Додаток 1
до протоколу № 2
від 28.02.2019.

Загальний список педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння (відповідність) звання «учитель-методист», «викладачметодист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»,
«керівник гуртка-методист», «вихователь-методист» у 2018-2019 навчальному році
№
з\п

1

2

3

Прізвище ім’я, по
батькові
Мирошниченко
Олена
Василівна

Рева Олена
Валентинівна

Чумаченко
Світлана
Олександрівна

Начальний заклад
(місто, район)
опорний навчальний
заклад «Апостолівська
загально
освітня школа І-ІІІ
ступенів №1
Апостолівської міської
ради Апостолівського
району
Дніпропетровської
області»
Навчально-виховний
комплекс «Гімназія №11
– спеціалізована школа з
поглибленим вивченням
іноземних мов І ступеня
– дошкільний заклад
«Еврика»

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти ІІ-ІІІ ступенів
Жовтоводський ліцей

Посада

Спеціальність за
дипломом

Категорія,
звання

Українська мова і література(8)
заступник
українська мова і
вища,
директора з
література
«старший
НВР, учитель
учитель»
української мови
та літератури

вчитель
української мови
та літератури

Вчитель,
українська мова
та література

Вид власної
методичної
розробки
методичний
посібник

учитель української спеціаліст вищої Навчальномови та літератури, категорії,
методичний
мистецтвознавець
старший учитель посібник

Вчитель
української мови
та літератури

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

Назва власної
методичної розробки
«Впровадження
інноваційних
технологій навчання
з метою соціалізації
дитини як спосіб
самовдосконалення,
самореалізації учня
та вчителя»
Робота з текстом на
уроках української
мови та літератури
як засіб активації
когнітивнодослідницької
діяльності учнів

Рецензійний
бал на
схвалення

26

30

Українська мова.
Конспекти
позакласних заходів
25

4

Семенюк
Тетяна Степанівна

5

Городецька
Олена Степанівна

6

Корзун Катерина
Миколаївна

7

Герасименко
Наталія
Олександрівна

Марганецька
гуманітарна гімназія
ім. Т.Шевченка
Марганецької міської
ради
Дніпропетровської
області
Марганецька
спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 2
з поглибленим
вивченням англійської
мови
Марганецької міської
ради Дніпропетровської
області
Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 23»

вчитель,
української мови
та літератури

Українська мова і
література

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Збірник завдань

«Комунікативноситуативні вправи на
уроках української
мови та літератури
як засіб формування
життєвих
компетентностей
учнів»

29
Фестиваль

29
«спеціаліст вищої
категорії»,
«старший
учитель»

вчитель
української мови
і літератури

Українська мова і
література

Вчитель
української мови
та літератури

Українська мова та
література

КЗ«Підгородненський
НВК №3 І-ІІІ ступенів»
Дніпровської районної
ради Дніпропетровської
області

вчитель
української мови
та літератури

філолог, вчитель
української мови та
літератури

вища

Методичні
рекомендації

Директор,
українська мова та
література

Вища, старший
вчитель

Навчальний
посібник

8

Животова
Світлана
Анатоліївна

КЗО «НВК «Межівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступе-нів –
аграрний ліцейінтернат»
Межівської селищної
ради»

Вчитель
української мови
та літератури

9

Власенко Наталія
Григорівна

КЗ «Навчальновиховне об’єднання
«Ліцей нових
інформаційних
технологій …»
Кам’янської міської
ради

вчитель
зарубіжної

Спеціаліст
вищої категорії

Зарубіжна література(5)
вчитель
спеціаліст
літератури
української мови та вищої категорії,
літератури
старший
учитель

Навчальнометодичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

«Технологія вивчення
синтаксису з опорою
на зв’язні краєзнавчі
тексти»

Дидактичні
можливості
соціальних сервісів
WEB 2.0 на уроках
української
літератури
«Застосування
інтерактивних
технологій в
освітньому процесі»

30
Фестиваль

«Українська мова 6
клас. Збірник вправ
та тестових
завдань»

28

Формування
інтелектуальної та
творчої особистості в
умовах застосування
інтерактивних
технологій

