Додаток 3
до протоколу № 1
від 23.02.2018 р.

Загальний список педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння (відповідність) звання
«Учитель-методист», «викладач-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»,
«керівник гуртка-методист» у 2017-2018 навчальному році, схвалені та рекомендовані до публікації у електронній збірці
(за предметами)
№
з\п

Прізвище ім’я, по
батькові

1

Усенко
Лариса
Анатоліївна

2

Мулик Марина
Анатоліївна

3

Пилипенко Лариса
Григорівна

4

Матюхіна
Алла
Миколаївна

Начальний заклад
(місто, район)

Посада

комунальний
заклад освіти
Жовтоводська середня
загальноосвітня школа
№10
з профільними
классами. Жовті Води
Навчально - виховний
комплекс "Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів № 10.
Марганець
м. Новомосковськ
Заклад загальної
середньої освіти
№1

учитель
української
мови та
літератури

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1
Павлоградської міської
ради
Дніпропетровської
області

Спеціальність за
дипломом

Категорія,
звання

Українська мова і література(14)
учитель
«спеціаліст
української мови
вищої
та літератури
категорія«старш
ий учитель»

Вид власної
методичної
розробки

Назва власної
методичної розробки

Рецензійний
бал на
схвалення
(25-30)

навчальний
посібник

Збірник переказів
з української мови
(5-9 класи).

29

Інформаційнокомунікативні та
інтерактивні
технології
ситуативного
моделювання
«Проектна
діяльність як
інструмент
соціалізації та
формування мовнолітературної
компетенції учня в
сучасній школі»
"Міжпредметні
зв'язки на уроках
літератури як
підґрунтя
формування в учнів
компетентності…

25

Вчитель,
українська мова

«Українська мова
і література»

Вища, «старший
учитель»

Методичні
рекомендації

Учитель
української мови
та літератури

Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Українська мова та
література

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
«старший
учитель»

Збірка
навчальнометодичних
матеріалів

Учитель
української мови
і літератури

"Українська мова і
література",
учитель
української мови і
літератури

"спеціаліст
вищої
категорії",
"старший
учитель"

Методичний
посібник

25

29

5

Сидоренко
Оксана
Віталіївна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1
Павлоградської міської
ради
Дніпропетровської
області

Учитель
української мови
і літератури

"Українська мова і
література",філоло
г, викладач
української мови і
літератури.

"спеціаліст
вищої
категорії",
"старший
учитель"

Методичний
посібник

6

Мартинюк Ірина
Анатоліївна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5

Учитель
української мови
та літератури

Учитель
української мови
та літератури

Вища

Методичні
рекомендації

7

Величко Ірина
Валеріївна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенівдошкільний
навчальний заклад

Учитель
української мови
та літератури

Учитель
української мови
та літератури

Вища

Навчальнометодичний
посібник

Кравченко Ольга
Михайлівна

Новопетрівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Магдалинівської
районної ради

Учитель
української мови
та літератури

Філолог. Викладач
української мови
та літератури

Вища, старший
учитель

Навчальнометодичний
посібник

9

Бондаренко
Анжеліка
Юріївна

Виноградівський НВК
П’ятихатської районної
ради

Учитель
української мови
та літератури

Українська мова та
література

«Учительметодист»

Методичні
рекоменда
ції

10

Ісаєва
Олена
Іванівна

Учитель
української мови
та літератури

Українська мова та
література

«Учительметодист»

Методичні
рекомендації

11

Буртняк Світлана
Григорівна

Жовтянсь
ка ЗШ
І-ІІ ст. П’ятихатської
районної ради
Глухівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад
Томаківський

Вчитель
української мови
та літератури

Філолог,
українська мова і
література

Спеціаліст
вищої категорії,
«Старший
учитель»

Методичний
посібник

8

"Формування
соціальної та
громадянської
компетентностей
учнів на уроках
української мови і
літератури та в
позакласній роботі"
“Використання
інформаційнокомунікаційних
технологій на уроках
української мови та
літератури ….
“Інтегрований підхід
до організації
навчально-виховного
процесу на уроках
української мови та
літератури”
Використання
інтерактивних
педагогічних
технологій у
вивченні української
мови і літератури
Розвиток творчих
здібностей та пам’яті
учнів на уроках
української мови та
літератури методами
ейдетики в системі
підготовки до ЗНО
Використання
фреймових структур
у процесі навчання
мови і літератури
Громадянське
виховання на
уроках української
мови і літератури

29

25

28

25

25

27

27

12

Ревенко
Лариса
Олександрівна

комунальний заклад
освіти Жовтоводська
середня
загальноосвітня школа
№10 з профільними
класами
Марганецька
спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 2

заступник
директора з
виховної
роботи, вчитель
української мови
та літератури
Вчитель,
українська мова
та література,
зарубіжна
література

учитель
початкових класів

13

Єщенко
Ірина Федорівна

14

к«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

методичний
посібник

“Слово моє крилате”

29

«Російська мова та Вища,
література»
«Старший
учитель»

Методична
розробка

«Редагування
медіатекстів як
елемент розвитку
критичного мислення
учнів»

25

Сапожнікова
Тетяна Григорівна

Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2

Учитель
української мови
та літератури

Українська мова і
література

Навчальнометодичний
посібник

«Формування
соціальної
громадянської
компетентності
учнів засобами
української мови»

26

15

Плахотнік Ольга
Миколаївна

РКЗО «Межівська
середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2»

Заступник
директора з
навчальновиховної роботи,
зарубіжна
література

Зарубіжна література(5)
Педагогіка та
«Спеціаліст
методика
вищої
початкового
категорії»,
навчання з
«старший
додатковою
учитель»
спеціальністю
музика

Навчальнометодичний
посібник

«Вільям Шекспір.
Сонети. Трагедія
«Ромео і Джульєтта»
(Розробка серії
уроків у 8 класі ,
сценарій
інтегрованого
позакласного заходу
та заняття гуртка.)

