягає в  усвідомленні дитиною нерозривної 

єдності світу природи і людини, розуміння причинно-наслідкових зв’язків у 

навколишньому світі, формування початку екологічного світогляду, 

економічної культури та соціального досвіду.     Чудова гра не тільки розважає 

малят, але й вчить любити свою планету, з турботою ставитись до її багатств, 

не забруднювати довкілля, розуміти своїх однолітків та вміти спілкуватись з 

людьми старшого віку. 

Основне в навчальній грі «ЕКО-КУБ» - це проблемні завдання, які ставить 

вихователь перед дітьми, спонукаючи малят до їх вирішення. Дошкільники 

мають змогу  робити свої припущення, висловлювати власну думку, підібрати 

особисті рішення в картинках.  

В ігровій формі діти мають можливість пізнати ази економіки, екології та 

соціології. 
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Номінація 5 

«Електронно – освітній ресурс» 

 
79. Автор – Олійник Оксана Вікторівна, учитель німецької мови  закладу 

«Гуманітарна гімназія №1 Вінницької міської ради». 

Назва «Gute Ergebnisse und gute Erlebnisse in der Vorbereitung auf 

Deutschstunde.» 

Електронний посібник містить цикл уроків краєзнавчого характеру, що 

відповідають навчальній програмі з німецької мови для учнів 8-класів та темам 

ситуативного спілкування Всеукраїнської учнівської олімпіади. Метою курсу є 

вдосконалення навичок аудіювання, читання, письма, усного мовлення, а також 

граматичних навичок; розширення знань про країну, мова якої вивчається; 

розвиток критичного мислення учнів. Використання посібника спонукатиме до 

пошукової діяльності, урізноманітнить уроки та підвищить мотивацію учнів до 

вивчення другої іноземної мови. Посібник розроблений для роботи з 

обдарованими дітьми, на допомогу керівникам гуртків з німецької мови або 

факультативів з країнознавства. Може бути використаний для проведення 

мультимедійних онлайн-уроків, як домашнє або додаткове завдання для 

бажаючих покращити рівень володіння мовою, що дає змогу здійснити 

індивідуальний підхід до учнів. 

 

80. Автори  – Волинець Оксана Михайлівна, Сембрат Оксана Дмитрівна, учителі 

початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3Вінницької 

міської ради» 

Назва «Мовний калейдоскоп» 

Даний  посібник  містить  дидактичний  матеріал,   представлений  у 

вигляді кросвордів та веселих віршиків-добавлянок.   Матеріал   може бути 

використаний як учителем на різних етапах уроку, так і самостійно учнем в 

якості тренажера. 
 

81. Автор - упорядники  – Матіюк Дмитро Володимирович, учитель німецької та 

англійської мови закладу «Навчально – виховний комплекс: Загальноосвітня І-ІІІ 

ступенів - гімназія №6 Вінницької міської ради» 

Назва «Цікаві факти про Німеччину» 

Електронний посібник "Interessante Tatsachen über Deutschland" ("Цікаві 

факти про Німеччину") складається з вступу та 10 розділів. У вступі наведена 

основна інформація про посібник. В наступних розділах проаналізовані основні 

причини для вивчення німецької мови, подана інформація про німецькомовні 

країни (Німеччину, Австрію, Швейцарію, Люксембург та Ліхтенштейн), наведені 

відеоматеріали про кожну з них. Працюючи з посібником, учні мають змогу 

дізнатися про символи Німеччини, її історію, політичну систему, федеральні 

землі, видатних німців, свята в Німеччині та цікаві факти про країну. Кожен з 

розділів доповнюється яскравими фотографіями та відеоматеріалами. 

Після опрацювання теоретичного матеріалу учні мають змогу перевірити та 

узагальнити свої знання за допомогою дидактичних ігр, які спрямовані на 

розвиток навичок діалогічного та монологічного мовлення, можуть 
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використовуватися для індивідуальної, парної та групової роботи. Працюючи з 

посібником, учні мають змогу виконати тест в форматі ЗНО, який включає в себе 

країнознавчу лексику. 

