
і
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

НАКАЗ
“ OS “ 20 р. м. Київ

Про підведення підсумків Одинадцятого 
всеукраїнського конкурсу наукових, 
навчальних і методичних праць з проблем 
післядипломної освіти у 2019 році

Відповідно до плану роботи ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на 
2019 рік (протокол Ученої ради № 10 від 19.12.2018 р.), розпорядження 
Університету № 7-р від 28.02.2019 р. та рішення науково-методичної ради 
Університету (протокол № 5 від 28 листопада 2019 р.)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити підсумки Одинадцятого всеукраїнського конкурсу 
наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти 
(далі - Конкурс) у 2019 році та нагородити дипломами переможців:

1.1. У номінації «Монографії»:
І місце - українсько-литовська монографія «Горизонт духовності 

виховання / The Horizon of Spirituality of Education: collective monograph» I уклад: 
И. Кевіиіас, О. Отич (м. Вільнюс, м. Київ);

I місце - «Теоретичні та методичні засади проектування технології 
професійного розвитку вчителів початкових класів у системі післядипломної 
педагогічної освіти» /автор - О. Д. Барабаш (Івано-Франківська обл.);

II місце - «Психологія професійної толерантності керівник з 
загальноосвітніх навчальних закладів» / автор - О. В. Брюховецька (ДЗВО 
«Університет менеджмету освіти», м. Київ);

II місце - «Формування медіаграмотності дітей старшого 
дошкільного віку: теорія і технологія» /автор - /. І. Кузьма (Тернопільська обл.);

III місце - «Моральний чинник виховного впливу на учнівську молодь 
Галичини (1850 — 1900 рр.)»/автор — Р. Я. Яковиишн (Тернопільська обл.);

III місце - «Василь Сухомлинський про педагогічну майстерність 
учителя» (до 100-річчя від дня народження) /автор - А. М. Луцюк (Волинська 
обл.).



1.2. У номінації «Посібники»:
І місце - «Ідеї козацької педагогіки: сучасний педагогічний дискурс» 

/ автори - В. Є. Берека, Н. М. Орловська (Хмельницька обл.);
I місце - «Технології психологічного забезпечення освітнього процесу в 

інклюзивній школі» / автори - Д. Д. Романовська, Р. І. Мінтянська 
(Чернівецька обл.);

II місце - «Громадянська освіта задля розвитку місцевого 
самоврядування: німецько-український контекст» /автори-укладачі:
В. В. Зелюк, Т. А. Устименко, М. М. Єщенко (Полтавська обл.);

II місце - «Профілактика та подолання булінгу в освітньому середовищі» 
/ автори - А. М. Шевченко, Л. В. Шелест (Київська обл.);

II місце - «Сучасні педагогічні практики: педагогічна система 
самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення: навчально- 
методичний посібник для педагогічних працівників» / автор - Т. В. Черкашина 
(Черкаська обл.);

III місце - «Удосконалення професійної компетентності вчителів 
початкових класів щодо формування читацької компетентності здобувачів 
початкової освіти відповідно до Державного стандарту початкової освіти»
/ автор - М. В. Коченгіна (Харківська обл.);

III місце - «Психолого-педагогічний супровід професійного зростання 
вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / уклад.:
І. М. Вітенко, В. Є. Кавецький, А. В. Вихруїи, О. Я. Жизномірська, 
Р. Я. Яковишин, В. І. Сіткар, О. І. Пуйо, С. Б. Гах (Тернопільська обл.);

III місце - «Інноваційні технології в корекційній роботі з дітьми з 
особливими освітніми потребами» / авторський колектив за заг. ред.

Л. А. Галенко (Луганська обл.);
III місце - «Формувальне оцінювання в освітньому процесі початкової 

школи» / автори-укладачі - Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова (Луганська 
обл.);

III місце - «Формування здорового способу життя у дітей та підлітків» 
/ автор - Г. Ф. Лопатка {Тернопільська обл).

1.3. У номінації «Методичнірекомендації»:
І місце - «Створення сайту за допомогою CMS MODX EVO» /уклад. - 

А. В. Вельгач (Тернопільська обл.);
I місце - «Реалізація компетентнісного підходу в освітній практиці 

початкової школи» / автори-упорядники - С. А. Мельник, О. М. Гезеи,
Д. В. Ротфорт (Харківська обл.);

II місце - «Проведення семінару-практикуму в системі підвищення 
кваліфікації» / автори - Л. М. Сергеева, О. В. Пащенко, В. О. Купрієвич (ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти», м. Київ);

II місце - «Моделі впровадження STEM - освіти» / автори - 
І. М. Вітенко, О. Р. Олексюк {Тернопільська обл);

II місце - «Сучасні методи навчання геометрії у 8 класі. Компетентнісно- 
діяльнісний підхід» / автор — Т. Г. Тванюк {Тернопільська обл);



Ill місце - «Використання гейміфікації в початковій освіті» / автори - 
І. О. Вінніцка, Л. Б. Коненко (Тернопільська обл.);

III місце - «Особливості професійної діяльності спеціалістів психолого- 
педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами» / автор - 
О. М. Вознюк (Житомирська обл.);

III місце - « Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського 
в школі / упоряд. - А. М. Луцюк (Волинська обл.);

III місце - «Діяльність методичної служби в умовах децентралізації» 
/ автори — Л. Є. Соболяк, С. П. Кучарська, О. Я. Мялковська (Тернопільська 

обл.);
III місце - «Булінг в освітньому середовищі» / упорядники - 

3. М. Коро тюк, С. Р. Демид ась (Тернопільська обл.).