25

16

Тимонік Надія
Дмитрівна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3

Учитель
зарубіжної
латератури

Учитель
зарубіжної
латератури

Вища, учительметодист

Навчальнометодичний
посібник

26,5

спеціаліст
вищої категорії,
старший
вчитель

методичні
рекомендації

“Формування
креативної
особистості на
основі
загальнолюдських
цінностей засобами
художнього слова”
Читацька діяльність
як один із засобів
формування
загальнокультурних
компетенцій учнів
на уроках літератури

17

Осташко
Таміла
Володимирівна

Комунальний заклад
«Верхньодніпровська
середня
загальноосвітня школа
№5 І-ІІІ ст.

вчитель
російської мови
та зарубіжної
літератури

вчитель російської
мови та зарубіжної
літератури

Вища
кваліфікаційна
категорія

28

18

Кривозуб Ольга
Григорівна

Юр’ївський р-н
КЗ «Новов’язівська
загальноосвітня школа
I-III ступенів
««Юр’ївської районної
ради
Дніпропетровської
області

Вчитель,
Російська мова
та зарубіжна
література

Вчитель російської
мови та літератури

Вища, «старший
вчитель»

Методичний
посібник

Розвиток
пізнавальної
активності учнів на
уроках зарубіжної
літератури та
російської мови
засобами
інтерактивного

25

19

Нога
Наталія Павлівна

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

Учитель
російської мови
та зарубіжної
літератури

Російська мова та
література

«Учительметодист»

Методичні
рекомендації

Формування
ціннісного світогляду
на уроках зарубіжної
літератури та
російської мови

25

методичний
посібник

Розмноження
рослин. Генеративні
органи рослин.

25

Методичні
рекомендації

Активізація
пізнавальної
діяльності учнів на
уроках біології
Застосування
активних форм і
методів роботи при
викладанні біології у
прцесі формування
особистості учня

25

Дистанційне
навчання біології
для дітей з
особливими
потребами

27

20

Школа
Олена
Єликсіївна

21

Кучма
Вікторія
Григорівна

22

Підгородецька
Олена Валеріївна

23

Макаренко
Тетяна Іванівна

комунальний заклад
освіти навчальновиховний комплекс №6
«Перспектива», Жовті
Води
Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4»
Аулівська середня
загальноосвітня школа
I-III ступенів
Аулівської ОТГ

вчитель
біології

Олексіївська ЗОШ І-ІІІ
ст.. Нікопольської
районної ради
Дніпропетровської
області

Вчитель біології

Вчитель біології

Вчитель
Біологія,природо
знавсство,
екологія, основи
здоров'я

Біологія , екологія(6)
вчитель біології
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»
Географія з
Спеціаліст
додатковою
вищої категорії,
спеціальністю
старший
біологія
учитель
Вчитель біології
вища

Біолог
викладач хімії та
біології

Вища,
вчитель
методист

Дидактичний
матеріал

Методичні
рекомендації по
створенню
електронного
освітнього
ресурсу з
біології на
порталі

26

24

ГАЛЯ
Людмила
Миколаївна

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

Учитель біології

Біологія

«Учительметодист»

Методичні
рекомендації

Виховання креативної
особистості через
гармонійне поєднання
інтерактивних
методів навчання на
уроках біології

27

25

Гурова Ніла
Іванівна

КЗО «Дзержинівська
середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Солонянської районної
ради
Дніпропетровської
області»

Вчитель біології,
біологія та хімія

Вчитель біології і
хімії

Вища категорія,
«Старший
вчитель»

Методичні
рекомендації

«Формування
дослідницької
компетенції
школярів з біології
засобами сучасних
педагогічних
технологій»

25

26

Крячик Марина
Валеріївна

вчитель
математики

Математика(3)
учитель математики спеціаліст вищої методичний
і фізики
категорії,
посібник
старший учитель

Використання
інформаційних
технологій при
вивченні математики

30

27

Годована Ганна
Анатоліївна

КЗ«Навчально-виховне
об’єднання «Ліцей
нових інформаційних
технологій –
загальноосвітній
навчальний заклад
І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Кам’янської
міської ради
КЗ «НВК №1»

28

28

Акастьолова
Людмила Іванівна

«Впровадження
квест-технологій при
вивченні математики
з метою формування
критичного
мислення, розвитку
креативності,
залучення учнів до
STEM-освіти»
Формування
успішної
особистості в умовах
соціалізації при
вивченні математики
через систему
креативних вправ

Новоюлівська ЗОШ
І – ІІІ ступенів
Софіївської районної
ради

Вчитель
математики

Управління
навчальним
закладом.
Математика

Вчитель,
Предмет
викладання математика

Вчитель
математики

«Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії»,
«Старший
учитель»

«спеціаліст
вищої
категорії»,

Матеріали
майстер-класу

Навчально –
методичний
посібник

26

Фізика(2)
29

30

Новікова
Катерина
Анатоліївна

Марганецька
Вчитель,
спеціалізована
фізика
природничоматематична
школа І-ІІІ ступенів № 11
Стиценкова Олена КЗ«Нікопольська
Вчитель фізики
Вікторівна
середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9»

«Фізика»

вища,
«Старший
учитель»

Методична
розробка

Фізика

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичний
посібник

Вища, старший
вчитель

Методичний
посібник

Реалізація
інноваційних
технологій STEMосвіти на уроках
фізики та астрономії
Проектно-дослідна
діяльність на уроках
фізики й астрономії
як ефективний засіб
формування
компетентностей і
елемент STEMнавчання

27

« Формування
соціальних
компетенцій на
уроках географії
засобами
продуктивного
навчання»
Використання кейстехнологій при
вивченні географії

25

Організація спільної
роботи вчителя та
учнів з
використанням
інформаційних
комп’ютерних
технологій на уроках
географії.