Електронний посібник може бути рекомендований до використання під час 

уроків німецької мови та позакласних закладів, при підготовці до конкурсів, 

олімпіад та ЗНО, а також з метою організації самостійної роботи учнів. 

Систематична робота з посібником сприятиме формуванню міцних знань з 

предмету та підвищенню мотивації до вивчення німецької мови. 

 

82. Автори-упорядники  – Стахова Ірина Олександрівна, учитель музичного 

мистецтва  закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської 

ради» 

Назва «Музичне мистецтво. 6 клас. І семестр. За підручником «Музичне 

мистецтво» Л.Г. Кондратової» 

Електронний посібник «Музичне мистецтво. 6 клас І семестр за 

підручником Л.Г. Кондратової» містить 16 уроків з музичного мистецтва для 6 

класу за двома темами І семестру: «Жанри камерно-вокальної музики» та 

«Жанри хорової музики». Кожен урок містить конспект, авторські презентації та 

кросворди, які можна використовувати як для актуалізації опорних знань, так і 

для закріплення нового матеріалу. 

Даний ресурс дозволяє надавати учням інформацію в різноманітній формі: 

текст, караоке, аудіо, відео, анімація, видавати великий обсяг інформації 

частинами, мобілізувати увагу учнів, активізувати процеси сприйняття, 

мислення, уяви та пам'яті. 

Перевагою посібника є його компактність, яскрава ілюстрованість, 

зручність у користуванні, доступність. Уведення мультимедійних засобів, що 

збагачуються на зоровому та слуховому сприйнятті матеріалу водночас, дають 

змогу підвищити інтерес учнів до навчальної дисципліни та процесу навчання 

загалом. 

 

83. Автор-упорядник  – Білоус Олена Сергіївна, учитель англійської мови закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради» 

Назва «Подорож до країни грамоти.» 

В запропонованому посібнику розкриваються дидактичні основи вивчення 

англійського алфавіту з реалізацією принципу наступності, послідовності 

викладання англійської мови із використанням інформаційно- комунікаційних 

технологій. Подані завдання логічно побудовані і сприяють в ігровій формі 

розвитку навичок самостійної роботи учнів. Посібник розраховано на широке 

коло користувачів: вчителів англійської мови (як дидактичний матеріал), батьків, 

учнів, початківців у вивченні іноземної мови. 

 

84. Автори  – Савчук Наталія Петрівна, Гуцало Наталія Петрівна, Богуславська 

Сніжана Миколаївна, учителі початкових класів закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради» 

Назва «Світ тварин.» 

Електронний навчальний посібник «Світ тварин» розроблений  

відповідно до програми  навколишнього світу для 1-4 класів науково- 
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педагогічного проекту «Росток» за підручником Т.О.Пушкарьової    

«Навколишній світ» 4 клас, 2 частина. Може також використовуватись для  

мультимедійного супроводу уроків природознавства в 1-4 класах  під час  

вивчення теми «Тварини». Теми представлені змістовним матеріалом у  

вигляді навчальних фільмів, кросвордів, ребусів, загадок, тестів для  

самоперевірки, цікавих фактів з життя тварин. Для вчителів початкових  

класів, вчителів природничих дисциплін та учнів. 

 

85. Автори - упорядники – Волошинська Алла Володимирівна, Шахрайчук Ірина 

Валеріївна, учителі початкових класів  закладу «Загальноосвітня І-ІІІ ступенів 

№15 Вінницької міської ради» 

Назва «Розвиваємо і збагачуємо мовлення. Абетка для 1 класу.» 

Сучасний електронний комплексний методичний посібник розроблених 

презентацій на допомогу вчителям 1-х класів, створених відповідно до програми, 

включає в себе мультимедійний супровід уроків української мови в букварний 

період.  

