Додаток 1
до протоколу від 23 лютого
2021 року № 5

Результати схвалення методичних розробок педагогічних працівників-претендентів на присвоєння педагогічного звання «учительметодист», «викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист»,
«вихователь-методист» у 2020/2021 навчальному році
№
з\п

Прізвище ім’я, по
батькові

1

Поліщук
Любов
Вікторівна

2

Войтович
Тетяна
Вікторівна

3

Нікітіна
Ольга
Олексіївна

Заклад освіти
(місто, район, ОТГ)

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 114»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховне
об’єднання № 28
«гімназія-школа І
ступеня – дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) – центр
позашкільної роботи»
ДМР
КЗО
«Навчально-виховне
об’єднання № 28
«гімназія-школа І
ступеня – дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) – центр
позашкільної роботи»
ДМР

Посада,
предмет
викладання

Спеціальність за
дипломом

Категорія,
звання

Українська мова і література (15)
вчитель
українська мова та перша,
української мови література
Старший
та літератури
учитель,
2019

Вид власної
методичної
розробки

Назва власної
методичної розробки

Рецензійний
бал на
схвалення
(25-30)

Навчальний
посібник.

Формування
комунікативної
компетентності
національно свідомої,
життєво зорієнтованої
особистості

30

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2016

Методичні
рекомендації

Візуалізація як засіб
сучасного
ефективного
викладання
української мови та
літератури

27

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2016

методика
використання
ІКТ в освітньому
процесі

Виховання
інформаційномедійної грамотності
учнів на уроках
української мови та
літератури

29

1

4

Хмиловська
Юлія
Вікторівна

5

Купченко
Юлія
Антонівна

6

Переметчик
Людмила
Олександрівна

7

Сикал
Вікторія
Степанівна

8

Лук’яненко
Юлія
Володими-рівна

КЗО «Навчальновиховне об’єднання
технічного профілю №
79 «загальноосвітній
навчальний закладдошкільний
навчальний закладпозашкільний
навчальний заклад»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 12
«загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 51»
Дніпровської міської
ради

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2016

методичні
рекомендації

Формування
ключових
компетентностей на
уроках словесності як
один із засобів
розвитку успішної
особистості

27

вчитель
української мови
та літератури

педагогіка і
методика
середньої освіти.
Українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2017

методичні
рекомендації

Організація
проведення заліків з
української мови і
літератури у 8 класах
в умовах авторської
школи побудови
особистої освітньої
траєкторії учня

25

вчитель
української мови
та літератури

українська мова і
література

вища,
2016

добірка
практичних
завдань і вправ

28

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 120
«школа
І-ІІІ ступенівдошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
ДМР
Марганецька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3
Марганецької
міської ради

вчитель
української мови
та літератури

українська мова і
література

вища,
2018

порадник

учитель,
українська мова
та література

«Українська мова,
література»

«спеціаліст
методичний
вищої категорії», посібник
«старший
учитель», 2016

Формування
дослідницьких
компетенцій учнів на
уроках української
мови та літератури
для виховання
патріотичної
особистості
Формування у
здобувачів освіти
навичок
самовиховання через
читацьку
компетентність та
творчі письменницькі
практики на уроках
української мови і
літератури
«Формування
громадянської
компетентності учнів
на уроках української
літератури»

25

28

2

9

Якименко Оксана
Миколаївна

Навчально - виховний
комплекс «Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів № 10»
Марганецької міської
ради

вчитель,
українська мова і
література

«українська мова і
література»

«спеціаліст
Методичний
вищої категорії», посібник
«старший
учитель»,
2016

10

Каземір
Світлана
Миколаївна

Новомосковський
Міський ліцей
«Самара»

Учитель
української мови
та літератури

Вчитель
української мови
та літератури

Педагогічний
досвід та
інноваційна
діяльність

11

Щербина Ліна
Миколаївна

м.Першотравенськ,
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4

учитель
української мови
та літератури

педагогіка і
методика
середньої освіти,
українська мова і
література

12

Беспалько
Наталя
Вікторівна

Учитель,
українська мова
та література

Викладач
української мови
та літератури

13

Підгірна
Наталя
Михайлівна

Учитель,
українська мова
та література

Викладач
української мови
та літератури

14

Баховська
Олена
Йосипівна

Комунальний заклад
«Новомиколаївська
середня
загальноосвітня
школа№1 І-ІІІ
ступенів»
Верхньодніпровської
районної ради ДО
Комунальний заклад
«Новомиколаївська
середня
загальноосвітня
школа№2 І-ІІІ
ступенів»
Верхньодніпровської
районної ради
Заклад загальної
середньої освіти
«Аполлонівська
гімназія» Солонянської
селищної ради
Дніпропетровської
області

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»,
2015 р.
вища категорія,
педагогічне
звання
«старший
учитель»,
2018
Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«старший
учитель»,
2016
Спеціаліст
вищої
категорії,
«старший
учитель»,
2016

вчитель
української мови
і літератури
Предмет
викладання –
українська мова і
література

Філолог,
викладач
української мови і
літератури

спеціаліст
вищої категорії,
2019

Методичний
посібник

методичний
посібник

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

«Використання
інтерактивних методів
навчання на уроках
української мови і
літератури із
застосуванням
інноваційних
технологій».
Гештальт-метод як
педагогічна стратегія
розвитку
самоефективної
особистості на уроках
української мови
«Реалізація технології
особистісно
зорієнтовано
го навчання на уроках
української мови і
літератури»
Своєрідність
етнокультурознавчого
підходу до
становлення духовної
культури особистості
в сучасному
інформаційноосвітньому просторі
Формування в учнів
читацької
компетентності
прийомами
критичного мислення

25

Застосування додатків
Google у моделюванні
уроків змішаної
форми навчання

30

28

30

30

28

3

Комунальний заклад
«Знаменівський заклад
загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів №2»
Піщанської сільської ради
Зарубіжна література (10)
16
Балєва Наталія
Комунальний заклад
Юріївна
«Чаплинська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Юр’ївської селищної
ради
Юр’ївський район
Дніпропетровська
область
15

Васецька Любов
Олександрівна

17

Бєзєва
Ірина
Михайлівна

18

Столяренко
Тамара
Вікторівна

19

Максютенко
Ірина
Іванівна

20

Гаркуша Вікторія
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 73»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок ДМР
КЗО
«Спеціалізована
середня
загальноосвітня школа
№ 53 з поглибленим
вивченням німецької
мови»ДМР
Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№ 9 м.Покров

вчитель
української мови
і літератури

Філолог,викладач
української мови і
літератури

Вища категорія, Навчальний
звання «Старший посібник
вчитель», 2018

Вчитель
зарубіжної
літератури

Філолог, викладач
російської мови та
літератури

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
вчитель,2016
рік

Методичний
посібник для
вчителів
зарубіжної
літератури

вчитель
російської мови
та зарубіжної
літератури

мова та література
(російська)

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
калейдоскоп

вчитель
російської мови
та літератури

російська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2016

вчитель
російської мови
та літератури

російська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2017

Вчитель
російської мови
та зарубіжної
літератури

Російська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2016

Дидактичні матеріали
до уроків української
мови та літератури

27

«Використання
інтерактивних та
мультимедійних
технологій на уроках
зарубіжної літератури
та в позаурочній
роботі в системі
особистісноорієнтованого
навчання»
Формування
активного читача на
уроках зарубіжної
літератури в
5 класі

26

методичні
рекомендації

Мова як засіб
розвитку свідомості
дитини (особливості
роботи з мовою в 1-8
класах вальдорфської
школі)

27,5

Методичний
посібник

Знавці російської
мови (для 9 класів)

30

Методичний
посібник. Збірка
дидактичних
матеріалів

26,5

«Актуальні аспекти
27,5
викладання творчості
А.П.Чехова у шкільному
курсі

4

21

Нежуріна Олена
Юсупівна

Синельниківський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

Вчитель
зарубіжної
літератури

Вчитель російської
мови і літератури

22

Пліска Марія
Михайлівна

Вчитель
зарубіжної
літератури

Вчитель
зарубіжної
літератури

23

Новікова
Олена
Василівна

Вчитель
зарубіжної
літератури

24

Топач
Тетяна
Володимирівна

Комунальний заклад
“Новостепанівський
навчально-виховний
комплеск “Школа
дошкільний заклад”
Новомосковської
районної ради
Дніпропетровської
області
Лозуватська філія І-ІІ
ступенів опорного
закладу освіти
«Вишнівський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Вишнівської селищної
ради»
Томаківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2
Томаківської селищної
ради

25

Попова Руслана
Анатоліївна

Історія, право (7)
26
Пекішева
Марина
Валеріївна

ККомунальний заклад
«Знаменівський заклад
загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів №2»
Піщанської сільської ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 86»
Дніпровської міської
ради

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель 10.04.
2019р.
вища “старший
вчитель” 2017р.

Методичний
посібник

Використання
інноваційних
технологій на уроках
зарубіжної літератури

28,5

Розробка з
методики
викладання
предмету

Формування
загальнокультурних
компетенцій учнів на
уроках зарубіжної
літератури

30

Російська
мова і
література

Вища,
2018 р.