26

27,5

10

11

12

13

14

Гончарук Ірина
Юріївна

Наумук Наталія
Василівна

Демніченко
Олена
Миколаївна

Калько Інна
Миколаївна

Дрозд Любов
Миколаївна

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

вчитель
зарубіжної
літератури

КЗ « Пушкарівська
СЗШ І-ІІІ ступенів

Вчитель
російської мови і
зарубіжної
літератури

Викладач
рос.мови і зар.
літератури

Директор,
російська мова,
зарубіжна
література

Вчитель
української мови
та літератури

КЗ «Дружбівська СЗШ
І-ІІІ ступенів»
Криничанська ОТГ

КЗО «Іванівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Межівської селищної
ради
Навчально - виховний
комплекс «Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів»
Марганецької міської
ради

Російська мова
та література

вчитель біології
та хімії

вчитель російської спеціаліст вищої Методична
мови та літератури категорії,
розробка
старший учитель

Директор,
російська мова та
зарубіжна
література

Павлоградський
міський ліцей

Учитель біології

Вища, «старший
вчитель»

Вища, старший
вчитель

Методичні
рекомендації

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Біологія , екологія(7)
Біологія з
Вища категорія,
додатковою
«старший
спеціальністю
вчитель»
хімія

Методичні
рекомендації

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель

Методичний
посібник

15
Яковенко Олена
Олександрівна

Вища

Біологія

Формування духовноморальних цінностей
школярів на уроках
зарубіжної літератури

Методика
використання
хмарного сервісу на
уроках рос.мови та
зарубіжної
літератури
«Впровадження
інтерактивних
технологій та
розвиток життєвотворчих компетенцій
учнів на уроках
російської мови та
зарубіжної
літератури»

Інноваційні
технології на уроках
зарубіжної
літератури

«Особливості
викладання хімії та
біології в класах
біолого-хімічного
профілю»

Використання
хмарних технологій
на уроках біології

25,5

28

25,5

25,5

28

29
Фестиваль

16

17

18

Солдатенко
Наталія Андріївна

ГОРБ
Наталія
Миколаївна

Науменко Тетяна
Володимирівна

КЗ «Обухівська ЗОШ
№1 І-ІІІ ступенів»
Дніпровської районної
ради
Дніпропетровської
області

вчитель біології

Лозуватська ЗШ І-ІІІ ст.
Учитель біології
Вишнівсь
кої
селищної ради П’ятихатсь
кого району
Томаківський НВК №1

біологія

вчитель біології та
екології

Біологія

Вч.біології

вища

«Учительметодист»

Вища

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Навчальний
посібник

«Формування в
учнів біологічної
картини світи»

Формування еколо
гічних ком петентнос
тей учнів на уроках
біології шляхом
впровадження
інновацій
них техно логій
Творчі завдання на
уроках біології

28

27

25

19

20

Дрозд Віктор
Леонідович

Ніколенко Сергій
Петрович

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

вчитель
географії та
біології

Майська філія І-ІІ
ступенів Комунальний
опорний заклад освіти
«Кислянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Зайцівської сільської
ради
Синельниківського
району
Дніпропетровської
області

Вчитель біології,
біологія,
екологія,
природознавство

Географія з
додатковою
спеціальністю
біологія

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Практикум

Вчитель біології

Вища категорія,
«учительметодист»

З досвіду роботи

Математика(6)

«Методичні аспекти
організації та
проведення
навчальнодослідницької
діяльності на уроках
біології»
Науководослідницька
діяльність школярів
з біології , як засіб
розвитку
інноваційної,
креативної
особистості

30
фестиваль

27

21
Зубарєва
Тетяна
Вікторівна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 8

Вчитель
математики,
математика

Математик,
викладач

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель

Гончар Олена
Василівна

Павлоградський
міський ліцей

Учитель
математики

Математика

Вища,
старший
вчитель

Терехова Тамара
Олександрівна

КЗ «Підгородненський
НВК №1 І-ІІІ ступенів»
Дніпровської районної
ради
Дніпропетровської
області

вчитель
математики,
інформатики

прикладна
математика,
математик

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

Учитель
математики

Методичний
посібник

Реалізація
наскрізних ліній
ключових
компетентносте у
процесі навчання
математики

25

Методичний
посібник

Графічні образи
алгебраїчних рівнянь
і нерівностей

25

22

23

24

ДОРОШ
Тетяна Віталіївна

вища

Математика і фізика «Учительметодист»

Навчальнометодичний
посібник для
вчителів, що
працюють в
експерименталь
ному проекті
STEM-освіти
Методичні
рекомендації

25

Рак Наталія
Микитівна

26

Гречана Тетяна
Іванівна

Мар’ївська філія КЗ’’
Вакулівська опорна
ЗОШ І-ІІІ ступенів’’
Вакулівської сільської
ради Софіївського
району
Дніпропетровської об.