Об'єднання текстової, графічної інформації, анімації суттєво підвищує 

якість науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. ЕОР 

містить додаткові матеріали, спрямовані на розвиток і збагачення мовлення 

школярів. 

Пропонується педагогам, студентам, небайдужим батькам, як засіб 

пізнавально дослідницької діяльності, забезпечення особистісно зорієнтованого 

підходу до навчання. 

 

86. Автор - упорядник – Євпак Алла Віталіївна, учитель початкових класів закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Вінницької міської ради» 

Назва «Мандрівка  в  казку.  Електронний  посібник  для  позакласного 

читання» 
Електронний навчальний   посібник   «Мандрівка в казку» дозволяє 

проводити! уроки на високому естетичному та емоційному рівні, забезпечує 

наочність, залучення великої   кількості   дидактичного   матеріалу,   розширює   

можливість   самостійної діяльності, надає   можливість вибору вчителем та 

учнями темпу та послідовності! діяльності, об'єму матеріалу, що вивчається. 

Посібник сприяє розвитку зв'язного мовлення учнів, формуванню читацької 

| культури, вихованню інтересу до вивчення українських народних казок. 

Електронний посібник «Мандрівка в казку» має широкий спектр 

використання і у навчальній та позакласній роботі, зокрема: уроки української 

мови та літературного І читання, інтеграція змісту окремих уроків; дистанційне 

навчання; позакласна робота. 

 

87. Автори -  авторський колектив вчителів початкових класів за редакцією і 

Васкевич Олени Віталіївни, учителі початкових класів  закладу «Фізико – 

математична гімназія №17 Вінницької міської ради» 

Назва «Електронний посібник з української мови для 1-4 класів «Кр: 

Морфоленд»» 
Електронний посібник створено для вивчення курсу української м 

(морфології) в початкових класах. Авторами враховано сучасну концепцію курсу 
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української мови для учнів 1-4 класів. Вміщено теоретичний матер вправи на 

усвідомлення та закріплення вивченого, використано різні в: творчих робіт. 

Формування завдань спонукають школярів до поглиблення їхніх лінгвістичних 

знань, до збагачення та активізації словникового запасу; до засвоєння культури 

мовлення, до вдумливого читання, стимулює самостійний пошук способів їх 

виконання. Кожен розділ закінчується тестовими завданнями, які є зручним, 

швидким та ефективним способом перевірки знань, умінь і навичок учнів. 

Посібник містить «відповіді» на тести, що допоможе всім швидко визначити 

рівень знань та вмінь. Матеріали для завдань взято з творів класичної та сучасної 

української дитячої літератури. 

Матеріали посібника допоможуть проводити уроки цікаво, захоплюючій 

нестандартній формі, враховувати індивідуальні особливе дітей. Усі наведені 

завдання легко вписуються в структуру сучасного урою також дають можливість 

дитині в ігровій формі самостійно опрацьовувати теми з морфології в on-line 

режимі, отримуючи при цьому ґрунтовні знань. 

Посібник розміщено в on-line системі дистанційної підтримки навчання 

http://disted.edu.vn.ua. 

Призначено для колективної та індивідуальної роботи в класі та вдома, а 

також вчителів, батьків, методистів. 

 

88. Автор – Часник Тетяна Миколаївна, учитель музичного мистецтва закладу 

«Загальноосвітня І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради» 

Назва «Освітній блог вчителя музичного мистецтва.» 

У запропонованому посібнику подано опис освітнього блогу вчителя 

музичного мистецтва Часник Тетяни Миколаївни  та методичні рекомендації 

щодо використання даного блогу в педагогічній діяльності  вчителя. 

Для вчителів музичного мистецтва, учнів. 