Досвід роботи

Вивчення творчості
Йоганна-Вольфганга
Гете в 11 класі

25,5

вчитель
зарубіжної
літератури

вчитель російської
мови та літератури

вища категорія ,
«старший
учитель»

методичний
посібник

Формування
емоційного інтелекту
учня на уроках
зарубіжної літератури

28

вчитель
російської мови і
зарубіжної
літератури

Вчитель російської
мови та літератури

Вища категорія, Навчальний
звання «Старший посібник
вчитель», 2018

вчитель історії

Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Історія

вища,
Старший
учитель,
2019

навчальнометодичний
посібник для
вчителів

Дидактичні матеріали
до уроків російської
мови

29

Організаційнотехнічні моделі
дистанційної освіти

27

5

27

Гаврюшина
Олена
Миколаївна

КЗО «НВК № 106
«середня
загальноосвітня школадошкільний
навчальний заклад»

вчитель історії
та правознавства

історія

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

28

Оленченко
Олександра
Володимирівна

вчитель історії

історія

вища,
2018

методичні
рекомендації

29

Беляєва
Людмила
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
№ 100
«загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів-ліцей»ДМР
Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№29» Кам’янської
міської ради

Учитель історії,
Історія,
правознавство,
Громадянська
освіта

Учитель історії

Спеціаліст
вищої категорії,
2016р.

Методичний
посібник

30

Містюкович
Світлана Іванівна

КЗ «Чумаківський
ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Чумаківської сільської
ради»

вчитель історії

Історик. Викладач
історії та
суспільствознавств
а

Вища,
20216 рік

Навчальнометодичний
посібник

31

Маштак Любов
Олександрівна

Опорна школа КЗО
Вчитель історії та Педагогіка і
«НВК «ЗОШ І – ІІІ ст.
правознавства
методика середньої
№1-Покровський ліцей»
освіти.Історія.
Покровської ОТГ

Вища
кваліфікаційна
категорія, 2016;
Старший
учитель

Посібник

32

Берзенець
Ліна
Сергіївна

КЗО «НВК № 71
«спеціалізована школа
художньоархітектурного
напрямку-дошкільний
навчальний закладДМР

вчитель історії

історія

вища,
Старший
учитель,
2015

інноваційні
освітні методи
навчання
суспільним
дисциплінам

Формування
громадянських
компетентностей
через
створення
системи уроків
з
історії
та
правознавства
Формування
дослідницьких
навичок учнів 10-11
класів: із досвіду
підготовки до змагань
МАН

25

Використання
технологій музейної
педагогіки для
формування в учнів
громадянської
свідомості та
виховання
патріотизму
Розгортання
Української
революції. Боротьба за
відновлення
державності.
Формування системи
ціннісних орієнтирів
як основи
громадянської
компетентності учнів
у процесі вивчення
історії
Робота з
інтерактивними
аркушами на
платформі classkick

27

25,5

27

25

25

Іноземні мови (13 )

6

33

Супрун
Тетяна
Вікторівна

34

Кравченко
Кристина
Валеріївна

35

Кохно
Олена
Валеріївна

36

Шаповал
Тетяна
Василівна

37

Багдасарян
Анна
Робертівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 57
«загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№7
з поглибленим
вивченням
іноземних мов»
Дніпровської міської
ради

вчитель
англійської мови

англійська мова

вища,
2017

методичний
посібник

Classroom activities

25

вчитель
іспанської мови

українська мова та
література;
підготовка з
іспанської мови за
поглибленою
програмою

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

26

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови»
Дніпровської міської
ради
КЗО
«Навчально-виховний
комплекс № 66
«Гімназія-початкова
школа-дошкільний
навчальний заклад»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 1»
Дніпровської міської
ради

вчитель
англійської мови

іноземні мови

вища,
Старший
учитель,
2016

збірник

Розвиток
комунікативних
компетентностей
учнів та їх підготовка
до успіху в сучасних
умовах життя. Робота
з обдарованими
учнями в процесі
вивчення іспанської
мови
Збірник завдань із
підготовки до ЗНО.
Читання та
використання мови

вчитель
англійської мови

іноземні мови

вища,
Старший
учитель,
2016

дидактичний
посібник

26

вчитель
англійської мови

англійська мова

вища,
Старший
учитель,
2016

методрозробка

Використання
сучасних методів
викладання
англійської мови з
метою розвитку
творчих здібностей
учнів
Ігрові технології у
процесі навчання
іноземної мови

26

25

7

38

Колініченко
Юлія
Миколаївна

39

Соловйова
Олена
Василівна

40

Володіна
Лілія
Вікторівна

41

Ніколаєнко
Алла
Олександрівна

42

Артеменко Інна
Олександрівна

43

Гродецька
Людмила
Олександрівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 78»ДМР

вчитель
англійської мови

мова та література
(англійська)

вища,
2017

методичні
рекомендації

Введення навичок
письма та читання на
уроках англійської
мови в 1-4 класах
вальдорфської школі

25

вчитель
англійської мови

англійська мова і
література

вища,
Старший
учитель,
2018

розробка завдань
для аудіювання

Навчання аудіюванню

25

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 80»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 51»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
«Загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня – гімназія
№39» Кам'янської
міської ради

вчитель
німецької мови

німецька мова

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2016
рік

тестові завдання

Німецькомовні країни

25,5

вчитель
французької
мови

французька та
німецька мова

методичний
посібник

Використання ігрових
технологій навчання у
класах з інклюзивною
освітою (друга
іноземна мова)

26

Вчитель
англійської та
французької
мов

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації щодо
роботи з
обдарованими учнями

30

Комунальний заклад
«Загальноосвітній
ліцей м.Покров
Дніпропетровської
області»

Вчитель
англійської мови

Магістр філології,
перекладач
англійської мови
Кандидат
філологічних наук
за спеціальністю
«Германські мови»
Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Мова та література
(англійська)

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
Старший
учитель,
2016
Спеціаліст
І категорії,
2019р.

Спеціаліст
Навчальний
вищої
посібник
кваліфікаційної
категорії, 2016
рік

TIP: Ten Interesting
25
Practices. Reading
comprehension skills for 910th grade students.

8

44

45

Захорольська
Валентина
Миколаївна

Грані
Аліна Едуардівна

Дніпровський фаховий
педагогічний коледж
комунального закладу
вищої освіти
«Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської
обласної ради
КЗО «Криворізький
ліцей-інтернат з
посиленою військовофізичною
підготовкою»
ДОР»

Викладач
іноземної мови

«Психологія»,
кваліфікація
психолога, вчителя
англійської мови

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2016
рік

Методичні
рекомендації до
самостійної
роботи студентів
спеціальності
012 Дошкільна
освіта

вчитель
англійської мови

«мова і література
(російська мова і
англійська мова)»

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2019
рік

Навчальний
посібник

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 57
«загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
КЗО
«Навчально-виховне
об’єднання технічного
профілю № 79
«загальноосвітній
навчальний закладдошкільний
навчальний закладпозашкільний
навчальний
заклад»ДМР

вчитель
математики

математика

перша,
2016

вчитель фізики
та математики

математика

вища,
2014

Іноземна мова
Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)

Особливості
викладання іноземної
мови для студентів
педагогічних коледжів
в умовах
дистанційного
навчання

26

Посібник «Часові
форми англійського
дієслова»

25

методичний
посібник

Логічні задачі з
математики

25

методичні
рекомендації

Формування основних
компетентностей на
уроках математики
при вивченні окремих
тем

26,5

Математика (14)
46

Щеглова
Олена
Миколаївна

47

Чернишев
Владлен
Геннадійович

9

48

Тюнікова
Юлія
Володимирівна

49

Комарницька
Ольга
Борисівна

50

Дерець
Євгенія
Вікторівна

51

Ручинська Лариса
Миколаївна

52

Нежувака Олена
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 75»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
«Технічний ліцей імені
Анатолія Лигуна»
Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№ 4 ім. А.С.
Макаренка»
Кам’янської міської
ради
Марганецька
спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9 з
поглибленим
вивченням окремих
предметів

вчитель
математики

прикладна
математики

вища,
2016

збірник

Збірник самостійних
та контрольних робіт з
математики у форматі
ЗНО для учнів 10
класу

27

вчитель
математики

математика

вища,
2016

методичні
рекомендації

Розвиток вольового
компоненту учнів на
уроках математики у
вальдорфській школі

28

Вчитель
математики
Математика

Математика

Атестується
вперще

Навчальний
посібник

Збірник
індивідуальних
завдань зі
стереометрії» 11 клас

30

Вчитель
математики,
математика

Фізик і математик

Спеціаліст
вищої категорії,
«Старший
учитель»,
2016р.

Навчальний
посібник

Збірник задач з теми
«Відношення і
пропорції»

25

Учитель,
математика,
інформатика

«Математика»

«спеціаліст
Навчальновищої категорії», методичний
«старший
посібник
учитель»,
2016

Збірник задач

29

10

53

Сліпович Наталія
Михайлівна

54

Аюкіна
Олена
Олександрівна

55

Бондаренко
Тетяна
Олександрівна

56

57

58

Вчитель
математики

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Навчальнометодичний
посібник

Математика в дії.
Практичні завдання
для учнів 5 класу

25

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. Учитель
№ 3 П’ятихатської
математики
районної ради

Математика,
основи
інформатики

Методичний
посібник

Математичний диктант
як засіб актуалізації
опорних знань

27

Миколаївський НВК
П’ятихатської районної
ради

Учитель
математики

Математика

Методичні
рекомендації

Формування
25
математичної
компетентності учнів
шляхом використання
інноваційних технологій

Явтушенко Лариса
Вікторівна

КЗ «Вербківська ЗШ ІІІІ ступенів»
Вербківської ОТГ

Учитель
математики,
математика

Вчитель
математики

Відповідність
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєно
педагогічне звання
«старший
учитель», 2016 р.
Відповідність
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєно
педагогічне звання
«старший
учитель», 2016 р.
Вища,
2016р.