1.4. У номінації «Навчальні програми з навчально-методичним 
забезпеченням»:

І місце - «Формування медіаграмотності сучасного педагога» / автор - 
О. В. Городецька. (Тернопільська обл.);

I місце - «Кейс-менеджмент у закладі освіти: навчально-методичний 
комплекс спецкурсу для системи післядипломної освіти педагогічних 
працівників/автор-укладач - Т. Б. Артеменко (Черкаська обл.);

II місце - «Агенти змін: покоління Z»: авторська програма виховання (з 
матеріалами виховних справ) для учнів 5-9 класів» / автор-укладач -
Ю. М. Коптіла (Гребеніченко) (Київська обл.);

II місце - «Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська 
відповідальність» у шкільній природничо-математичній освіті» / укладачі -
Ю. М. Буряк, О. О. Кечик, Н. І. Лисенко (Луганська обл.);

III місце - Збірник профілактично-корекційних програм для фахівців 
психологічної служби «Безпечне освітнє середовище - благополуччя 
особистості учня» / за ред. С. Р. Демидась, 3. М. Коротюк, С. О. Ярмолицька 
(Тернопільська обл.);

III місце - «Тренінг для директора: Методичний посібник для викладачів 
системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» / автори -
В. Я. Ястребова, Т. М. Бабко (Запорізька обл.);

III місце - «Розроблення освітньої програми закладу загальної середньої 
освіти» / автор - О. В. Матушевська (Київська обл.);

III місце - «Правова соціалізація учнівської молоді» / автор - Н. В. Розіна 
(Черкаська обл.).

1.5. У номінації «Дидактичніматеріали»:

І місце — «Інтеграція на уроках основ християнської етики як один із 
засобів духовного розвитку особистості» / укладач — Л. Є. Мудрик 
(Тернопільська обл.);

І місце - «Розвиток науково-дослідницької компетентності вчителя : 
навчально-методичне видання для педагогічних працівників закладів загальної 



середньої освіти» / автори - С. В. Білоизицький, С. С. Мітягіна (Хмельницька 
обл.);

II місце - «Хімія: збірник лабораторних та практичних робіт. 10 клас»
I автори - Л. М. Марусіна, Є. М. Мацюк (Черкаська обл.);

II місце - «Дидактичний комплекс з підготовки педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти до роботи з батьками «Партнерська взаємодія 
фахівців дошкільної освіти і батьків вихованців: науково-методичний комплект: у 
4-х частинах»/ автори - Н. В. Стаднік, О. В. Матушевська (Київська обл.);

II місце - «Психологічне здоров'я менеджерів та педагогічних працівників 
освітніх організацій як складова їхньої професійної компетентності : навчальний 
посібник» / автори -Л. М. Карамуиіка, А. М. Шевченко (Київська обл.);

III місце - «Практикум на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
зарубіжної літератури «Storitelling - освітня технологія вивчення зарубіжної 
літератури» / автор - Л. С. Боруцька (Тернопільська обл.);

III місце - «Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт з хімії.
II клас. Рівень стандарту» / автори - Н. І. Тарас, Л. О. Мартишок 
(Тернопільська обл.);

III місце - «Збірник компетентнісних завдань з хімії. 7-9 клас» / автори - 
А. М. Северинова, Л. І. Гнєд, Т. К. Босецька, Л. В. Заруба, Н. В. Куник, 
Т. П. Морозова, О. О. Мусієнко, О. І. Смаглюкова (Черкаська обл.);

III місце - «Практика «Ранкове коло»: працюємо ефективніше, встигаємо 
більше: методичний посібник» / автори-упорядники - О. В. Ромашок, 
А. О. Ткаченко (Київська, обл.);

III місце «Генетика людини з основами медичної генетики для вчителя: 
навчально-методичний посібник» / автор-укладач - Л. І. Даниленко (Черкаська 
обл.).

1.6. У номінації «Електронніресурси навчання»:

І місце - «Дистанційний курс «Веб-ресурс педагога: теорія і практика» / 
автор - Ю. В. Лєснікова (Черкаська обл);

I місце - «Створення віртуальної учительської як фактор підвищення 
ефективності управління закладом освіти»: програма спецкурсу з 
використанням середовища Google Classroom для керівників закладів освіти та 
педагогічних працівників» / автор - О. І. Замулко (Черкаська обл);

II місце - «Тестовий контроль знань з біології для 8 класу: збірник 
онлайн вправ» /автори: Т. Є. Позднякова, В. Г. Філіпчук (Рівненська обл.).