 

89. Автори – Козаченко Віталій Іванович, директор закладу, учитель фізики, 

Климчук Наталя Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, учитель англійської мови закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

26 Вінницької міської ради» 

Назва «Fun  with  Words  and  Numbers. Комп'ютерний тахістоскоп» 

Використання комп'ютерного тахістоскопу - дуже хороший спосіб 

тренування зору і віртуальної пам'яті. Програма «Fun with Words and Numbers» 

розрахована на використання на уроках математики та англійської мови в 

початкових класах. На уроках математики - для тренування запам'ятовування 

багатоцифрових чисел, на уроках англійської мови - для вивчення та закріплення 

нових лексичних одиниць. Посібник стане у нагоді учням початкових класів, 

учителям, а також всім тим, хто хоче покращити свою зорову пам'ять та 

навчитись сприймати велику кількість інформації за короткий період часу. 

В запропонованому посібнику розкриваються теоретичні основи складу 

симфонічного оркестру, як основного колективу виконання творів різних жанрів і 

стилів, з використанням сучасних творів для розвитку пізнавальної діяльності. У 

відеоряді є включення певних музичних термінів для збагачення словникового 

запасу музичних слів, коротка інформація про українських композиторів, 

інструментів та творів для розвитку патріотизму. Посібник застосовується із 
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використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Призначений для 

вчителів музичного мистецтва, учнів. 

 

90. Автор-упорядник – Слободянюк Андрій Миколайович, учитель музичного 

мистецтва закладу «Навчально – виховний комплекс:загальноосвітня школа І-Ш 

ступенів - гімназія №30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської ради» 

Назва «Знайомство з симфонічним оркестром.» 

В запропонованому посібнику розкриваються теоретичні основи складу 

симфонічного оркестру, як основного колективу виконання творів різних жанрів і 

стилів, з використанням сучасних творів для розвитку пізнавальної діяльності. У 

відеоряді є включення певних музичних термінів для збагачення словникового 

запасу музичних слів, коротка інформація про українських композиторів, 

інструментів та творів для розвитку патріотизму. Посібник застосовується із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Призначений для 

вчителів музичного мистецтва, учнів. 

 

91. Автор – Стромило Іван Миколайович, учитель інформатики закладу 

«Загальноосвітня І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» 

Назва «Електронний навчальний посібник «Сервіси Microsoft Office 365 для 

освіти»» 

Робота у Microsoft Office 365 розпочинається із розгортання відповідної 

хмари для навчального закладу, яка надається йому безкоштовно. Адміністратор 

хмари забезпечує функціонування системи, виділяє користувачам необхідні 

ресурси та визначає їх рівні доступу до сервісів. Педагоги, які отримали доступ, 

мають можливість створювати групи зареєстрованих учнів, керувати навчальним 

процесом, організовувати колективну роботу над проектами тощо. 

Учні отримують захищене інформаційно-освітнє середовище, яке 

забезпечує доступ до інформації з будь-якого робочого місця, або гаджета, 

підключеного до мережі інтернет, що значно підвищує ефективність навчального 

процесу. 

Керівництво навального закладу може відслідковувати навчальні 

досягнення учнів, стан реалізації навчального процесу, організовувати 

інформування учасників навчального процесу як засобами поштової розсилки, так 

і сервісів для колективної роботи. 

Розробка містить достатньо інформації, яка дозволяє зрозуміти особливості 

використання Microsoft Office 365 у освітньому процесі загальноосвітнього 

навчального закладу та може бути використана у якості методичного посібника 

для адміністраторів шкільних хмарно-орієнтованих середовищ, учителів та учнів, 

які будуть використовувати ці сервіси у навчальному процесі. 

 

92. Автори - упорядники – Кравченко Олександра Василівна, учитель початкових 

класів, Климчук Наталія Іванівна, учитель англійської мови закладу 

«Загальноосвітня І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради» 

Назва «Всесвіт і Сонячна система» як засіб підвищення якості сучасного 

уроку природознавства в 4 класі» 

Запропонований курс англійською мовою «Nature. Universe and Solar 

system» електронного посібника «Всесвіт і Сонячна система як засіб підвищення 
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якості сучасного уроку природознавства в 4 класі» розроблено вчителем Климчук 

Н.І. відповідно до навчальної програми з іноземних мов для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1-4 класи та вимог Державного стандарту початкової 

загальної освіти. 