Василенко
Вікторія Іванівна

КЗ «Кочерезький
навчально-виховний
комплекс «Кочерезька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок» Вербківської
ОТГ
Зеленодольська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1,
Зеленодольська міська
ОТГ Апостолівського
району

Учитель
математики

Математик,
викладач

Вчитель
математики

Вчитель
початкових класів

Бутенко Наталя
Володимирівна

Синельниківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1

Вчитель
математики,
математика

Вища, 2016р.

«Спеціаліст
вищої категорі»,
«Старший
вчитель»

Навчальний
посібник

Методичний
посібник, що
містить цикл
занять
Навчальнометодичний
посібник

Формування
компетентності
«Екологічна
грамотність і здорове
життя» на уроках
математики. Збірник
задач і вправ
«Екологічне
виховання на уроках
математики»
Використання
прийомів
мнемотехніки при
вивченні математики

30

28

29

11

59

Бєднова Тетяна
Віталіївна

КЗО «Криворізький
ліцей «Гранд» ДОР»

Вчитель
математики

Математика, фізика

«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»2016

Навчальнометодичний
посібник

Прикладні задачі з
геометрії
30

Географія (7)
60

Асанова
Світлана
Миколаївна

61

Білан
Ірина
Олегівна

62

Ваганко
Тетяна
Федорівна

63

Самойленко
Наталія
Григорівна

64

Крупська Наталія
Миколаївна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
42 «школа І-ІІІ ступенів
– дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
Дніпровської міської
ради
Комунальний
навчальний заклад
«Хіміко-екологічний
ліцей»
Дніпровської міської
ради

вчитель
географії

географія

вища,
Старший
учитель,
2016

методичні
рекомендації

Використання
проектної діяльності
на уроках географії та
природознавства

26

вчитель
географії

географія

вища,
2018

методичні
рекомендації

30

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 51»
Дніпровської міської
ради
Колегіум № 11 –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ
ступенів
Новомосковськ

вчитель
географії,
фізичної
культури

фізичне
виховання;
географія

вища,
Старший
учитель,
2018

добірка
практичних
завдань і вправ з
використанням
ІКТ

Розвиток
медіаграмотності
ліцеїстів при вивченні
курсу «Географія:
регіони і країни» в
умовах дистанційного
навчання
Використання
інноваційних
технологій навчання
при вивченні географії

Учитель
географії

Географ, викладач

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»,
2016 р.

Методичні
рекомендації

28

Павлоградський
міський ліцей,
м. Павлоград

Учитель
географії

Географія

Вища категорія,
старший
учитель, 2016

Методичний
посібник

Впровадження
інноваційних
технологій навчання
на уроках географії та
в позаурочний час для
розвитку креативної
особистості
Використання
цифрових диктантів
на уроках географії

29

28

12

65

Решетняк Надія
Вікторівна

66

Швець
Валентина
Федорівна

Біологія, екологія (7)
67
Коновалова
Діана
Олегівна

68

Бондаренко
Лариса
Миколаївна

69

Усенко
Ірина
Сергіївна

КЗ“ЄвецькоМиколаївський НВК
“Школа – дошкільний
заклад”
Новомосковської
районної ради, філія "
Губиниський ЗЗСО
КЗЗСО«Павлопільська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Лошкарівської СР

Вчитель
географії

Вчитель географії

Вища, “старший
вчитель” 2018
рік

Розробка з
методики
викладання

Методи творчої
візуалізації
навчальних матеріалів
на уроках географії

30

Вчитель
географії та
біології

Вчитель біології

Вища,
2018

Методичні
рекомендації

Застосування
технології
проблемного навчання
на уроках географії

29

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 98»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
№ 130
«загальноосвітній
навчальний заклад І
ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 6»
Дніпровської міської
ради

вчитель біології

біологія

вища,
2016

Збірник опорних
схем та тестових
завдань для
опрацювання
навчальних
досягнень учнів

Будова рослинного
організму

28

вчитель біології

біологія

вища,
Старший
учитель,
2016

добірка
практичних
матеріалів

Формування
екологічної
компетентності
учасників освітнього
процесу в інтересах
сталого розвитку

30

вчитель біології

біологія

перша,
2018

Буклети для
8-11 класів.
Флеш-карти для
6,7,8,9,11 класів

Дихання. Опорна
система. Сенсорна
система. Кровоносна
система. Серце….
. Екологія.

30

13

Запорізька загально
освітня школа І-ІІІ
ступенів
Апостолівської міської
ради Апостолівського
району

учитель біології

Гуменюк Анна
Юріївна

Марганецька
гуманітарна гімназія
ім. Т. Шевченка
Марганецької
міської ради

Учитель,
біологія

«Біологія та хімія»

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель», 2016

Навчальнометодичний
посібник

72

Жидченко
Лілія
Василівна

Синельниківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6

Вчитель біології.
Біологія та
екологія, Хімія

Вчитель біології та
хімії

Спеціаліст
вищої
категорії

Методичні
рекомендації

73

Урмич Олена
Михайлівна

Дніпровський фаховий
педагогічний коледж
комунального закладу
вищої освіти
«Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської
обласної ради

Викладач
основ медичних
знань

Біолог, викладач
біології та хімії

Встановлення
вищої
кваліфікаційно
ї категорії,
2016

Навчальнометодичний
посібник

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти «Ліцей № 142
імені П’єра де
Кубертена» ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 54»
ДМР

вчитель хімії

зоологія

вища,
Старший
учитель,
2018

методичний
посібник

Дидактичні ігри на
уроках хімії

30

вчитель хімії

хімія

вища,
Старший
учитель,
2017

методичні
рекомендації

Формування творчих
компетентностей на
уроках хімії

30

70

71

Лук’янцева
Світлана Іванівна

Хімія (5)
74
Савенко
Ірина
Володимирівна

75

Лебеденко
Тетяна
Сергіївна

Біологія,
мікробіолог,
викладач

вища,
«старший
учитель»

методичний
посібник

Реалізація наскрізної
змістовної лінії
«Громадянська
відповідальність як
засіб інтеграції
ключових
компетентностей у
курсі «біологія»
«Використання
інноваційних
технологій навчання
на уроках біології як
умова розвитку
соціалізованої
особистості»
Інтегративний підхід у
викладанні біології

27

28

28

Анатомія, фізіологія
дитячого віку
28

14

76

Каморда Олена
Вікторівна

77

Похвалит
Юлія Анатоліївна

78

Тоточенко Тетяна
Володимирівна

Фізика (2)
79
Ігнатенко Ольга
Миколаївна

80

Айріян
Алла
Акопівна

Інформатика (3)
81
Бражнік
Світлана
Євгенівна

Вільногірська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської
ради
Дніпропетровської
області
Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№ 34» Кам`янської
міської ради
Дніпровський фаховий
педагогічний коледж
комунального закладу
вищої освіти
«Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської
обласної ради

вчитель хімії

Вчитель біології і
хімії середньої
школи

Вища, «старший
вчитель»

Методичний
посібник

«Організація
інклюзивного
навчання в закладах
освіти»

30

Вчитель хімії,
хімія

Викладач хімії,
біології

Спеціаліст
вищої категорії,
2016р.

Методичний
посібник

Візуалізація
освітнього процесу
засобами ІКТ під час
викладання хімії

30

Встановлення
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2016

навчальнометодичний
посібник

Здоров’я і безпека як
наскрізна
лінія:
впровадження в освітній
процес
(основні засади
здорового
способу
життя)

30

Викладач хімії

Викладач хімії

Навчально - виховний
комплекс «Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів»
Марганецької міської
ради
Дніпропетровської
області

Вчитель, фізика,
астрономія

«фізика»

«спеціаліст
Методична
вищої категорії», розробка
«старший
учитель», 2016

Комунальний заклад
освіти
«Гімназія № 1»
Дніпровської міської
ради

вчитель
математики та
фізики

математика з
додатковою
спеціальністю
фізика

вища,
Старший
учитель,
2016

методична
збірка

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№7

вчитель
інформатики

прикладна
математика

вища,
Старший
учитель,
2018

навчальнометодичний
посібникдобірка

«Використання
інноваційних
комп`ютерних
технологій навчання з
метою самоосвіти,
самовдоскона
лення та формування
соціальної
компетентності учнів
на уроках фізики»
Збагачення змісту
освіти теми «Зміна
агрегатного стану
речовини»

Використання
інструментів
візуалізації
навчального матеріалу

27

27

30

15

82

Воробєй Інна
Анатоліївна

83

Солдатов Дмитро
Сергійович

Педагог-організатор (2)
84
Пахомова Тетяна
Володимирівна

85

Кісіль
Олена Василівна

Фізична культура (3)
86
Олійник
Олег
Миколайович

з поглибленим
вивченням
іноземних мов»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4»
Комунальний заклад
загальної середньої
освіти «Кам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Червоногригорівської
селищної ради»
Нікопольського району
Дніпропетровської
області

практичних
завдань і вправ

на уроках
інформатики

2018, вища
категорія,
«старший
учитель»
Спеціаліст
вищої категорії,
2016 рік

Навчальнометодичний
посібник

Уроки програмування
в 10 класі

25,5

Методичні
рекомендації

«Формування навичок
усного рахунку
шляхом проведення
змагань Прангліміне
на освітньому порталі
Міксіке»

27

Залучення ресурсів
соціальних мереж
в учнівському
самоврядуванні для
розвитку
громадянської
активності підлітків
"Методика та виховні
технології для
формування ключових
компетентностей
учасників освітнього
процесу в контенті
Нової української
школи"

30

Використання
інноваційних
технологій у
фізкультурнооздоровчій діяльності
закладу освіти

30

Вчитель
інформатики

Інформатика,
математика

Учитель
інформатики

Учитель
інформатики

НВК«загальноосвітній
навчальний заклад № 5
І-ІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад»
Новомосковськ

Педагогорганізатор

Учитель
української мови
та літератури

«спеціаліст
вищої
категорії», 2018
р.