2. Нагородити дипломами «Лауреат Одинадцятого всеукраїнського 
конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем 
післядипломної освіти у 2019 році»:

2. 1. У номінації «Посібники»:
«За актуальність, наукову і практичну цінність»:

«Модель професійної компетентності вчителя-природничника на засадах 
STEM-освіти» / автор — Клименко Л. О. (Миколаївська обл.);

«Грані взаємодії психологічної служби з батьками в контексті педагогіки 
партнерства» / укладачі — О. О. Заріцький, О. М. Кадук (Донецька обл.).



«За інформаційну підтримку талановитої молоді України»
«Інформаційний збірник «Талант. Інтелект. Творчість»/укладачі - 

Є. А. Луганцова, М. В. Сичевська-Дегтярьова (Донецька обл.).
«За соціальну актуальність та інноваційність»:
«Шкільна служба порозуміння: досвід упровадження медіації в Луганській 

області»/укладачі- Л. П. Волченко, С. В. Демчук, В. В. Байдик (Луганська обл.).
«За науково-методичне забезпечення упровадження Концепції Нової 

української школи»:
«Крокуємо до успіху: ранкові зустрічі» / укладачі - М. О. Банник, 

Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова (Луганська обл.);
«Психологічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в 

умовах упровадження Нової української школи» / автор - В. В. Байдик 
(Луганська обл.);

«Впровадження сучасних освітніх технологій в процесі навчання дітей з 
особливими освітніми потребами в умовах Нової української школи» / 
упорядники - Т. А. Кліщинська, С. М. Коміссарова, Н. В. Ісанчук (Чернівецька 
обл.);

«Інтегративний підхід: актуальність, сутність, особливості впровадження в 
умовах початкової школи» / укладачі - Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова 
(Луганська обл.).

«За внесок у розвиток поняттєво-термінологічного апарату 
психології»:

«Практика медіації: словник-довідник» / автори - С. О. Гарькавець, 
Л. П. Волченко (Луганська обл.).

«За актуальність проблеми»:
«Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування 

освіти» / укладачі — Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк 
(Луганська обл.).

«За соціальну актуальність проблеми»:
«Концепція автономії закладу освіти» / упорядник О. М. Лютко; за ред. 

А. Л. Черній (Рівненська обл.);
«Батьківські збори: шляхи до партнерства та співпраці» / укладачі - 

О. В. Пагава, Я. О. Чернишова (Луганська обл.).
«За інноваційну освітню ідею»:
«Activity Pack» / автор - О. А. Тарасова (Луганська обл.).
«За інноваційність, актуальність та практичну цінність»:
«Інфографіка як засіб візуалізації в освітньому процесі: навчально- 

методичний посібник» / автор - С. Ю. Кондратюк (Черкаська обл.).
«За практичну цінність»:
«Моніторинг психологічної готовності керівників закладів загальної 

середньої освіти до управлінської діяльності» / автор — О. В. Шевчишина 
(Хмельницька обл.);

«Духовно-моральне виховання: теорія та практика» / автори —
С. В. Лазарева, І. В. Калько, В. П. Мартинова, Л. М. Михайлова, О. В. Пагава, 
О. В. Проніна, Г. І. Савонова та ін. (Луганська обл.);

«Інноваційні підходи у процесі формування комунікативної 
компетентності вчителя й учня: навчально-методичний посібник» / автор — 
Л. О. Ющенко (Черкаська обл.);



«Використання проективних методик у роботі практичного психолога» / 
автори - С. Р. Демидась, 3. М. Коротюк (Тернопільська обл.);

«Фестиваль фізичного експерименту» як Засіб формування самоосвітньої 
компетентності учнів» 7 автор - В. Я. Гайда (Тернопільська обл.);

. «Рухливі ігри з елементами футболу» / упорядник - Г. М. Єднак 
(Тернопільська обл.).

22. У номінації «Методичнірекомендації»:
«За актуальність проблеми»: *
«Методичні рекомендації щодо актуальних проблем правової просвіти в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» / автор - О. О. Сесик 
(Тернопільська обл.).

«За практичну цінність»:
«Моделювання реалізації педагогіки партнерства в освітній галузі як 

пріоритетного компонента Нової української школи» 7 автор - Н. К. Куриш 
(Чернівецька обл.).

2.4. Висловити подяку «За внесок у науково-методичне забезпечення 
діяльності закладів післядипломної освіти»:

Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної 
педагогічної освіти;

Комунальному навчальному закладу «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»;

Луганському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Відділу наукової роботи (завідувач -1. Г. Отамась):
3.1. Забезпечити дипломами усіх учасників та переможців конкурсу.
3.2. Висвітлити підсумки проведення конкурсу в засобах масової

інформації, на сайті УМО. ’
3.3. Підготувати листи про підсумки проведення конкурсу для обласних 

інститутів (академій) ППО.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор М. О. Кириченко