Посібник відповідає основним дидактичним принципам викладання 

англійської мови у початковій школі: наочності, міцності, доступності та 

посильності, міжкультурної взаємодії, професійної компетенції викладача. 

Мета електронного посібника полягає в активізації пізнавального інтересу 

учнів до вивчення англійської мови та природознавства, розвитку їх умінь 

самостійно здобувати знання; формуванні ключових компетенцій: соціальних, 

полікультурних, інформаційних, комунікативних, саморозвитку та самоосвіти 

особистості, екологічної культури, що передбачає оволодіння уміннями 

здобувати, критично осмислювати та використовувати різноманітну інформацію; 

розвитку лексичних навичок, навичок аудіювання та читання; формуванні 

емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища на основі 

знань про природу. 

 

93.  Автор – Поплавська Оксана Василівна, практичний психолог дошкільного 

навчального закладу №59 

Назва «Навчаюсь, граючи!»  

Запропонований елекронно - навчальний посібник містить інтерактивні 

вправи для використання у корекційної - розвивальній роботі із дітьми 

дошкільного віку.  Вправи призначені для розвитку у дітей психічних процесів: 

мислення, уваги, вміння класифікувати, логічного мислення, творчого 

сприйняття, а також  емоційної сфери дошкільника. Для психологів та вихователів 

дошкільних навчальних закладів. 

 

94.  Автор-упорядник  – Шевчук Олена Григорівна, вихователь дошкільного 

навчального закладу № 10.  

Назва «My first steps in English» 

Посібник дає змогу поринути у світ інтерактивного навчання вивчаючи 

легко і цікаво  англійську мову. 

Матеріали посібника підготують дитину до вивчення мовних тонкощів у 

майбутньому. Крім того, ненав’язливе навчання мови сприяє розвитку у 

дошкільнят пам’яті, логіки, образного мислення та творчих здібностей. Він 

стане у нагоді вихователям, батькам та дітям. 
 

95.  Автори – Міщук Світлана Василівна, керівник гуртка англійської мови, Струк 

Світлана Миколаївна,  вихователь дошкільного навчального закладу № 19.  

Назва «My first English words» 

Електронний ресурс пропонує розробки презентацій для свідомого 

засвоєння дошкільнятами лексичного матеріалу з англійської мови. Метою 

створення електронного ресурсу “My first English words” є систематизація 

наочності до необхідного лексичного матеріалу для вивчення англійської мови 

дітьми дошкільного віку. 
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96.  Автор – Мазур Катерина Володимирівна,  вихователь дошкільного 

навчального закладу № 45.  

Назва «Моя країна - Україна» 

Електронний посібник допоможе в цікавій формі збагатити і узагальнити 

знання дітей про батьківщину, міста, походження назв міста, символи, визначні 

місця України. Гра сприяє виникненню в дітей інтересу до рідного краю. 

Посібник знайомить дітей із сімома чудесами України, допомагає у захопливій 

формі засвоїти найважливіші моменти історичних традицій. Матеріали 

доступні у використанні з дітьми старшого дошкільного віку. Електронно-

освітній ресурс розвиває пізнавальну активність старших дошкільнят, їх 

самостійність, формує емоційний ресурс для подальшої діяльності вихованців 

ДНЗ. Дидактичні гра розрахована на педагогів дошкільного навчального 

закладу та батьківський загал вихованців. 

 

97.  Автор – Кримсайло Світлана Іванівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 50.  