Педагогічний
досвід та
інноваційна
діяльність

Комунальний заклад
освіти "Інгулецький
ліцей"
Дніпропетровської
обласної ради», місто
Кривий Ріг

Педагогорганізатор

Вчитель музики та
методист з
виховної роботи

Вища, 2019 рік

Методичні
рекомендації
(навчальнометодичне
видання)

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 108»
ДМР

вчитель фізичної
культури

фізичне виховання

вища,
2018

методичний
посібник

30

16

87

Яненко
Ксенія
Павлівна

88

Біла Наталя
Григорівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради
Марганецька
спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9 з
поглибленим
вивченням окремих
предметів

вчитель
фізичної
культури

фізичне виховання
та спорт

вища,
2019

Учитель, фізичне
виховання

«Фізична культура
і спорт»

методичні
рекомендації

Вплив ботмерівської
гімнастики на
гармонійний розвиток
учнів середніх класів
вальдорфської школі

30

«спеціаліст
Методичний
вищої категорії», посібник
«старший
учитель»,
2018

«Здоровим бути
здорово»

28

Виховання
громадянина-патріота
через інноваційні
форми роботи на
уроках «Захисту
України» та під час
проведення гуртка
«Сокіл-Джура»
Методичні
рекомендації
з
використання досвіду
виховної роботи з
особовим
складом
Збройних
сил
України
у роботі
вихователя
ліцеюінтернату з посиденою
військово-фізичною
підготовкою

28

Формування
соціальної
компетентності на
уроках рукоділля у

26

Захист Вітчизни (2)
89

Кульбердиєв
Ахмет
Ніязович

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 6»
Дніпровської міської
ради

вчитель
предмету
«Захист
України»

історія

вища,
2016

методичні
рекомендації

90

Кавун
Віталій
Володимирович

КЗО «Криворізький
ліцей-інтернат з
посиленою військовофізичною
підготовкою»
ДОР»

вихователь

«командна
тактична танкових
військ»

Вища, 2018

Методичні реко
мендації

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс

вчитель
технологій та
рукоділля

загально-технічні
дисципліни та
праця

вища,
2019

методичні
рекомендації

Трудове навчання (3)
91
Антипова
Тетяна
Олександрівна

30

17

92

ЛОБУНЕЦЬ
Людмила
Валентинівна

93

Ткачук Лариса
Павлівна

Музика (1)
94
Кучинська
Тетяна
Едуардівна

«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс №1 (середня
школа
I-III ступенів –
дошкільний
навчальний заклад)
м. Покров
Дніпропетровської
області»
ОКНЗ «Лозуватська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Т.Г.Шевченка»

вальдорфській школі

Вчитель
обслуговуючої
праці.
Трудове
навчання

Трудове навчання

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2016
рік

Вчитель
трудового
навчання

Вчитель трудового
навчання

«спеціаліст
вищої категорії»
«старший
учитель», 2016
рік

Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 54»
Дніпровської міської
ради

вчитель
музичного
мистецтва,
мистецтва

музичне мистецтво

Комунальний заклад
освіти
«Ліцей митноподаткової справи з
посиленою військовофізичною підготовкою
при Університеті
митної справи та
фінансів»
Дніпровської міської
ради

вчитель
предмету
«Мистецтво»

педагогіка і
методики
середньої освіти.
Музика

Навчальнометодичний
посібник

Збірка уроків
«Мистецтво дизайну»

26

Методичні
рекомендації

Формування
життєтворчих
компетенцій учнів
засобами сучасних
технік декоративноужиткового мистецтва

26

вища,
Старший
учитель,
2018

навчальнометодичний
посібник

Інтерактивний
навчальнометодичний посібник
з мистецтва

вища,
2017

методичний
посібник з
навчального
курсу
«Мистецтво»

28

ОТМ (2)
95

Костиря
Наталія
Олександрівна

Храми України.
Макетне
моделювання.
Святі покровителі
України.

30

18

96
Скрипальова
Галина Борисівна
Позашкільна освіта (15)
97
Тарін
Віталій
Ігорович

КЗО «Криворізький
ліцей «Гранд» ДОР

Вчитель
мистецтва,
трудового
навчання

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»2016

Методичні
рекомендації з
досвіду роботи

Розвиток творчої
особистості методом
проектів на уроках
трудового навчання та
мистецтва

25

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Дитячо-юнацький
центр «Штурм»
Дніпровської міської
ради
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Центр позашкільної
роботи № 3»
Дніпровської міської
ради

керівник гуртка

фізичне виховання

12 тарифний
розряд,
2016

науковометодичний
посібник
науководослідницького
напряму

«Національний
рукопаш»
дослідження за
дворічний
тренувальний цикл

25

керівник гуртка

образотворче
мистецтво

12 тарифний
розряд,
2016

педагогічний
досвід та
інноваційна
діяльність

Впровадження
інноваційних освітніх
технологій навчання у
традиційний розпис
творів ужиткового
мистецтва на прикладі
різнофактурних
матеріалів
Основні аспекти
підготовки до
конкурсу «Відун»
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)
Інтелектуальнорухливі ігри, як засіб
активізації
пізнавальної
діяльності учнівської
молоді

26

98

Гнатюк
Вероніка
Юріївна

99

Кузема
Олена
Валеріївна

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Дитячо-юнацький
центр»
Дніпровської міської
ради

керівник гуртка

історія та
суспільствознавств
о

12 тарифний
розряд,
2016

методичні
рекомендації

100

Катасонова
Алла
Євгенівна

керівник гуртка

психологія

12 тарифний
розряд,
2016

методичні
рекомендації

101

Саверська
Лариса
Кузьмівна

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Дитячо-юнацький
центр»
Дніпровської міської
ради
Комунальний
заклад
«Будинок дитячої
творчості» Кам’янської
міської ради

Керівник
гуртка
«Україно знавство»

Філолог, викладач
німецької мови і
літератури

Встановлено
10 тарифний
розряд
2016р.

Методичні
рекомендації

29

30

Формування основ
29
національно патріотичного
виховання на заняттях
гуртка
«Українознавство»

19

102

Козак
Олена
Валеріївна

103

Чабан
Маргарита
Георгіївна

104

Кравченко
Анна
Сергіївна

Комунальний
заклад
«Будинок дитячої
творчості» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад
«Центр позашкільної
роботи та дитячої
творчості» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) – центр розвитку
дитини №10 «Ластівка»
Кам’янської міської ради

Керівник гуртка
«Вокальний»

Вчитель музики та
народознавства

Встановлено 12
тарифний
розряд
2019р.

Методичний
посібник

Керівник гуртка
(вокал)

Музика і співи

Встановлено 12 Педагогічний
тарифний розряд досвід
2019р.

Керівник гуртка
хореографії

Вчитель
Встановлено 10 Методичний
хореографії, етики і тарифний розряд посібник
естетики,
2016р.
англійської мови і
зарубіжної
літератури

105
Слабко
Яна Василівна

106

Дьолог
Валентина
Сергіївна

107

Задорожна Наталя
Іванівна

108

Валєєва Оксана
Вікторівна

КЗ позашкільної освіти
центр дитячої та
юнацької творчості
Ж.В.
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
освіти «Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
освіти «Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»
Комунальний заклад
«Центр дитячої
творчості м. Тернівка»

10 тарифний
розряд

Навчальнометодичний
посібник

Народна писемна
25
спадщина – базова
складова розвитку
вокальних навичок
співака - початківця
Вокальне мистецтво як 25
фактор розвитку
музичної обдарованості
Система
хореографічної роботи
з використанням
здоров’язберігаючої
технології «Хатхайога»
Формування
ключових
компетентностей у
вихованців гуртка
«Ательє мод»
засобами STEAM
Моделювання та
конструювання з
паперу
в умовах гурткової
роботи

30

27

Керівник гуртка

Швейні вироби

Керівник гуртка

Українська мова і
література

2018,
відповідність
займаній посаді,
встановлено 12
т.р.

Методичний
посібник

Керівник гуртка

Українська мова і
література,
психологія

2017 ,
відповідність
займаній посаді,
встановлено 12
т.р.