26

27

Географія(4)
31

Андрусик
Валентина
Іванівна

ОНЗ « Апостолівська
ЗОШ № 1 АМР

32

Фомічова Тетяна
Євгеніївна

33

Хмельковська
Ольга Іванівна

КЗ «Навчальновиховне об’єднання
«Ліцей нових
інформаційних
технологій –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Кам’янської міської
ради
Навчально - виховний
комплекс "Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів №10"
ММР

Вчитель
географії

вчитель
географії та
економіки

вчитель,
географія

Вчитель
географії

викладач географії, спеціаліст вищої методичний
еколог
категорії,
посібник
старший учитель

«Географія та
біологія»

Вища, «старший
учитель»

Методичні
рекомендації

28

34

Галінська
Людмила
Вікторівна

Світлогірська середня
загальноосвітня школа
Криничанського
району

Вчитель
географії та
біології

Вчитель географії
та біології

35

Гончар Ольга
Петрівна

комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№20 ім.
О. І. Стовби»
Кам’янської міської
ради

вчитель
історії

36

Фірман Людмила
Іванівна

Марганецька
спеціалізована школа ІІІІ ступенів №2

Вчитель, історія
та правознавство

«Історія»

37

Чорна
Вікторія
Володимирівна

Марганецька
Вчитель, історія,
спеціалізована
правознавство
природничоматематична
школа І-ІІІ ступенів № 11

«Історія»

38

Василюк
Тетяна
Іванівна

Комунальний заклад
«Ганнівський
навчально - виховний
комплекс “Середня
загальноосвітня школа
- дошкільний
навчальний заклад»

вчитель
історії

викладач
української мови
та літератури

39

Ткачук Олена
Костянтинівна

Черкаська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Новомосковського
району

Вчитель
інформатики

40

Шаповал Ольга
Ігорівна

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 3» ДОР

Вчитель
інформатики

Вища, старший
вчитель

Методичний
посібник

Організація
контролю якості
знань учнів із
використанням
електронного
тестування

навчальнометодичний
посібник

Компетентнісний
підхід як
визначальний чинник
в організації
навчально-виховного
процесу на уроках
історії

25,5

Методична
розробка

«Мої земляки літописці історії мого
рідного краю»

25

вища,
«Старший
учитель»

Методична
розробка

Патріотичне
виховання школярів
під час вивчення
курсу «Історія
України»

25

спеціаліст
вищої категорії,
старший
вчитель

методичні
рекомендації

Воркшоп як один з
методів групової
взаємодії в процесі
навчання історії

25,5

Методичний
посібник

Інформатика.
Основи роботи у
візуальному
середовищі
“Lasarus”

25,5

Методичні
рекомендації

« Успіх. Успішний
педагог.»

Історія,право ()
історик, викладач
спеціаліст
історії
вищої категорії,
старший
учитель

Вища,
«Старший
учитель»

Інформатика(5)
Прикладна
«Спец. вищої
математика
категорії»,
«Старший
вчитель»
математик,
учитель
математики

Вища, старший
вчитель

26

27

41

Кавалер Олена
Володимирівна

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Червоно
григо
рівської селищної ради
Нікопольського району

Педагог-організа
тор
Інформатика

Математик,
викладач
математики

Спеціаліст
вищої категорії
«Учительметодист»

42

Виноходов Андрій
Анатолійович

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9»

Вчитель
інформатики

Математика

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Навчальний
посібник

43

Лихолат
Ірина
Вячеславівна

Комунальний заклад
«Верхньодніпровська
середня
загальноосвітня школа
№5 І-ІІІ ст.»

заступник
директора з
навчальновиховної роботи,
вчитель
інформатики

вчитель.
математика

спеціаліст
вищої категорії,
старший
вчитель

44

Шевченко
Людмила Петрівна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5

Учитель хімії

Хімія(2)
Учитель хімії

45

Кузнєцова
Алла
Іванівна

Комунальний заклад
«Пушкарівська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ст.»

вчитель
хімії та біології

вчитель хімії та
біології

комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання «Ліцей
нових інформаційних
технологій –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»

вчитель
англійської мови

46

Рудніченко
Тетяна
Миколаївна

Цикл уроків з
теми «Графіка»

«Використання
комп’ютерних
технологій, як
практичного
інструменту для
роботи з
інформацією в
навчальній
діяльності….»
Використання
сервісів Google та
хмарних технологій
в навчальному
процесі

25,5

збірник
завдань

Навчальний
посібник з
інформаційних
технологій:
розв’язування
олімпіадних завдань

30

Вища

Методичні
рекомендації

28,5

спеціаліст
вищої категорії,
старший
вчитель

методичні
рекомендації

“Формування
соціальних
компетентностей
учнів через
реалізацію
проектних технлогій
на уроках хімії”
Розробка методики
дистанційного
навчання хімії та
біології шляхом
впровадження
дистанційних курсів
на платформі Moodle
Розвиток ключових
компетентностей при
вивченні іноземної
мови

30

Іноземна мова (6)
учитель
спеціаліст вищої методичні
англійської мови
категорії,
рекомендації
старший учитель

25

27

47

Лукашевич
Тетяна
Олександрівна

комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№36» Кам’янської МР
КЗ «НВК №1»

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

спеціаліст вищої
категорії,
старший учитель

навчальнометодичний
посібник

Формування
комунікативної
компетентності
учнів на уроках
англійської мови

30

48

Кеніг Юлія
Вікторівна

Вчитель
англійської мови

Історія,
суспільствознавств
о, англійська мова

«Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії»

Опис досвіду

28

Помазан Тетяна
Леонідівна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5

Учитель
англійської мови

Учитель
української мови
та літератури,
англійської мови

Вища, старший
учитель

Методичні
рекомендації

50

Баталова Руслана
Михайлівна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенівдошкільний навчальни

Учитель
англійської мови

Учитель
англійської мови

Вища
“Старший
учитель”

Методичні
рекомендації

51

Зарудняк Олена
Олексіївна

РКЗО «Навчальновиховний комплекс
«Межівська середня
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – аграрний
ліцей-інтернат»

Директор,
англійська й
німецька мови

Мова та література
(німецька)

«Спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

«Розвиток
міжкультурної
компетенції учнів
засобами новітніх
технологій»
“Використання
фреймових структур
у процесі
формування
комунікативних
навичок учнів на
уроках іноземної
мови”
“Використання
методу проекту як
один із шляхів
формування
комунікативної
компетенції учнів на
уроках англійської
мови”
«Збірник завдань для
контролю знань на
уроках німецької
мови як другої
іноземної мови в 5 –
8 класах»

49

52

Цуканова Наталія
Анатоліївна

ЗОШ
І-ІІІ ступенів с.
Молодіжне
Царичанського району

Педагог організатор

Педагог-організатор(1)
Філолог, викладач Вища
російської мови та
літератури

Методичний
посібник
Методичний
посібник

«Роль
народознавчих свят
у формуванні
духовно-моральних
цінностей учнів»
«Позакласна
гурткова робота –
явище
багатоваріативне»

26,5

30

25,5

28

53

Спіріна Тетяна
Григорівна

КЗ«Нікопольська
середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 19»
Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 24»

Вчитель
фізичної
культури

54

Очкуренко
Інна
Василівна

55

Майний
Ігор Олексійович

Комунальний заклад
«Прядівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради Дніпропетровсь
кої області

Вчитель
фізичної
культури,
фізична культура

56

Топольницька
Тетяна
Анатоліївна

Марганецька
спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 2

Вчитель, музика,
художня
культура

57

Ісайкіна Євгенія
Василівна

Черкаська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Новомосковського
району

Вчитель
музичного
мистецтва

58

Євпраксин Юрій
Євгенович

Комунальний заклад
«Верхньодніпровська
середня
загальноосвітня школа
№2 І-ІІІ ст.»

вчитель
образотворчого
мистецтва

59

Шкуренко Лада
Павлівна

комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня
школа №22»
Кам’янської міської
ради

Вчитель
фізичної
культури

керівник
гуртка кімнати
школяра
«Червона рута»

Фізична культура(3)
Фізичне виховання Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель
Фізичне виховання Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Вчитель
фізкультури

Шляхи формування
навичок здорового
способу життя і
вплив їх на навчання
Використання
оздоровчих
технологій для
формування
фізичного розвитку
учня на уроках
фізичної культури …
«Формування
здоров’язберігаючих
компетентностей
учнів на уроках
фізичної культури
через використання
інноваційних
технологій
навчання»

28

Методичні
рекомендації

«Вокальні вправи на
уроках мистецтва»

28.5

«Спец. вищої
категорії»,
«Старший
вчитель»

Методичний
посібник

Впровадження
проектної діяльності
на уроках музики

28

спеціаліст
вищої категорії,
старший
вчитель

методичні
рекомендації

Розвиток
креативності в
образотворчій
діяльності учнів як
складова
інноваційної
особистості

30

методичний
посібник

Розвиток творчої
особистості школяра
засобами гурткової
роботи

Спеціа
ліст вищої
категорії,
старший
учитель, 2013

Музичне мистецтво(2)
«Музичне
Вища,
виховання»
«Старший
учитель»
музика

ОТМ(1)
вчитель
образотворчого
мистецтва та
креслення

Позашкільна освіта(6)
вчитель біології та спеціаліст
хімії
вищої категорії

Методичний
посібник
Посібник

Методич
ний посібник

30

30

25.5

60

Заворітна
Яна Олегівна

комунальний заклад
освіти центр дитячої
творчості Жовті Води

керівник гуртка

філолог, викладач
української мови
та літератури

61

Панченко
Світлана
Вікторівна

Міський екологонатуралістичний центр
дітей та учнівської
молоді Марганець

Керівник гуртка

«Біологія»

62

Спиця
ВікторіяМиколаїв
на..

керівник гур
початково
технічного
моделювання та
оригамі

інженер-технолог

“керівник
гурткаметодист”

63

Нечаєва
Олеся
Григорівна

КПНЗ
«Дніпропетровський
обласний центр
науково-технічної
творчості та
інформаційних
технологій учнівської
молоді”
Центр
позашкільної освіти
Вербківської
ОТГ

Керівник
гуртка «Центр
підготовки дітей
до школи»

вчитель
початкових класів

12 тариф ний розряд

Методич- ний
посібник

64

Калініченко
Світлана
Григорівна

Центр
позашкільної освіти
Вербківської
ОТГ

Керівник
гуртка «Юні
рослинники»

Вчитель біології

12 тариф ний розряд

Методич- ний
посібник

65

Харченко
Вікторія
Миколаївна

практичний
психолог

66

Пріб Тетяна
Василівна

комунальний заклад
«Спеціальний
дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок) №12
«Сонечко» Кам’янської
міської ради
Вільногірська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
Вільногірської міської
ради
Дніпропетровської
області

Практичний
психолог,
викладач
психології

10 тарифний
розряд

Методична
розробка

Психологія(2)
вихователь дітей
спеціаліст
дошкільного віку,
вищої категорії
практичний
психолог в
закладах освіти
Психолог-практик.
Викладач.

методичний
посібник

Вища категорія

Розвиток творчого
потенціалу
вихованців на
заняттях гуртка
«Використання
інноваційних
технологій
національнопатріотичного
виховання в умовах
позашкільного
навчального закладу
Тематичні заняття,як
фактор соціалізації
вихованців в гуртках
початкового
технічного
моделювання та
оригамі

28

27,5

25,5

«Гра як основний
засіб
навчання
дошкільнят
грамоти»
Реалізація
пізнавальної
діяльності учнів на
заняттях гуртка «
Юні рослинники»

28

методичні
рекомендації

Stone - play в
корекційнорозвивальній роботі
з дітьми, які мають
інтелектуальні
порушення

30

Методичний
посібник

Дослідження
емпатійних
тенденцій школярів

25

26

Корекційна педагогіка(6)
Спеціаліст з
Спеціаліст
дефектології
вищої категорії,
“старший
учитель”

67

Губко
Олена
Петрівна

комунальний заклад
освіти “
Магдалинівський
навчальнореабілітаційний центр»