Назва «Бережу своє здоров’я, знаю про безпеку все» 

Розроблений  електронний  посібник, деякою мірою нагадує моніторинг, 

який допоможе педагогам та батькам перевірити  знання  дітей дошкільного 

віку з усіх розділів безпеки життєдіяльності. Діти ж в свою чергу просто та 

невимушено грають у гру, яка є цікавою та легко сприймається. Закріплення 

знань дітей старшого дошкільного віку з безпеки життєдіяльності та перевірка 

знань з даного розділу є більш ефективним за умови використання технічних 

засобів навчання.  Виконуючи правильно завдання, дитина отримує 

«винагороду», що є стимулом не тільки для закріплення знань, а й для розвитку 

пізнавального інтересу до даної теми.   
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Номінація 6 

«Педагогічний менеджмент» 

 
98. Автор-упорядник – Стецюк Людмила Іванівна, Заступник директора з 

навчально – виховної роботи   закладу «Загальноосвітня І-ІІІ ступенів №35 

Вінницької міської ради» 

Назва «Методологія реалізації перспективного педагогічного досвіду в творчій 

діяльності вчителів – методистів закладу.» 

У посібнику проаналізовані сучасні дидактичні і методичні «родзинки» 

педагогічної діяльності вчителів – методистів закладу, методичні підходи, які 

забезпечують активізацію пізнавальної і мислительної діяльності, сприяють 

розвитку творчості, ініціативності, самостійності школярів. 

Посібник може бути використаний директорами, заступниками директора, 

вчителями різних предметних спеціалізацій. 

 

99. Автор-упорядник – Андрусик Тетяна Борисівна, завідувач дошкільного 

навчального закладу  № 10 

Назва «Інтерактивні методи та активні форми роботи з колективом 

дошкільного навчального закладу» 

В запропонованому посібнику розкривається  зміст інтерактивних методів 

навчання педагогів, використання яких дає змогу керівникові закладу створити 

умови для самостійної і творчої роботи працівників, розвивати уміння 

працювати колективно, підвищувати їх професійну компетентність та 

особистісний ріст, формувати вміння рефлексувати в процесі пізнання нового 

та освоєння знайомого матеріалу. Новітні методи роботи запропоновані в 

посібнику допоможуть перетворити педагогів на активних, зацікавлених 

учасників роботи різних форм професійних об'єднань. Для завідуючих, 

вихователів-методистів ДНЗ. 

 

100.  Автор – Харматова Ванда Юріївна, завідувач дошкільного навчального 

закладу № 19 

Назва «Кадровий менеджмент як важіль інноваційного розвитку ДНЗ» 

Метою даного посібника є представлення основних принципів та методів 

кадрового менеджменту ДНЗ, створеної системи формування  і проведення 

ефективної кадрової політики закладу, власної концепції добору персоналу та 

кадрового менеджменту, що будуть задовольняти не тільки потреби закладу та 

споживачів освітніх послуг, а й потреби самих працівників у самореалізації та 

кар’єрному рості. 
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Номінація 

«Навчально-методичний посібник ДНЗ» 
 

 

101.  Автор - упорядник – Голянчук Людмила Олексіївна, вихователь 

дошкільного навчального закладу №4 

Назва «Досліджуємо з Фіксіками». Експериментально-дослідницька 

діяльність в умовах сучасного дошкільного закладу. 

Посібник «Досліджуємо з Фіксіками» об’єднує проблемні ситуації, завдання 

пізнавального змісту, експериментально-дослідницьку діяльність та мовленнєві 

завдання, дидактичні та сюжетно-рольові ігри, для яких є основною метою 

розвиток пізнавальних здібностей дошкільників. Цей посібник можна 

використовувати для занять з дітьми дошкільного віку для організації 

експериментально-дослідницької діяльності,  яка допомагає дітям у формуванні 

активності пізнавальних інтересів у процесі ознайомлення з навколишнім 

світом. 

 

102.  Автори – Гаріпова Лариса Володимирівна, завідувач, Грібова Олена 

Валентинівна, вихователь – методист, Карацун Наталя Вікторівна, вихователь 

дошкільного навчального закладу №6. 