Методичний
посібник

Реалізація ідей
національнопатріотичного
виховання засобами
гуртків «Оригамі» та
«Паперопластика»

30

керівник гуртка

«Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Трудове навчання.
Обслуговуюча
праця»

12 тарифний
розряд, 2021 рік

Методичний
посібник

«Організація
нетрадиційних уроків
в навчальновиховному процесі з
метою розвитку
творчої особистості»

30

30

20

109

Кібець Наталія
Вікторівна

КНЗ «Центр позашкільної Керівник гуртка.
освіти» Вербківської
«Зразкова»
сільської ради
студія сучасно –
естрадно танцю
«Райдуга»

Тренер -викладач

Керівник гуртка
12 тарифного
розряду,
2019 рік

Методичний
посібник

110

Олійник Ліана
Анатоліївна

Вчитель
хореографії

11розряд,
2017рік

Методичні
рекомендації

111

Кущ Інна
Анатоліївна

КПЗО «Центр
художньо-естетичної
творчості учнівської
молоді
Перещепинської
міської ради
Дніпропетровської
області»
Комунальний заклад
«Софіївський центр
творчості»
Софіївської селищної
ради

Керівник
зразкового
хореографічного
гуртка

Керівник гуртка,
Витинанка

Українська мова та
література

12 тарифний
розряд,
2016 рік

Методичний
посібник

«Контактна
імпровізація як засіб
розвитку
індивідуальності у
хореографічному
мистецтві»
«Формування
хореографічної
культури підлітків
засобами народної
хореографії»

26

На допомогу
керівнику гуртка
витинанки

27

25

Психологія (11)
112

Кузуб Оксана
Михайлівна

113

Красуля Микола
Миколайович

114

Аделіні
Наталія
Володимирівна

Марганецька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №7
Марганецької міської
ради
КП «Криворізький
Центр профілактики та
боротьби зі СНІДом»
ДОР»

Практичний
психолог

«Психологія»

«Спеціаліст
Методичний
вищої категорії», посібник
«старший
учитель», 2012

«Психологічний
супровід молодшого
школяра в умовах
НУШ»

28

практичний
психолог

«Вчитель
російської мови,
літератури,
зарубіжної
літератури.
Практичний
психолог в
закладах освіти»

вища, 2016

«Повага. Любов.
Секс:сексуальна
просвіта підлітків як
запорука здоров’я
нації»

25

КЗО «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №377
комбінованого типу»
ДМР

Практичний
психолог

Практична
психологія

«спеціаліст
вищої категорії»

Програма для батьків
новоприбулих дітей
«Усвідомлене
батьківство»

26

Методичні
рекомендації для
практичних
психологів
закладів освіти з
проведення
тренінгових
занять із
сексуальної
просвіти
підлітків
Методична
розробка

21

115

Андріяш
Тетяна
Григоріївна

116

Липкань
Світлана
Владиславівна

117

Стрелєць
Валентина
Олегівна

118

Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №336
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №331»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №240
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

Практичний
психолог

Психологія

«спеціаліст
вищої
категорії»,

Методична
розробка

Практичний
психолог

Психологія

«спеціаліст
вищої
категорії»,

Методична
розробка

Практичний
психолог

Практична
психологія

«спеціаліст
вищої
категорії»,

Методична
розробка

Практичний
психолог

психологія

Методична
розробка

Програма
розвитку
психомоторних
якостей
дітей
раннього
та
молодшого
дошкільного
віку
«Цікаві пальчики»
Профілактика
психоемоційного
напруження
та
професійного
вигорання педагогів

27

Програма
психологічного
супроводу розвитку
пізнавальної
та
емоційно-особистісної
сфери
дитини
«Дошкільнятко»
Програма
факультативного
курсу для підлітків
«Майстри свого «Я»

27

26

25

Лихошерстна
Вікторія
Миколаївна

КЗО «Середня
загальноосвітня школа
№ 143» Дніпровської
міської ради

119

Лубенець
Олена
Леонідівна

Криворізька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 62

Практичний
психолог

Психологвикладач

«спеціаліст
вищої категорії»

Методична
розробка

Розвиток особистості
підлітка та створення
умов
для
його
самореалізації

27

120

Бучинська
Оксана
Михайлівна

Криворізька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 103

Практичний
психолог

практичний
психолог в
закладах освіти

«спеціаліст
вищої категорії»

Методична
розробка

27

121

Якобашвілі
Наталія
Володимирівна

КЗО «Криворізький
спеціальний
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
№ 1» ДОР

Практичний
психолог

психологія

«спеціаліст
вищої категорії»

Методична
розробка

Карбничка занять з
розвитку
мотивації
здобувачів
освіти
початкової школи
Використання
альтернативної
комунікації в умовах
навчальнореабілітаційного
центру

«спеціаліст
вищої категорії»

28

22

122

Потебенько
Вікторія
Вікторівна

ДВНЗ «Дніпровський
державний коледж
технологій та дизайну»

Практичний
психолог

Практична
психологія

«спеціаліст
вищої категорії»

Методична
розробка

Формування
толерантної поведінки
у студентському
середовищі

27

Логопедичний пункт
при департаменті
гуманітарної політики
Дніпровської міської
ради
Ц ентр «Зоряний» ДОР

завідувач

дефектологія

вища,
2019

педагогічний
досвід та
інноваційна
діяльність

Корекція мовленнєвих
порушень учнів в
процесі використання
казкотерапії

28

Вчитель фізики

Вчитель фізики

Вища

Навч.програма

28

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 3» ДОР

Вчитель
трудового
навчання

Трудове навчання
та обслуговуюча
праця, вчитель
трудового
навчання,
креслення, безпеки
життєдіяльності
Початкова освіта,
вчитель початкової
школи

Вища, старший
вчитель

Методичні
рекомендації

Навчальна програма з
фізики для учнів 7-8
класів з вадами слуху
Проєктні технології на
уроках трудового
навчання як засіб для
реалізації творчих та
креативних
практичних завдань

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель,
2016
«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

«Спеціаліст
вищої категорії»

Навчальна
програма з
трудового
навчання

Корекційна педагогіка (8)
123

Новоженіна
Інна
Вікторівна

124

Павленкова
Наталя Ігорівна

125

Бутник
Наталія Вадимівна

126

Коробко Оксана
Михайлівна

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 3» ДОР

Вчитель
початкових
класів

127

Алєксєєнко
Світлана
Іванівна

КЗО «Криворізька
спеціальна школа
«Надія» ДОР»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

128

Філіпчук
Ольга
Віталіївна

КЗО «Криворізька
спеціальна школа
«Натхнення» ДОР»

Вчитель
трудового
навчання

Вчитель трудового
навчання

129

Порохненко
Вікторія
Сергіївна

КЗО «Криворізька
спеціальна школа
«Натхнення» ДОР»

Вчитель
трудового
навчання

Вчитель трудового
навчання

Вища, старший
вчитель

Методичні
рекомендації

Навчальна
програма з
трудового
навчання .

Розвиток креативного
та критичного
мислення молодших
школярів засобами
творчих ігор.
Методичний посібник
«Активізація
пізнавальної
діяльності учнів на
уроках математики»
Навчальна програма
для 10 класу
спеціальних ЗОШ для
дітей з порушеннями
інтелектуального
розвитку.
Навчальна програма
для 10 класу
спеціальних ЗОШ для
дітей з порушеннями

28

28

28

28

28

23

130

Трошенко
Валентина
Іванівна

Початкова школа (37)
131 Кучер
Оксана
Василівна

132

Алєксєєва
Світлана
Михайлівна

133

Тюміна
Владислава
Олександрівна

134

Бойко
Валентина
Миколаївна

КЗО «Криворізька
спеціальна школа
«Натхнення» ДОР»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації щодо
оцінювання
навчальних досягнень
учнів початкових
класів зі складними
порушеннями
розвитку

28

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 115»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
загальної середньої
освіти «Ліцей № 142
імені П’єра де
Кубертена»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 72 «школа
І-ІІІ ступенівдошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня школа
№ 97 імені
П. І. Шкідченка»
Дніпровської міської
ради

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

Візуалізація
навчального матеріалу
в освітньому процесі
Нової української
школи

28

вчитель
початкових
класів

педагогіка та
методика
початкового
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

28

вчитель
початкових
класів,
англійської мови

початкова освіта,
англійська мова

перша,
2019

науковометодична
розробка

Розвиток
математичних
компетентностей на
уроках математики в 3
класі в умовах
дистанційного
навчання
Активізація
навчальної діяльності
здобувачів освіти
початкової школи в
умовах «Нової
української школи

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

Забезпечення
діяльнісного,
комунікативного,
інтерактивного
спрямування навчання
та виховання
молодших школярів у
НУШ

28

27

24

135

Солодовник
Галина
Анатоліївна

136

Гостренко
Олена
Андріївна

137

Саакян
Арміне
Араратівна

138

Ларчікова
Наталія
Василівна

139

Краснікова
Анжеліка
Олександрівна

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови»
Дніпровської міської
ради
КЗО«Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок) «Планета
Щастя» ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 6»
Дніпровської міської
ради

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

Методичний
збірник

Практичні поради
щодо втілення
освітніх новацій
концепції Нової
української школи

26

вчитель
початкових
класів

викладання в
початкових класах

вища,
Старший
учитель,
2016

навчальнометодичний
посібник

Лінгвістичні вправи та
ігри на уроках мови у
початкових класах

25

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

перша,
2018

методичний
посібник

28

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 12
«загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 31»
Дніпровської міської
ради

вихователь
групи
продовженого
дня

іспанська мова та
література

-

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

українська мова і
література

вища,
Старший
учитель,
2016

педагогічний
досвід та
інноваційна
діяльність

Формування
математичної
компетентності та
розвиток критичного
мислення учнів
початкових класів
через впровадження
педагогічної
технології «Щоденні
3»
Виховання
екологічної свідомості
у дітей молодшого
шкільного віку через
пошуководослідницьку
діяльність в умовах
групи продовженого
дня
Нестандартний урок
як сучасний засіб
інтеграції в початковій
школі

28

25

25

140

Клименко Любов
Іванівна

СЗ НВК
«Ор-Авнер»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії,
2017р.