Вчитель,
математика

математика

Вища

рукопис

КЗО «НВК № 1»

Учитель
математики

Учитель
математики

Вища

Навчальнометодичний
посібник

«Використання
методів
математичного
моделювання в
реалізації STEMпроектів»

Використання іннова
ційних тех. нологій на
уроках ма тематики

‘’Методичні
рекомендації
використання
здоров’я
зберігаючих
технологій на уроках
математики у закладі
загальної середньої
освіти.’’
Збірник задач і вправ
з практичним
змістом « Цікава
математика»

26

26

28
Фестиваль

28
Фестиваль

Фізика(5)
27
Бойко
Анджела
Артурівна

28

29

30

31

Фурсова Інна
Валеріївна

Нестерова
Вікторія
Миколаївна

Цехмістер
Світлана
Вікторівна

Прокопець Тетяна
Валеріївна

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
№10 Жовтоводської
міської ради
Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2
м.Першотравенськ

Вчитель, фізика

Вчитель фізики

КОЗ «Раївський
навчально-виховний
комплекс» Раївської
сільської ради
Синельниківського
району

Вчитель,
математика,
фізика

КЗ «Шестірнянська
школа ЗСО»
Широківської селищної
ради

Вчитель фізики,
інформатики,
астрономії

КЗО « Водянська
СЗШ»

Вчитель фізики та
астрономії

«Математика,
фізика»

Викладач фізики

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»
Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»,
педагогічне
звання
«старший
учитель»
Вища, старший
вчитель

Навчальний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

Методичний
посібник

Збірник завдань для
оцінювання
навчальних
досягнень учнів з
фізики. 7 клас
«Проект за один
урок.
(Ефективність
застосування мініпроектів на уроках
фізики)»

26.5

28

Фізика та хімія
мікрокосмосу
25

Вчитель фізики

Спеціальність:
«Фізика».
Кваліфікація:
«Фізик, викладач»

Педагогіка і
методика
середньої освіти ,
Фізика

Вища

Вища

Посібник

Навчальнометодичні
посібники

«Реалізація
інноваційних
технологій STEАMосвіти під час
формування
ключових
компетентностей на
уроках фізики та
астрономії»
Використання
винахідницьких
задач на уроках
фізики.
Електронний
посібник з фізики
для 9,10 класів.
Збірник контрольних
робіт для 7-11 класів

28
Фестиваль

28
Фестиваль

Географія(5)
32

33

34

35

36

Біловоденко
Тетяна
Володимирівна

Кірієнко Олена
Олександрів
на

Зєнова Лілія
Григорівна

Головченко Надія
В’ячеславівна

Ігнатенко Вікторія
Михайлівна

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів № 14»

Вчитель
географії

Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2
м.Першотравенськ

Вчитель
географії

Комунальний
навчально-виховний
комплекс
«Степанівська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад»
Криничанського
району
Комунальний заклад
«Царичанська ЗОШ ІІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради
(Царичанська ОТГ)
КЗО « Водянська
СЗШ» Гречаноподыъвська ОТГ
Широкывський

Вчитель
географії

Географія

«Географія»

Вчитель географії

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичні
рекомендації

«спеціаліст
вищої
категорії»,
звання
«старший
учитель»
Вища, старший
вчитель

Навчальнометодичний
посібник

Методичний
посібник

Реалізація дослідноекспериментальної
та інноваційної
діяльності на уроках
географії як спосіб
розкриття творчого
потенціалу учнів
«Використання
технології розвитку
критичного
мислення учнів на
уроках географії»

25

25

Використання
ігрових технологій
на уроках географії
25

Вчитель
географії та
історії

Вчитель історії і
суспільствознавств
а

Спеціаліст
вищої категорії,
пед. звання
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

Трансдисциплінарни
й підхід у процесі
викладання історії та
географії у контексті
створення ігрових
моделей

Вч.географії

« Географія і
біологія»

Вища

Навчальнометодичні
посібники

Опитування на
уроках георафії у 6
класі (ІІ частини)
Використання
інсценізованих казок
на уроках географії.