Вчительлогопед,
логопедія

Логопедична
скринька

30

68

Шиповських
Олена Яківна

вихователь

вихователь

69

П’ятничко
Світлана
Василівна

КЗО«Навчальнореабілітаційний центр
розвитку дитини
дошкільного
віку»Дніпро
КЗО
«Багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
«Сузір’я»

Розвиток дрібної
моторики у дітей
дошкільного віку із
мовленнєвими
порушеннями
Організація та зміст
індивідуальногрупових корекцінорозвиткових занять з
ритміки для дітей з
порушеннями слуху
Культурна і
безпечна поведінка
в школі

27

вчитель ритміки

Дефектологія

70

АДУТ
Світлана
Володимирівна

Вчитель
початкових
класів, вчительдефектолог

Вчитель
допоміжної школи

вища
категорії»,
«старший
учитель»

Навчальний
посібник

71

КУЗЬМІНА
Марина
Вікторівна

Вчитель
початкових
класів, вчительдефектолог

Вчитель
допоміжної школи,
логопед

вища
категорії»,
«старший
учитель»

72

Шабанова
Олена
Анатоліївна

вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових класів

73

Басанець
Валентина
Михайлівна

КЗО «Криворізький
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
«Натхнення» ДОР»
КЗО «Криворізький
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
«Натхнення» ДОР»
комунальний заклад
освіти Жовтоводська
спеціальна
загальноосвітня школа
КЗО «Котовський
навчальнореабілітаційний центр»
ДОР»

Навчальний
посібник

Культурна і
безпечна поведінка
в школі

30

«спеціаліст
вищої категорії
«старший
учитель»
Вища,
«учительметодист»

навчальний
посібник

Я у світі. Робочий
зошит. 3 клас.

29

Вчитель,
початкових
класів

Українська мова і
література

Методичні
рекомендації

28

Вища,
«учительметодист»

Методичні
рекомендації

Практичні
рекомендації по
вивченню звуків і
букв в спеціальному
закладі
Творчі коригуючи
завдання та
дидактичні ігри з
української мови для
формування
граматичних понять
дієслова

74

Журиченко
Катерина
Василівна

КЗО «Котовський
навчальнореабілітаційний центр»
ДОР»

Вчитель,
українська мова і
література

Олігофренопедаго
гіка

Вища категорія,
на «Вихо
ватель-мето
дист»
спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Практичний
посібник для
вчителівлогопедів,
вихователів та
батьків
Методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

28

30

27,5

75

Гранкіна Ірина
Миколаївна

76

Безкровна Ніна
Анатоліївна

77

Початкове навчання (15)
педагогіка та
«спеціаліст
методика
вищої
початкового
категорії,«стар
навчання
ший учитель»

комунальний заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів №3
Жовтоводської міської
ради
Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 23»

учитель
початкових
класів

методичний
посібник

Дошколярик:
розвиваючі заняття
для дітей.

30

Вчитель
початкових
класів

Початкове
навчання

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичний
посібник

26

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
першої
кваліфікаційної
категорії,
«старший
учитель»

Збірка
навчальнометодичних
матеріалів

Вчитель
початкових
класів

Спеціальність
"Початкове
навчання",
кваліфікація –
вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії,
"старший
вчитель"

Методичні
рекомендації

Використання
інноваційних
технологій як засіб
соціалізації
молодшого школяра
«Впровадження
інтегрованого
компетентнісно та
особистісно
зорієнтованого
підходу як засіб
формування цілісної
особистості
"Медіаосвіта в
початковій школі"

Бичівник Альона
Вікторівна

м. Новомосковськ
Заклад загальної
середньої освіти
№1

Учитель
початкових
класів

78

Клочкова Олена
Олександрівна

79

Іваненко
Тамара Григорівна

80

Жила Вікторія
Іванівна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Павлоградської міської
ради
Дніпропетровської
області
Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №17
Павлоградської міської
ради
Дніпропетровської
області
Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка і
методика
початкового
навчання

Вища, старший
учитель

Методичний
посібник

Формування
самостійності
молодших школярів
як засобу їх
особистого
зростання

26

Учитель
початкових
класів

«Початкове
навчання»

Вища категорія,
старший
вчитель

Методичні
рекомендації

«Формування
творчої особистості
учнів в освітньому
процесі»

27

81

Трегубенко
Наталія
Володимирівна

м.Синельникове
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6

Учитель
початкових
класів

Учитель
початкових класів

Вища

Навчальнометодичний
посібник

“Формування у
молодших школярів
екологозбалансованої
поведінки під час
викладання курсу
“Уроки для сталого

27

29

30

розвитку. ”

82

83

Сафронова
Ольга
Олексіївна

Демчур Олена
Іванівна

Комунальний заклад
«Верхньодніпровська
спеціалізована школа
№1 І-ІІІ ступенів з
поглибленим
вивченням іноземних
мов»
Аулівська середня
загальноосвітня школа
I-III ступенів
Аулівської ОТГ

вчитель
початкових
класів

педагогіка та
методика
початкового
навчання

спеціаліст
вищої категорії
вища, старший
вчитель

збірник

Активізація
навчальнопізнавальної
діяльності молодших
школярів

26

Вчитель
Початкові
класи

Вчитель
Початкових
класів

Вища
Старший
вчитель

Методичні
рекомендації

25

«Спец. вищої
категорії»,
«Старший
вчитель»

Методична
розробка з
практичним
додатком

Пізнавально –
креативна діяльність
молодших школярів
–шлях до
формування
соціальних
компетентностей
особистості
Формування
валеологічної
компетентності
учнів початкової
школи
Впровадження
інноваційних
технологій навчання в
початковій школі для
формування
соціальних
компетентнос
тей учнів
Дидактичні ігри в
початковій школі як
засіб підвищення
ефективності
навчання