Методичні
рекомендації

Зростання успішної
особистості в рамках
НУШ: орієнтація на
майбутнє

26

141

Апшай
Лариса
Анатоліївна

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2»

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

2016 ,
вища
категорія»,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

30

142

Олексієнко
Людмила
Дмитрівна

Комунальний заклад
«Нікопольська
спеціалізована школа ІІІІ
ступенів № 5»

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

2016,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель »

Методичний
посібник

143

Білошнікова
Олена
Вікторівна

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів № 17»

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Навчальнометодичний
посібник

144

Бокій
Наталія
Володимирівна

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 21»

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Методичні
рекомендації

Звичайні форми
роботи - новий підхід:
розвиток зв’язного
мовлення учнів НУШ

27

145

Волкова
Ірина
Павлівна

Комунальний заклад
«Нікопольська
спеціалізована
природничоматематична школа ІІІІ ступенів № 26»

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

2016,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»
2016,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель »
2016,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель »

Використання
методів критичного
мислення
на уроках
літературного читання
у початковій школі
Розвиток пізнавальних
та творчих
здібностей учнів
молодшого шкільного
віку в умовах
дослідноекспериментальної
діяльності
Компетентісноінтегративний підхід
на уроках початкової
школи у просторі
НУШ

Методичні
рекомендації

Формування творчості
та інтелектуального
розвитку особистості
засобами образного
слова на уроках
читання в початковій
школі

30

28

29

26

146

Різник
Людмила
Павлівна

Колегіум № 11 –
загальноосвітній
навчальний заклад
І-ІІІ ступенів
Новомосковськ

Учитель
початкових
класів

Учитель
початкових класів

147

Красовська Алла
Петрівна

Вчитель
початкових
класів

Початкове
навчання

148

Оніщенко
Вікторія
Валентинівна

Комунальний заклад
«НВК №1 (середня
школа
I-III ступенів –
дошкільний
навчальний заклад)
м. Покров
Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№4 м.Покров
Дніпропетровської
області»

Вчитель
початкових
класів

Викладання в
початкових класах
загальноосвітньої
школи.
Практична
психологія.

149

Усенко
Людмила
Вікторівна

Комунальний заклад
«НВК №1 (середня
школаI-III ступенів –
дошкільний
навчальний заклад)
м. Покров

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

Вчитель
початкових
класів

Учитель
математики та
основ інформатики

150

Хаванська
Світлана
Володимирівна

Павлоградська ЗШ №
9, м. Павлоград

151

152

Ессі-Езінг Тамара
Миколаївна

Павлоградська ЗШ №
9, м. Павлоград

Вчитель
початкових
класів

Немченко
Олена
Георгіївна

Синельниківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2

вчитель
початкових
класів

Організатор
початкової освіти,
вчитель початкової
школи,
практичний
психолог.
Вчитель
початкових класів

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»,
2016 р.
Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
2017 рік
Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
«старший
учитель»,
2016 рік
Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
2018 рік

Методичні
рекомендації

Розвиток креативного
мислення та творчих
здібностей молодших
школярів на уроках
математики..

27

Методична
розробка

«STEM – урок – крок
у майбутнє»

30

Навчальнометодичний
посібник

Формування
пізнавальної
самостійності
молодших школярів
засобами педагогічної
технології «Щоденні
3»
Дослідницька локація
«Морфологія слова»,
4клас.

30

Навчальний
посібник

27

Вища категорія,
старший
учитель, 2016

Методичний
посібник

Розвиток критичного
мислення молодших
школярів

30

Вища категорія,
старший
учитель, 2017

Методичний
посібник

Екологічне виховання
та уроки мислення на
природі.

30

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель, 2017

Навчальнометодичний
посібник

Формування
дослідницьких умінь і
навичок молодших
школярів на уроках
предмета «Я
досліджую світ»

25

27

153

Ладохіна Лариса
Михайлівна

КЗ «Підгородненський
навчально – виховний
комплекс №3
«загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів
– дошкільний
навчальний заклад»
ОКНЗ «Лозуватська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Т.Г.Шевченка»

Вчитель
початкових
класів

Українська мова і
література

Вища,
2016

Методичні
рекомендації

«Впровадження
інтерактивних
технологій при
формуванні навичок
швидкого читання»

28

154

Шевченко Тетяна
Миколаївна

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

вища категорія,
«старший
учитель», 2017
рік

Навчальнометодичний
посібник

«Чарівний словограй.
2 клас»

27

155

Калашник Віта
Миколаївна

ОКНЗ «Лозуватська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Т.Г.Шевченка»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

«спеціаліст
вищої категорії»
«старший
учитель», 2016
рік

Навчальнометодичний
посібник

27

156

Ханюк Лариса
Олександрівна

Філія «Грузький НВК»
ОКНЗ «Софіївська
ЗОШ І-ІІІст.»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
вчитель»,
2015 рік

Навчально –
методичний
посібник

157

Кірова Галина
Василівна

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Вища, 2003 рік

Методичний
посібник

158

Бершацька
Лідія
Федорівна

Олексіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. Нікопольської
районної ради
Дніпропетровської
області
П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст.
№ 1 П’ятихатської
районної ради

Розвиток мовлення та
поглиблення
словникового запасу
молодших школярів
засобами
фразеологізмів на
уроках в початкових
класах та в
позаурочний час
Використання
інновацій Нової
Української школи
для формування
ключових
компетентностей
молодших школярів
«Правописні новації в
інтегрованому курсі
початкової школи»

Педагогіка і
методика
початкового
навчання

«спеціаліст
Методичні
вищої категорії», рекомендації
присвоєно
педагогічне
звання «старший
учитель», 2016 р.

Використання
нестандартних форм та
методів навчання
здобувачів освіти в
умовах НУШ

25

Учитель
початкових класів

29

26

28

159

Богунова
Любов
Андріївна

Зорянська ЗШ І-ІІІ ст.
П’ятихатської
районної ради

Учитель
початкових класів

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєно
педагогічне звання
«старший
учитель», 2016 р.
«спеціаліст
вищої категорії»,
педагогічне
звання «старший
учитель», 2016 р.

Методичні
рекомендації

Активізація навчально- 25
пізнавальної діяльності
молодших школярів на
уроках природознавства

160

Власова
Галина
Миколаївна

Мирнівська ЗШ І-ІІ ст.
П’ятихатської районної
ради

Учитель
початкових класів

Початкове
навчання

Методичні
рекомендації

25

«спеціаліст вищої
категорії
«старший
учитель», 2016 р.
«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«Старший
вчитель»

Методичні
рекомендації

учитель
початкових
класів

спеціаліст
вищої категорії,
педагогічне
звання
«старший
учитель»

навчальнометодичний
посібник

Розвиток пізнавальних
інтересів молодших
школярів як умова
формування особистості
здатної реалізувати свій
творчий потенціал
Формування
національних цінностей
молодших школярів
засобами народознавства
«Розвиток читацьких
інтересів та
формування творчої
компетентної
особистості школярів
шляхом впровадження
активних форм
роботи»
Інтегративний підхід
до цілісного розвитку
креативної
особистості учня
початкової школи

161

Карвацька
Ірина
Іванівна

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. Учитель
№ 1 П’ятихатської
початкових класів
районної ради

162

Овчаренко
Ольга
Василівна

КЗО «Криничанський
ЗЗСО І-ІІ ступенів
Солонянської районної
ради
Дніпропетровської
області»

Учитель
початкових
кдасів

163

Пилипенко Тетяна
Миколаївна

учитель
початкових
класів

164

Івоніна Олена
Вікторівна

Комунальний заклад
«Преображенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради
Дніпропетровської
області
ВП Василівська
гімназія - філія закладу
загальної середньої
освіти «Солонянська
середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»

вчитель
початкових
класів

Філолог, учитель
української мови
та літератури,
учитель
початкових класів

спеціаліст
вищої категорії,
2016

Методичний
посібник

Впровадження STEMосвіти у початковій
школі

27

Педагогіка і
методика
початкового
навчання
вчитель
початкових класів

Методичний
посібник

26

26

26

29

165

166

Казакевич Ірина
Василівна

Єрмоленко
Марина
Вікторівна

167
Якимчикас
Євгенія Василівна

Дошкільна освіта (72)
168 Юрко
Ольга
Анатоліївна

169

Мовчан
Раїса
Федорівна

170

Касаткіна
Світлана
Вікторівна

171

Штеппа
Наталія
Петрівна

Зеленодольська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1,
Зеленодольська міська
ОТГ Апостолівського
району
Комунальний заклад
загальної середньої
освіти «Павлопільська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Лошкарівської СР
Дніпровський фаховий
педагогічний коледж
комунального закладу
вищої освіти «ДАНО»
ДОР»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
математики

«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«Старший
вчитель»

Методичний
посібник

Вчитель
початкових
класів та
образотворчого
мистецтва
Викладач
педагогіки,
психологія

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 348»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 348»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 108
КЗО«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 258
комбінованого типу»
ДМР

Творчий підхід до
формування навички
читання як
передумова розвитку
мовної особистості

Вчитель
початкових класів

Вища, 2019

Методичні
рекомендації

Арт-педагогіка в
освітній діяльності
школи І ступеня

Вчитель
початкової школи,
спеціаліст з
психології,
викладач
університетів та
ЗВО

Вища
кваліфікаційна
категорія, 2018

Методичний
посібник

«Навчальнопедагогічні тренінги
професійного
становлення
майбутніх вчителів з
початкової освіти

вихователь

дошкільне
виховання

10 тарифний
розряд,
2018

методичний
посібник

Розвиток творчих
здібностей дітей
старшого дошкільного
віку засобами
нетрадиційного
малювання