Назва «Національне виховання старших дошкільників шляхом 

ознайомлення їх з українським регіональним одягом» 

В даному посібнику зібрано краєзнавчий матеріал, який розкриває 

теоретичні основи ознайомлення дітей із національним одягом різних регіонів 

України: Поділля, Київщини, Полтавщини, Полісся, Львова, Буковини за 

допомогою дидактичної ляльки. Використання  якої, тісно пов’язане з 

принципом регіонального підходу в ознайомленні з народознавчим матеріалом, 

зокрема, побутом, звичаями, і традиціями. 

Також, в додатках до посібника зібрана система занять, ігрових 

дидактичних ігор, вправ та завдань з використанням даних ляльок, підібрано 

художньо-літературний матеріал. 

 

103. Автори-упорядники – Далевська Валентина Адамівна,  Штофель Олена 

Петрівна, вихователі дошкільного навчального закладу № 21 

 Назва «Формування сенсорних здібностей у дітей раннього віку засобами 

дидактичних ігор». 

У посібнику запропоновано системний підхід до організації роботи з 

розвитку дрібної моторики, розкрито особливості методики проведення роботи 

по розвитку дрібних м’язів рук дитини раннього віку. Підібрано серію ігор і 

вправ для дітей раннього віку.  

Представлено практичний досвід групи №4 дошкільного навчального 

закладу №21 у  використанні створених вихователями групи сенсорних та 

дидактичних ігор, а саме: ігрового кубика «Умка», дидактичних ігор «Ялинка – 

веселика» та «Кіндер-сюрприз від курочки Ряби», для формування сенсорних 

еталонів та розумових здібностей дітей раннього віку.  
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Матеріали складені на основі вимог програми «Дитина». і спрямовані на 

підвищення ефективності роботи вихователів ДНЗ із сенсорного розвитку дітей 

раннього віку. 

Рекомендовано для практичного використання у роботі дітьми 3-го року життя  

працівникам дошкільних закладів, батькам. 

 

104. Автор -  Бабчук Олена Олександрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу № 24. 

Назва «Ігровий планшет «Знайди свою цікавинку».  
Методичний посібник представлено у вигляді ігрового планшета, в якому 

розміщені предметні і сюжетні картинки за лексичними темами в умовах 

спеціалізованих груп з вадами опорно-рухового апарату.  

 Завдання мають: формувати наочно-дійове мислення; довільну, стійку 

увагу; розуміння зверненого мовлення, активізацію власної мовленнєвої 

активності;  розвивати знання і уявлення про довкілля; стимулювати сенсорну 

активність (зорове, слухове, кінестетичне сприймання); тренувати 

пропріоцептивну сферу. 

У методичному посібнику представлений матеріал різного рівня складності, 

що дає можливість педагогу здійснити індивідуальний підхід, орієнтуючись на 

рівень мовленнєвої та інтелектуальної підготовки дітей. 

 

105. Автор – Зоря Катерина Миколаївна, музичний керівник дошкільного 

навчального закладу № 26. 

Назва «Музичне виховання та навчання дошкільнят на традиціях народної 

інструментальної культури» 

Методичний посібник «Музичне виховання та навчання дошкільнят на 

традиціях народної інструментальної культури»  містить нові методологічні та 

методичні підходи, удосконалює технологію розвитку діяльності музичного 

виховання, пропонує новітні методи та форми вивчення традицій народної 

інструментальної культури  в системі дошкільної освіти.     

Посібник складається із двох розділів теоретико-практичного спрямування.  

Велика увага приділена практичним аспектам – представлено детальні 

конспекти розваг, занять, свят, авторських музичних ігор з використанням 

традицій народної інструментальної культури. Особливої уваги заслуговує 

авторська методична розробка багатофункціонального використання 

дерев’яних ложок. 

Творчий підхід, значний досвід і знання автора, науково – методичне 

розуміння поставленої проблеми роблять аналізовану працю цікавою і 

необхідною для музичних керівників, адже запропоновані матеріали знайдуть 

практичне застосування у роботі з дітьми з музичного виховання , в гуртковій 

роботі та в самостійній діяльності дошкільнят. 

 

106. Автор-упорядник  – Комар Оксана Василівна, вчитель-логопед дошкільного 

навчального закладу № 27. 