Історія, право (9)

26,5
Фестиваль

25

37

38

Лебедєва Ганна
Олександрівна

Смоляр Ольга
Володимирівна

комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання «Ліцей
нових інформаційних
технологій –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад»
Кам’янської міської
ради
комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№20 ім. О.І. Стовби»
Кам’янської міської
ради

Гернец
Ольга
Леонідівна

41

Кошова
Світлана
Миколаївна

вчитель історії та
правознавства

Понежа Наталія
Олександрів
на

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
№10 Жовтоводської
міської ради
м.Новомосковськ
Навчально-виховнитй
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад
№ 17 І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад»
Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2
м.Першотравенськ

історик, викладач

спеціаліст вищої
категорії

Методичний
посібник

Компетентнісний
підхід у викладанні
історії

25

Вчитель, історія

39

40

вчитель
історії

Вчитель історії
та правознавства

Заступник
директора з
навчальновиховної роботи,
вчитель історії

спеціаліст вищої Методичні
категорії,
рекомендації
старший учитель

Історія та
суспільствознавств
о

Історик, учитель
історії та
суспільствознавств
а

«Історія і
географія»

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Вища,
«старший
учитель»

Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»,
звання
«старший
учитель»

Навчальний
посібник

Методичні
рекомендації

Навчальнометодичний
посібник

Формування
критичного мислення
учнів на уроках
правознавства
Збірник тестових та
індивідуальних
завдань. Історія
України. 7 клас

Метод проектів як
засіб активізації
пізнавальної та
дослідницької
діяльності учнів на
уроках історії.
«Практична
медіаосвіта: творчі
завдання для роботи
з візуальними та
аудіовізуальними
медіапродуктами на
уроках історії»

25

25

25

26
Фестиваль

42

43

44

45

46

Велика Тетяна
Петрівна

Скрипченко
Ольга
Володимирівна

Власова Наталія
Сергіївна

Шаріпова Тетяна
Володимирівна

Луньова Юлія
Олексіївна

КЗО «Навчальновиховний ком-плекс
«Межівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступе-нів –
аграрний ліцейінтернат»
Межівської ради»
КЗ « Першотравенська
СЗШ І-ІІ ст.

КЗО «СЗШ №15» ДМР

КЗО «ФЕЛ» ДМР

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

Вчитель історії

Вчитель історії
та правознавства

Вчитель,
історія

Учитель історії
та правознавства

вчитель
інформатики

Історія,
правознавство

Викладач історії

Вища,
старший
вчитель

Вища

«Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Історія»
Магістр, викладач
історії.

Вчитель вищої
категорії

історія

Вища .
« старший
вчитель»

Методичні
рекомендації

Посібник

Навчальнометодичний
посібник для
вчителів

Методичний
посібник

Інформатика(2)
викладач
спеціаліст вищої Методичний
інформатики та
категорії,
посібник
математики
старший учитель

«Медіаграмотність
учителя як запорука
формування
медіакомпетентності
учня»

Використання
хмарних сервісів на
уроках історії та
правознавства

«Використання
інформаційнокомунікативних
технологій на уроці
історії як засіб
формування
інформаційної
компетентності
учнів»
Використання
методики
проблемного
навчання на уроках
історії та
правознавства

Використання
технологій Web 2.0
для формування
розвитку
дослідницьких
навичок та вмінь
учнів

26

28

25,5

25

30
Фестиваль

47
Рудяков
Андрій
Володимирович

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
№12 Жовтоводської
міської ради

Вчитель,
інформатика

Інженерсистемотехнік

Спеціаліст
вищої категорії

Навчальний
посібник

Організація
комп’ютерних
мереж

25

Хімія(4)
Вчитель, хімія

48
Саницька
Тетяна
Владиславівна

49

50

51

52

53

Тихий Віктор
Миколайович

Бірюк Ганна
Іллівна

Козак Юлія
Володимирівна

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
№12 Жовтоводської
міської ради
Водянська ЗОШ І-ІІ
ступ.