25

84

Савченко Ольга
Миколаївна

Знаменівська ЗОШ ІІІІступенів №2
Новомосковського
району

вчитель
валеології і
поч.класів

Початкове
навчання

85

СВИСТУН
Наталія
Василівна

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

Учитель
початкових
класів

Педагогіка і
«Учительметодика початково методист»
го навчання

Методичні
рекоменда
ції

86

ПРИХОДЬКО
Валентина
Миколаївна

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

Учитель
початкових
класів

Педагогіка і
«Учительметодика початково методист»
го навчання

Методичні
рекомендації

28

26

87

Овечко Наталя
Олексіївна

КЗ «Криничанська
СЗШ №1»

Учитель
початкових
класів

Початкова освіта

Вища, старший
вчитель

Методич
ний посібник

88

Городецька
Маргарита
Вікторівна

КЗ «Криничанська
СЗШ №1»

Учитель
початкових
класів

Початкове
навчання

Вища, старший
вчитель

Методичні
рекомендації

89

Шпотак Лариса
Миколаївна

КЗ «Криничанська
СЗШ №1»

Учитель
початкових
класів

Початкове
навічання

Вища, старший
вчитель

Методичні
рекомендації

90

Буданцева Наталія
Іванівна

91

Єршова Інна
Володимирівна

комунальний заклад
вчитель «Спеціальний
логопед
навчально-виховний
комплекс «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) загальноосвітня школа І
ступеня
№ 5 «Дніпряночка»
комунальний заклад
вчитель - логопед
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) - центр розвитку
дитини № 24 «Казка»
Кам’янської міської ради

92

Завалько Олена
Вікторівна

методичний кабінет при вчитель департаменті з
логопед
гуманітарних питань
Кам’янської міської ради

Дошкільне виховання(52)
вчитель
спеціаліст вищої методичні
загальноосвітньої категорії,
рекомендації
спеціальної школи старший учитель
для дітей з вадами
інтелектуального
розвитку, слуху,
зору та мови,
корекційний
педагог
логопед
спеціаліст
методичні
спеціальних
вищої категорії
рекомендації
дошкільних
закладів та
спеціальних
загальноосвітніх
шкіл для дітей з
тимчасовим
порушенням
мовлення
вчитель допоміжної спеціаліст
методичний
школи,
вищої категорії
посібник
олігофренопедагог

Критичне мислення
як засіб формування
і розвитку освітніх
компетентностей
молодших школярів
Створення
оптимальних умов
для розвитку
творчої,соціальноактивної особистості
учня в початковій
школі.
Пізнавальний
інтерес як важливий
мотив діяльності
особистості.

28

Стабілізація
психоемоційного
стану дитини з
особливими
освітніми
потребами засобами
арттерапії

27

Розвиток часових
уявлень дітей з
загальним
недорозвиненням
мовлення шляхом
використання
технології
психологопедагогічного
проектування
Корекція
звуковимови
свистячих звуків у
дітей молодшого
шкільного віку

30

25

25

30

93

Прожуган Ірина
Володимирівна

комунальний заклад
вчитель «Спеціальний
дефектолог
дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) центр розвитку дитини
№32 «Дельфін»
Кам’янської міської ради

94

Шевцова Вікторія
Анатоліївна

вчитель дефектолог

95

Панасюк Ірина
Борисівна

96

Демченко Вікторія
Юріївна

комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школаінтернат зі спеціальним
відділенням для дітей,
які потребують корекції
розвитку - центр
розвитку дитини
«Гармонія» Кам’янської
міської ради
комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад дошкільний
навчальний заклад» №
24» Кам’янської
міської ради
комунальний заклад
«Спеціальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 21
«Струмочок»
Кам’янської міської
ради

97

Кас’яненко
Наталія
Миколаївна

комунальний заклад
«Санаторний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 41
«Посмішка»
Кам’янської міської
ради

вчитель
допоміжної
школи,
олігофренопедагог
дошкільних
закладів

спеціаліст
вищої категорії

методичні
рекомендації

Використання
засобів
мультимедійних
презентацій в
корекційній роботі з
дітьми дошкільного
віку із затримкою
психічного розвитку
Соціальноекономічне
виховання дітей
старшого
дошкільного віку із
затримкою
психічного розвитку
на основі проектної
технології

30

вчитель
допоміжної школи.
Олігофренопедагог
дошкільних
установ

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

методичні
рекомендації

вихователь
дошкільного
відділення

біолог, викладач
біології та хімії

спеціаліст
вищої категорії

методичні
рекомендації

Проектний підхід до
планування та
організації освітньовиховної роботи з
патріотичного
виховання
дошкільників

27

вихователь

вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

методичні
рекомендації

27

спеціаліст
вищої категорії

методичні
рекомендації

Формування
екологічної культури
дошкільників
засобами еколого дослідницького
виховання «Від
таємниць природи
до первинних знань
її законів»
Ознайомлення
дошкільників з
природою рідного
краю крізь призму
етнопедагогіки

вихователь

організатор
дошкільної освіти,
вихователь дітей
дошкільного віку,
практичний
психолог

28

27

98

Лісіченко Олена
Анатоліївна

99

Лобода Лідія
Миколаївна

100

Степанчук
Любов
Володимирівна

101

Дмитрук Інна
Вікторівна

102

Курятнікова Ірина
Георгіївна

103

Колєснікова
Тетяна
Володимирівна

комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №39
«Ромашка»
Кам’янської міської
ради
комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №39
«Ромашка»
Кам’янської міської
ради
КЗ«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №22
«Казкова країна»
Кам’янської МР
комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) - центр
розвитку дитини №27
«Орлятко» Кам’янської
міської ради
комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) №46
«Дивосвіт»
Кам’янської міської
ради
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№32 «Чебурашка»
Жовті Води

вихователь

вихователь в
дошкільних
закладах

11 тарифний
розряд

методичні
рекомендації

Формування
свідомого ставлення
до безпеки
життєдіяльності у
дітей дошкільного
віку

27

вихователь

вчитель трудового
навчання

спеціаліст
вищої категорії

методичні
рекомендації

Єднання з природою
в системі
екологічного
виховання
дошкільників

28,5

вихователь

вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

методичні
рекомендації

27

інструктор з
фізичного
виховання

викладач організатор
фізичної культури

11 тарифний
розряд

методичні
рекомендації

Соціальноморальний розвиток
дошкільників, як
складова життєвої
компетентності
Організація
туристичної
діяльності для дітей
дошкільного віку