Назва «Мовленнєвий розвиток дошкільників із ЗНМ засобами 

тістопластики» 
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Навчально-методичний посібник спрямований на корекцію мовленнєвих 

порушень у дітей із ЗНМ засобами тістопластики. 

У посібнику визначені проблеми мовленнєвого розвитку дітей із ЗНМ та 

представлено досвід роботи по використанню тістопластики у корекційній 

роботі з дошкільниками.  Викладено систему корекційно-відновлювальної 

роботи, методичні рекомендації, подано добірку дидактичних ігор із 

використанням готових посібників з тіста, конспекти занять, пальчикові ігри, 

ігровий масаж для розвитку всіх компонентів мовлення. 

 
107. Автори  –  Лучко Ольга Романівна, вихователь-методист, Назарчук Людмила 

Василівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 28 

Назва  « Серце наповнене красою» (самовираження особистості дитини 

через ціннісне, морально -етичне  ставлення до природного довкілля ) 

Навчально – методичного посібник    « Серце наповнене красою» розвиває 

дитячу допитливість, допитливість розуму і формує на їх основі стійкі 

пізнавальні інтереси через морально-естетичне ставлення до природи.  

   Спрямувати дошкільнят до пізнання навколишньої природи, виховати 

бережливе ставлення до всього живого, навчити бачити, слухати, відчувати 

величний світ природи рідного краю, допомагають різноманітні форми роботи: 

хвилинки милування природою, психогімнастика, цікавинки для кожної 

дитинки, кольоротерапія, пошуково -дослідницька діяльність, читання та 

розповідання казок про природу, робота з лепбуком, складання та відгадування 

загадок, фантазування з використання методів та прийомів ТРВЗ,  які 

плануються за тематичними блоками:  « Жовто-багряна осінь», «Білосніжна 

зима», «Зеленолиста весна», «Різнобарвне літо».   

 

108. Автор – Горобчук Наталія Семенівна, завідувач дошкільного навчального 

закладу № 35 

Назва  «What? Why? Where? English for kids» ( Білінгвістичний підхід до 

впровадження англійської мови в освітній процес з молодшого дошкільного 

віку). 
Пропонований  дошкільним закладом №35 навчально-методичний посібник 

«What? Why? Where? English for kids» - це інтеграція англійської мови в 

навчально-виховний процес, де навчання проходить українською мовою і 

одночасно дублюється англійською. Основною метою посібника є: 

 Інтеграція англійської у навчальний процес 

 формування стійкої мотивації до вивчення двох мов одночасно; 

 підвищення самооцінки дитини завдяки результативності у навчанні; 

 виховання дітей ерудованими і обізнаними у полікультурному 

середовищі. 

Створення навчально-методичного посібника  «What? Why? Where? English for 

kids» зумовлене необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення 

якості і конкурентоспроможності дошкільної освіти, впровадження 

найсучасніших інформаційно-комунікативних технологій, які мають стати 

пріоритетом розвитку освіти  України та вільна інтеграція в єдиний європейський 

простір. 
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109. Автори – Шундровська Катерина Володимирівна, завідувач, Цабак 

Людмила Петрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 

52 

Назва  «Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання  в 

інтересах сталого розвитку» 

В запропонованому навчально-методичному посібнику розкриваються 

теоретичні основи впровадження Концепції національно-патріотичного 

виховання дошкільників в інтересах освіти для сталого розвитку та розроблено 

практичний матеріал для  роботи: інтерактивні форми роботи з педагогами ДНЗ, 

комплексно-цільову програму з народознавства, тематичні плани занять з дітьми 

в етнографічному музеї українського побуту «Світлиця», освітні проекти, 

перспективні плани занять з художньої праці та уроків практичного життя  в 

світлі ідей освіти для сталого розвитку. 

           Для вихователів, вихователів-методистів дошкільних навчальних 

закладів, студентів педагогічних коледжів та ВУЗів. 
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