29

вихователь

дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,
2020

методичний
посібник

30

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

проект

Формування у дітей
старшого дошкільного
віку уявлень про
геометричні фігури:
геометричний та
сенсорний шлях
Ми досліджуємо світ
(екологічне
виховання)

вихователь

дошкільне
виховання

вища,
2016

педагогічний
порадник

Фізкультурнооздоровчі заходи в
режимі дня закладу
дошкільної освіти

30

29

25

30

30

30

172

Чередніченко
Наталя
Іванівна

173

Габуєва
Олена
Олексіївна

174

Редванська
Людмила
Тимофіївна

175

Беззуб
Альбіна
Вікторівна

176

Павлюкова
Ольга
Петрівна

177

Ярошенко
Алла
Іванівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 148
«спеціалізована школа
-дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок) «Планета
Щастя» ДМР
Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 297»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 297»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 106
«середня
загальноосвітня школадошкільний
навчальний заклад»
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 189
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 197»
Дніпровської міської
ради

музичний
керівник

хорове
диригування

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Музичнотеатралізовані святаперлина творчої
діяльності педагога

30

виховательметодист

логопедія

вища,
2018

досвід роботи

Сім’я допомагає
виростити крила

29

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2017

досвід роботи

Дошкільна зрілістьпоказник готовності
дитини до шкільного
навчання

30

вихователь
дошкільного
відділення

вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Формування у
старших дошкільників
соціальнокомунікативної
компетентності

30

вихователь

дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,
2016

методичні
рекомендації

Мій рідний край – моя
маленька батьківщина

27

вихователь

педагогіка і
методики
середньої освіти;
корекційна освіта

вища,
2016

методичний
посібник

Розвиток логічного
мислення дітей з
використанням теорії
розв’язання
винахідницьких
завдань

28

31

178

Доброхліб
Людмила
Миколаївна

179

Коваленко
Наталія
Олександрівна

180

Лисиченко
Інга
Володимирівна

181

Баширова
Лілія
Гургенівна

182

Чаплигіна
Вікторія
Іванівна

183

Бойко
Тетяна
Сергіївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 197»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 197»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 239»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 6»
Дніпровської міської
ради

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Дидактична гра як
засіб логікоматематичного
розвитку дітей
дошкільного віку

29

музичний
керівник

хорове
диригування

9 тарифний
розряд,
2018

методичний
посібник

Сучасні підходи у
музичному вихованні
дошкільників

30

вихователь

дошкільне
виховання

9 тарифний
розряд,
2016

Досвід роботи

Українське
народознавство в
роботі з
дошкільниками.
Виховуємо дітей
свідомими українцями

30

виховательметодист

дошкільна освіта

перша,
2019

Досвід роботи

Патріотичне
виховання старших
дошкільників з
використанням
інноваційних
технологій

30

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 240»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 244»
Дніпровської міської
ради

вчитель-логопед

корекційна освіта

перша,
2019

методичний
посібник

Пальчикові ігри для
розвитку дрібної
моторики дошкільнят

30

вихователь

дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,
2016

методична
розробка

Формування екологоприродничої
компетентності у
дітей дошкільного
віку

29

32

184

Мохова
Світлана
Володимирівна

185

Анцишкіна
Вікторія
Володимирівна

186

Яланська
Анна
Василівна

187

Доценко
Ганна
Валеріївна

188

Пахольська
Катерина
Семенівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 244»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 377
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 377
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 377
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 43
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

дошкільне
виховання

перша,
2019

методична
розробка

Розвиток пізнавальної
активності дітей
дошкільного віку
через спільну
проектну діяльність

27

вихователь

дошкільна освіта

-

досвід роботи

Використання Леготехнологій у
формуванні
елементарних
математичних уявлень
у дітей старшого
дошкільного віку

25,5

вчитель-логопед

корекційна освіта

перша,
2018

дидактичний
посібник

Нетрадиційні види
роботи з постановки
та автоматизації
звуків у дітей з ППР

25,5

музичний
керівник

музичне виховання

вища,
2018

добірка
практичних
завдань і вправ

Використання
елементів системи
Карла Орфа у
розвитку музичних
здібностей дітей

30

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Виховуємо творчу
особистість

30

33

189

Покотило
Галина
Михайлівна

190

Сульдіна
Людмила
Миколаївна

191

Карабак
Галина
Олександрівна

192

Селезньова
Оксана
Анатоліївна

193

Каджаєва
Наталія
Сергіївна

194

Котенко
Ольга
Леонідівна

КЗО
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 43
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 386
компенсуючого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 14
компенсуючого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 327»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 347
комбінованого типу»
ДМР

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Музей лялькимотанки

30

вихователь

історія

вища,
2018

добірка
практичних
занять

Інтеграція напрямків
інноваційних освітніх
технологій в
мистецьку діяльність
дошкільників

25

вихователь

дошкільне
виховання.
Практична
психологія

вища,
2018

методичний
посібник

Мнемотехніка-сучасна
технологія
підвищення
продуктивності
освітнього процесу

28

вихователь

дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,
2018

методичні
рекомендації

Розвиток логічного
мислення у молодших
дошкільників
засобами логікоматематичних ігор

27

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2019

методичний
посібник

Екологічне виховання
дітей дошкільного
віку

30

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2017

методичний
посібник

Роль казки в
мовленнєвому
розвитку дітей
дошкільного віку

30

34

195

Литвак
Оксана
Юріївна

196

Попко
Вікторія
Ігорівна

197

Доброгорська
Ельвіра
Віталіївна

198

Мудрик
Олена
Юріївна

199

ПроняєваКудінова
Ольга
Вікторівна

200

Михайльо
Олена
Євгенівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 355»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 378»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 378»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 192
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 195
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 227
компенсуючого типу»
ДМР

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2019

методичний
посібник

Тематичні акції як
інтерактивна форма
роботи з батьками в
закладі дошкільної
освіти

27

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2017

методичний
посібник

30

музичний
керівник

педагогіка і
методики
середньої освіти.
Музика

вища,
2018

навчальнометодичний
посібник

Тематичноінтегроване
планування освітньої
діяльності з дітьми
старшого дошкільного
віку на засадах освіти
для сталого розвитку
Використання ІТтехнологій в роботі
музичного керівника

музичний
керівник

музична педагогіка
і виховання

вища,
2019

методична
розробка

30

музичний
керівник

музичне виховання

вища,
2018

авторська
дидактична гра
та наочний
посібник

Використання
музикотерапії як
допоміжної арттерапевтичної
технології в роботі з
дітьми дошкільного
віку
Орф-метод як простір
творчості та креативу

вихователь

корекційна
педагогіка

вища,
2017

добірка
практичних
завдань і вправ

Використання
мнемотехніки в
мовленнєвому
розвитку дитини

28

28,5

27

35

201

Супрун
Олена
Юріївна

202

Касянова
Людмила
Вікторівна

203

Киричата
Людмила
Олександрівна

204

Марченко Лариса
Федорівна

205
Даниленко
Наталія Василівна

206

Катрич
Ірина
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 227
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 272
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 358
комбінованого типу»
ДМР
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№3» Кам'янської
міської ради
Комунальний заклад
дошкільної освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№18 «Ромашка»
Жовтоводської міської
ради
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 2
«Капітошка» Нікополь

вчитель-логопед

дефектологія.
Логопедія

вища,
2016

добірка
практичних
завдань і вправ

Використання ігрових
прийомів розвитку
артикуляційної
моторики у
дошкільників з
порушеннями
мовлення

27

вихователь

педагогіка та
психологія
(дошкільна)

вища,
2016

методичні
рекомендації

Формування
екологічної свідомості
дошкільників

30

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

методичні
рекомендації

Дошкільнику про
економіку

27

Вихователь

Українська мова і
література

Спеціаліст
вищої категорії,
2017р.

Методичні
рекомендації

Розвиток зв’язного
мовлення дошкільнят
засобами
мнемотехніки

30

30
Музичний
керівник

Інструктор з
фізкультури

Педагогіка і
методика
середньої школи.
Музика
Фізичне виховання

Спеціаліст
першої
категорії, 2016

2016,
«спеціаліст
вищої категорії»

Методичний
посібник

Педагогічний
досвід

Інтегрований підхід до
музичного виховання
дітей дошкільного
віку
Інтеграція
фізичного
виховання та
театралізованої
діяльності в НВП

30

36

207

Платонова Наталя
Віталіївна

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 39
«Перлинка»
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 40
«Чебурашка»

Музичний
керівник

Дошкільне
виховання

2016 , 11
тарифний
розряд

Педагогічний
досвід

208

Драпак Наталя
Юріївна

209

Вихователь

Дошкільне
виховання

2016 , 11
тарифний
розряд

Навчальнометодичний
посібник

Калініна
Тетяна
Василівна

Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) № 2
«Чебурашка»
Новомосковськ

Вихователь

Вихователь
дошкільного
закладу

11 тарифний
розряд, 2016

Методичний
посібник

210

Нікітченко
Світлана
Олегівна

Музичний
керівник

Музичне
виховання,
музичний керівник

«спеціаліст
вищої категорії»
2016 р.

Методичний
посібник

211

Цурікова
Наталія
Іванівна

Вихователь

Дошкільне
виховання.
Вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд,
2016 р.

212

Домарецька
Анна
Яківна

Вихователь

Учитель музики,
музичний керівник

213

Штепуляк
Ольга Георгіївна

Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
4 «Росинка»
Новомосковськ
Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
7 «Ластівка»
Новомосковськ
Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
7 «Ластівка»
Новомосковськ
Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
10 «Дюймовочка»
Новомосковськ

Вихователь
Дошкільне
виховання,
психологконсультант.