вихователь

вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

методичні
рекомендації

Формування у
дошкільників
валеологічної
свідомості та
ціннісного ставлення
до власного здоров’я

28

виховательметодист

математика

кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої категорії»

методичний
посібник

Формування
соціальної
компетентності
дитини дошкільного
віку

29

28

104

Матяш
Олена
Михайлівна

105

Головянко
Наталя
Миколаївна

106

Армашова
Наталя
Олександрівна

107

Олійник
Олена
Леонідівна

108

Сухіна Таїсія
Сергіївна

109

Білокурова Ірина
Євгенівна

комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№35 «Кульбабка»
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№35 «Кульбабка»
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№35 «Кульбабка»
комунальний заклад
дошкільної освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№30 «Червоненька
квіточка»
Жовтоводської міської
ради
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
№ 27 «Ромашка»
Нікополь
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) комбінованого
типу
№ 3 «Ромашка»

вчительлогопед

початкове
навчання

кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої категорії»

методичний
посібник

Країна чистої мови

25

вихователь

дошкільне
виховання

9 тарифний
розряд

методичний
посібник

Пізнавай рідний
край і природу
вивчай

27

вихователь

дошкільне
виховання

9 тарифний
розряд

методичний
посібник

Барвистий світ

27

вихователь

дошкільне
виховання

9 тарифний
розряд

методичний
посібник

Планування
освітньорозвивальної роботи
з дітьми, які часто
хворіють, по
підготовці до школи

30

Вихователь

Дошкільне
виховання

Вихователь без
категорії

Методичний
посібник

Формування
мотиваційної
готовності дітей до
школи

29

Вихователь

Викладання в
11 тарифний
початкових класах, розряд
вчитель початкових
класів

Методичний
посібник

“ Нетрадиційні
методи малювання
як засіб розвитку
дитини»

25,5

110

Осадча Олена
Вікторівна

м. Новомосковськ
Вихователь
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) комбінованого
типу
№ 3 «Ромашка»

«Дошкільне
виховання»,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

«Екологічне
виховання як
структурний
компонент
соціалізації
дошкільника»

27

111

Каракай Марина
Вікторівна

м. Новомосковськ
Вихователь
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) комбінованого
типу
№ 4 «Росинка»

«Виховання в
дошкільних
закладах»,
вихователь
дошкільних
закладів

11 тарифний
розряд

Психологопедагогічний
проект

«Будуємо велике
місто»

27

112

Жмур Ірина
Володимирівна

м. Новомосковськ
Вихователь
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад (ясласадок) комбінованого
типу
№ 7 «Ластівка»

«Дошкільне
Спеціаліст вищої Методичний
виховання»,
кваліфікаційної
посібник
вихователь дітей
категорії
дошкільного віку,
практичний
психолог у закладах
освіти

«Мій рідний край,
моя маленька
Батьківщина»

30

113

Неділько Ірина
Іванівна

Вихователь

Викладання в
11 тарифний
початкових класах, розряд
вчитель початкових
класів

Методичний
посібник

«Українське
народознавство в
роботі з дітьми
дошкільного віку»

27

114

Швець Світлана
Григорівна

Вихователь

Вихователь,
дошкільна освіта

Методичний
посібник

«Чарівна соломка»

30

115

Халікова Ніна
Гаврилівна

Вихователь

Математика-фізика, Спеціаліст вищої Методичний
вчитель математики кваліфікаційної
посібник
і фізики середньої
категорії
школи

«Мандруємо країнами
світу»

25

м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 8
«Черемушки»
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 5
«Веселка»
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№10 «Дюймовочка»

Спеціаліст
першої
кваліфікаційної
категорії

116

Носуля Людмила
Григорівна

117

Гуртова
Олександра
Василівна

118

Легеза Людмила
Олександрівна

119

Щудро Лідія
Петрівна

120

Дзякович
Валентина
Миколаївна

м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№10 «Дюймовочка»
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№10 «Дюймовочка»
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 13
«Теремок»
м. Новомосковськ
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
№14 «Струмочок»

Вихователь

«Дошкільне
виховання»,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

«ЗДН+Родина+Дити
на: консолідація
зусиль»

Вихователь

Дошкільне
виховання,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

«Безмежні
простори, поля і
моря – це все
Україна моя»

29

Вихователь

Дошкільне
виховання,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

«Логікоматематичний
розвиток
дошкільників»

27

Вихователь

Дошкільне
виховання,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

27

«Дошкільне
виховання»,
вихователь
дитячого садка

9 тарифний
розряд

Методичний
посібник

«Пошуководослідницька
діяльність у процесі
екологічного
виховання як
формування
пізнавальної
активності старших
дошкільників»
«Плавання в
закладах дошкільної
освіти як
структурний
компонент процесу
соціалізації
дошкільника»

м. Новомосковськ
Інструктор з
Комунальний заклад
фізичного
«Дошкільний
виховання
навчальний заклад (ясласадок) комбінованого
типу
№ 3 «Ромашка»

28,5

30

121

Руденко Оксана
Миколаївна

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад №
11 «Сонечко» (ясла –
садок) комбінованого
типу
культурологічного
спрямування
м. Покров
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад №
11 «Сонечко» (ясла –
садок)

Вихователь

Дошкільне
виховання
Практична
психологія

«Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії»

Навчальнометодичний

«Формування
естетичної
чутливості до
об’єктів природи
через систему
активних форм
роботи з дітьми
раннього віку»

122

Кравець Наталія
Миколаївна

Вихователь

Дошкільне
виховання
Практична
психологія

«Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії»

Навчальнометодичний

«Формування
творчої уяви у дітей
4-го року життя
шляхом
урізноманітнення
видів
театралізованої
діяльності»

27,5

123

Кайль Наталя
Володимирівна

Дошкільний
навчальний заклад №
30 "Журавлик"
Павлоградської міської
ради
Дніпропетровської
області

вихователь дітей
середнього віку

"Дошкільне
виховання"

11 тар.розр.

методичні
рекомендації

Дитяче
експериментування
як засіб розвитку
пізнавальнопошукової
діяльності

28,5

124

Кравченко Ірина
Миколаївна

Дошкільний
навчальний заклад №
18 "Сонечко"
Павлоградської міської
ради

вихователь
молодшої групи

вихователь
дитячого садка

11 тар.розр.

навчальнометодичний
посібник

Експериментальнодослідницька
діяльність дітей у
природі як
технологія
пізнавального
розвитку

25,5

125

Верстакова
Олена Борисівна

Дошкільний
навчальний заклад № 7
"Буратіно"
Павлоградської міської
ради

Музичний
керівник

Музичне
виховання

11 тар.розр.

Навчальнометодичний
посібник

"Музичнодидактичні ігри для
розвитку музичних
здібностей дітей
дошкільного віку".

27,5

26

126

Пушкар Наталя
Олексіївна

127

Косякова Лариса
Олександрівна

128

Плескачова Надія
Анатоліївна

129

Шабай Ірина
Генадіївна

130

Д’яченко Тетяна
Володимирівна

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Попелюшка»
Першотравенськ
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Попелюшка»
Першотравенськ

Вихователь
корекційної
групи

«Дошкільне
виховання»

Спеціаліст
вищої категорії

Методичний
посібник

«Формування
соціально духовних
якостей дошкільника
засобами мистецтва»

Вихователь

«Дошкільне
виховання»

-

Методичний
посібник

«Стежинами
економіки»

25

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Черемшина»
Першотравенськ
м.Синельникова
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 1
“Ромашка”

Вихователь

«Дошкільне
виховання»

-

Методичний
посібник

«Розвиток дитини в
театралізованій
діяльності»

25

вихователь

Вихователь ДНЗ

11 тарифний
розряд

Навчальнометодичний
посібник

26

м.Синельникова
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 8
“Лісова казка”

вихователь

вихователь

16 тарифний
розряд

Методичні
рекомендації

“Використання
інноваційних
педагогічних
технологій для
розвитку
пізнавальнодослідницької
активності дітей
старшого
дошкільного віку у
процесі
ознайомлення із
світом природи”
“Інтерактивні
розвиваючі
технології як ресурс
для підтримки
дитячої ініціативи і
самостійності в
умовах оновлення
розвиваючого
середовища
дошкільного
закладу”

25,5

27

131

Демченко Олена
Юріївна

м.Синельникова
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 11
“Дружба”

вихователь

Вихователь літей
дошкільного віку

13 тарифний
розряд

Методичні
рекомендації

132

Горбач Тетяна
Дмитрівна

вихователь

Вихователь дітей
дошкільного віку

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

133

Теренік Наталія
Степанівна

м.Синельникова
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
12 “Журавлик”
м.Синельникова
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
12 “Журавлик”

Виховательметодист

Вихователь дітей
дошкільного віку

11 тарифний
розряд

134

Янчук
Наталія
Петрівна

Верхньодніпровський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад №3
«Дзвіночок»

вихователь

вихователь
дошкільного
закладу,інструктор
з фізичного
виховання

135

Чуприна
Юлія
Григорівна

Верхньодніпровський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад №8
«Золота рибка»

вихователь
зображувальної
діяльності

136

Романюха
Зінаїда
Федорівна

Верхньодніпровський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад №7
«Сонечко»

вихователь

“Застосування
технології скрабінгу
як сучасної форми
візуалізації
навчального
матеріалу в роботі зі
старшими
дошкільниками”
“Методичний
конструктор
батьківських зборів”

27

Навчальний
посібник

“Інноваційний
проект “OPEN
SPACE”: модель
позитивної
соціалізації дітей
дошкільного віку”

27

без категорії

методичні
рекомендації

30

вчитель креслення
і малювання

спеціаліст
вищої категорії

методичні
рекомендації

вихователь
дошкільного
закладу

без категорії

методичні
рекомендації

Використання
прийомів
мнемотехніки в
розвитку зв’язного
мовлення дітей
раннього віку
Використання
нетрадиційних
прийомів аплікації
як засіб розвитку
творчих здібностей
дітей старшого
дошкільного віку
Реалізація завдань
екологічного
виховання
дошкільників в
єдиному освітньому
просторі
дошкільного закладу
та сім’ї

27

25

26

137

Бондарь
Олена Віталіївна

Магдалинівський
дошкільний
навчальний заклад №1

Вихователь

Вчитель
початкових класів,
вихователь дітей
дошкільного віку

Вища

Методичні
рекомендації

138

Гаврюшенко
Гульсем
Муратівна

КЗ ДНЗ «Білочка»
Спаської с/р
Новомосковського
району

Вихователь

психолог

«Спец. вищої
категорії»

Методичний
посібник

139

Гапонець Тетяна
Іванівна

КЗ ДНЗ «Сонечко»
Голубівської с/р
Новомосковського
району

Вихователь

Дошкільне
виховання

11 тар.розряд

Методичний
посібник

140

Решетняк Наталія
Іванівна

Вихователь

Дошкільне
виховання

11 тар. розряд

Методичний
посібник

141

Мазуріна Тетяна
Дмитрівна

вихователь

вихователь

11 тар.розряд

Методичний
посібник

КЗ ДНЗ « Казка»
Знаменівської с/р
Новомосковського
району
« Солонянський ДНЗ

Використання
прийомів
мнемотехніки в
пізнавальномовленнєвому
розвитку
дошкільників
Інноваційні
технології в процесі
використання
пальчикових ігор в
різновіковій групі
Організація роботи
щодо взаємодії
дошкільного
навчального закладу
з родиною
«Стежинками
довкілля – до
сталого стилю
життя»
Виховання
патріотизму як
необхідний складник
освітньо-виховного
процесу

30

25

25,5

27,5

25