Використання
інноваційних
технологій під час
проведення музичних
занять в ЗДО
Формування
економічних знань
старших дошкільників
– ефективний
напрямок розвитку
інноваційної
особистості
Формування
самосвідомості у дітей
раннього та
дошкільного віку
завдяки валеологічній
обізнаності
Казка в музиці

30

Методичний
посібник

Застосування методів
ТРВЗ для розвитку
творчої особистості
дошкільника

27

11 тарифний
розряд,
2016 р.

Методичний
посібник

Використання
народного фольклору
для розвитку
мовлення дітей
раннього віку

28

«спеціаліст
вищої
категорії», 2016
р.

Методичний
посібник

Розвиток пізнавальної
діяльності дітей із ЗПР

29

27

26,5

30

37

214

Бугайова Наталія
Михайлівна

Комунальний заклад
дошкільної освіти № 11
«Сонечко» (ясла садок) Покровської
міської ради
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс №2 (середня
школа I-III ступенів
м.Покров

Вихователь

«Дошкільне
виховання»,
вихователь в
дошкільному
закладі
Викладач
дошкільної
педагогіки
і психології,
вихователь

10 тарифний
розряд,
2016 рік

Навчальнометодичний
посібник

Формування основ
здоров’я та безпеки
дітей дошкільного
віку

29

215

Лазаренко Лілія
Олександрівна

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії, 2016
рік

Навчальнометодичний
посібник

30

Вихователь

«Початкове
навчання», вчитель
початкових класів

11 тарифний
розряд,
2016 рік

Навчальнометодичний
посібник

ЗДО № 18 "Сонечко",
м. Павлоград

Музичний
керівник

Викладач, вчитель
музики

9 т.р., 2017

Методичний
посібник

Блищенко
Лариса
Валентинівна
Зайцева Ірина
Віталіївна

м.Першотравенськ
КДНЗ «Попелюшка»

вихователь

вихователь дітей
дошкільного віку

Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 6
«Зоряний»
м. Тернівка»

вихователь

«Дошкільна освіта,
вихователь
дитячого садка»

Яшина
Світлана
Вікторівна

Комунальний заклад
«Верхівцевський
дошкільний
навчальний заклад»
Верхньодніпровської
районної ради

Музичний
керівник

Вчитель музики,
етики і естетики

Формування
сенсорних еталонів та
пізнавальних
здібностей дітей
раннього віку
засобами ігрових
технологій
Формування
мовленнєвої
компетентності дітей
дошкільного віку з
використанням
інтерактивних
технологій
Педагогічні умови
формування
театралізованої
діяльності у
дошкільників
«Соціальна та
фінансова освіта дітей
дошкільного віку»
«Використання LEGO
технологій в
освітньому процесі
при формування
ключових
компетентностей
майбутнього
першокласника»
Роль гри в музичному
вихованні
дошкільників

216

Сєрікова Тетяна
Леонідівна

Комунальний заклад
дошкільної освіти №11
«Сонечко»
(ясла - садок)
Покровської міської
ради

Балашова
Неля Анатоліївна

Вихователь

217

218

219

220

11 тарифний
розряд,
2016
11 тарифний
розряд, 2016 рік

методичний
посібник

Спеціаліст
вищої категорії

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

29

28,5

28

30

30

38

221

Зазуля Тамара
Анатоліївна

Лозуватська філія
ОКНЗ «Лозуватська
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Т.Г.
Шевченка»

Вихователь

Вчитель
української мови
та літератури

222

Биченок
Наталія
Володимирівна

Комунальний заклад
Веселівський
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) «Сонечко»

223

Бойко Вікторія
Вікторівна

Комунальний заклад
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) «Казка»

224

Шевченко-Безугла
Галина
Олександрівна

Комунальний заклад
дошкільний
навчальний заклад
загального розвитку

225

Михалінчик
Людмила
Миколаївна

Дошкільний
навчальний заклад №1

226

Ігнатенко
Людмила
Миколаївна

227

Самбур Алла
Миколаївна

228

Шашко Олена
Вікторівна

«спеціаліст
вищої
категорії», 2013
рік

Методичний
посібник

«Розвиток
інженерного мислення
дошкільників- основа
виховання креативної
особистості»

29

вихователь

вихователь
дошкільного
закладу

Методичний
посібник

«Формування
естетичних емоцій
дітей дошкільного
віку в процесі занять з
малювання»
Від екології рідної
природи до екології
дитячої душі

25,5

вихователь

Дошкільна освіта

Вища

Методичні
рекомендації

Початкова освіта

Вища

Методичні
рекомендації

Сучасні підходи до
національнопатріотичного
виховання

27

вихователь

Дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,

Методичні
рекомендації

Використання
сучасної технології
«Сінквейн»..

28

Комунальний заклад
дошкільний
навчальний заклад
“Веселка” Спаської
сільської ради
Комунальний заклад
Царичанський
дошкільний
навчальний заклад №5
«Вишенька»

Вихователь

Дошкільна освіта

“спеціаліст
вищої категорії”
2018 рік

Методична
розробка

Роль гри у соціалізації
дітей дошкільного
віку

29

вихователь

вихователь
дитсадка

спеціаліст
вищої категорії,
«старший
вихователь»

навчальнометодичний
посібник

30

вихователь

«Дошкільна
освіта»

Методичний
«спеціаліст
вищої категорії», посібник
2016 рік

Формування логічного
мислення
дошкільників через
впровадження квесттехнології в
освітньому процесі
Екологічні ігри та
ігрові ситуації як
нетрадиційна форма
роботи з дітьми
дошкільного віку

КЗДО «Демуринський
ясла-садок «Сонечко»
Межівської селищної
ради»

11 тарифний
розряд, 2017 рік

вихователь

27

30

39

229

П’ятак Наталія
Вікторівна

230

Лимар Олена
Вікторівна

Комунальний заклад
освіти
«Перещепинський
заклад дошкільної
освіти «Барвінок»
Перещепинської
міської ради»
Комунальний заклад
«Меліоративний заклад
дошкільної освіти
«Ромашка» Піщанської
сільської ради
Комунальний заклад
«Орлівщинський заклад
дошкільної освіти
«Веселка» Піщанської
сільської ради
КЗ ДО « Барвінок»
Верхньодніпровської
міської ради»

Вихователь

Організатор
дошкільної освіти,
вихователь дітей
дошкільного віку.
Практичний
психолог.

вихователь

Молодший
спеціаліст,
вихователь
дошкільного
закладу
Вихователь,
вчитель-логопед

Вихователь

вихователь

«Спеціаліст
першої
категорії» ,2018
рік.

Навчальнометодичний
посібник.

«Раз добром зігріте
серце – вік не
охолоне».

Методична
розробка

«Батьки,діти,
29
вихователь -три
частини одного цілого»

11 тарифний
розряд,
2018 р.

Практикум

Вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд,
2016 р.

Методичні
рекомендації

LEGO-майстерня
( конструювання
з LEGO з дітьми
старшого дошкільного
віку)
«Морально-етичне
виховання
дошкільників за
педагогічною
спадщиною В.О.
Сухомлинського»
«Розвиток наочнообразного та логічного
мислення
дошкільників шляхом
інноваційних
технологій»
«Формування
моральних та
особистісних якостей
у дітей дошкільного
віку в процесі
організації трудової
діяльності»
Нейроігри з піском, як
засіб корекції мовлення
дошкільників

11 тарифний
розряд,
2018

231

Крикун Ольга
Миколаївна

232

Троян
Вікторія
Миколаївна

233

Жила
Світлана
Володимирівна

КЗ ДО « Дзвіночок»
Верхньодніпровської
міської ради»

Вихователь

Вихователь в
дошкільних
закладах

9 тарифний
розряд, 2016 р.

Методичні
рекомендації

234

Півень
Оксана
Володимирівна

КЗ ДО « Дзвіночок»
Верхньодніпровської
міської ради»

Вихователь

Вихователь в
дошкільних
закладах

9 тарифний
розряд, 2016 р.

Методичні
рекомендації

235

Литвиненко Ірина
Олександрівна

Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) №23 «Дзвіночок»
Кам'янської міської ради

Вчительлогопед,
виправлення
мовленєвих вад

Дефектологія

Спеціаліст вищої Навчальнокатегорії, 2016
методичний
рік
посібник

26

30

27

30

27

27,5

40

236

Афоніна
Інна Валентинівна

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 10
«Джерельце» Нікополь

Вихователь

Дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016 р.

Методичний
посібник

«Жива картина»
для активізації
мовленнєвої
діяльності дітей
раннього віку

30

237

Мелікян
Рузана
Валеріївна

вихователь

дошкільна освіта

перша,
2019

досвід

Патріотичне
виховання старших
дошкільників з
використанням
інноваційних
технологій

30

238

Гаращенко
Інна
Анатоліївна

вчительдефектолог

корекційна освіта

перша,
2019

методичний
посібник

Пальчикові ігри для
розвитку дрібної
моторики дошкільнят

30

239

Майборода
Світлана
Миколаївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 6»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 240»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 377
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

дошкільна освіта

вища,
2018

дидактичний
посібник

Нетрадиційні види
роботи з постановки
та автоматизації
звуків у дітей з ППР

25,5

Голова науково-методичної ради
КЗВО «ДАНО» ДОР»

Людмила ШАПРАН

Секретар науково-методичної ради
КЗВО «ДАНО» ДОР»

Григорій ДРАГУНОВ

41