КЗ «Миколаївська
ЗОШ І-ІІІ ступенів»
Миколаївської
сільської ради
Петропавлівського
району
КЗО «Межівська
загальноосвітня школа ІІІІ ступенів № 1»
Межівської селищної
ради»

Кондрашова Тетяна комунальний заклад
Вікторівна
«Середня
загальноосвітня школа
№30» Кам’янської
міської ради
Корвуд Оксана
Юріївна

Завідувач філії,
хімія

Учитель хімії

Вчитель біології
та хімії

учитель
англійської мови

Спеціалізована
вчитель
загальноосвітня школа І- англійської

Біолог, викладач
біології і хімії

Учитель біології та
хімії

Біологія з
додатковою
спеціальністю
хімія
присвоєно
кваліфікацію
вчитель біології та
хімії
Директор, хімія

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Навчальний
посібник

Вища

Навчальнометодичний
посібник

Вища, «старший
учитель»

Вища

Іноземна мова (6)
учитель англійської спеціаліст вищої
та німецької мов, з категорії,
правом викладання старший учитель
історії

Англійська мова та
література

Основи загальної
хімії
28
Фестиваль

Методичні
рекомендації

Навчальний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

«спеціаліст
Методичні
вищої категорії», рекомендації

Навчальнометодичний
посібник з хімії для
учнів 7 класу

Сучасні педагогічні
технології у світлі
ключових
компетентностей

Збірник завдань та
вправ з хімії для
самопідготовки
учнів

Гейміфікація як
основний аспект
розвитку
особистісного
потенціалу учнів в
умовах Нової
української школи
«Соціалізація учнів на
уроках англійської

25

27

27

28
Фестиваль

25

54

55

56

57

58

59

Алієва
Тетяна
Олександрівна

ІІІ ступенів № 9 з
мови
поглибленим вивченням
окремих предметів
Марганецької міської
ради
КЗ «Нікопольський
Вчитель
навчально-виховний
німецької мови
комплекс № 15
«Загальноосвітній
заклад І ступеня –
гімназія»

Компанієць
Тетяна
Миколаївна

КЗ Орлівщинський
НВК
Новомосковського
району

вчитель
англійської мови

ЯКОВЛЄВА
Юлія
Володимирівна

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

Клименко
Людмила
Вікторівна

Просянська ЗОШ І-ІІІ
ст.

Попік Олена
Миколаївна

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

педагогорганізатор,
трудове навчання

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

Педагогорганізатор

БАЛЬВАС
Людмила
Яківна

Учитель
анг.мови

«старший
учитель»

Німецька мова і
література

Філолог, викладач
англійської мови

Англійська мова та
зарубіжна
література

Філолог, викладач
фр.мови

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

“Спец.
вищої
категорії”,
‘Старший
вчитель”

Методична
розробка

«Учительметодист»

Методичні
рекоменда
ції

Вища

Педагог-організатор(2)
вчитель трудового спеціаліст
навчання і загально вищої категорії
технічних
дисицплін

Соціальна
педагогіка

Методичний
посібник

«Педагогорганізаторметодист»

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичні
рекоменда
ції

мови засобами ІКТ як
розвиток
інформаційноцифрової
компетентності»
Проект як ефективна
педагогічна
технологія в
навчанні
міжкультурного
спілкування на
уроках німецької
мови
Методи та прийоми
для
розвитку
критичного
мислення на уроках
англійської мови
Застосування навчаль
ної гри як
ефективного способу
активізації пізнаваль
ної діяль ності учнів
на уроках іноземної
мови
Формування
мовленнєвої
компетенції учнів на
матеріалах
автентичних текстів

26

25,5

25

25

Організація
учнівського
самоврядування як
фактор розвитку
ключових
компетентностей
учні

27

Формування
національної свідомос
ті, патріо тичних
почуттів учнів засо
бами наці ональнопатріотичного вихо
вання

27

60

61

62

63

64

65

Руденко
Олена
Олександрівна

КЗ «Дружбівська СЗШ
І-ІІІ ступенів»
Криничанська ОТГ

Іосипов
Олександр
Сергійович

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат №3»ДОР»

Середюк Аліна
Павлівна

КЗО СЗШ №63

Полєжаєва Тетяна
Костянтинівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс
№ 111 «спеціалізо-вана
школа – дошкільний
навчальний заклад»
Дніпровської міської
ради, м. Дніпро,
Соборний район

Гергель Вікторія
Едуардівна

Ткаченко
Анатолій
Григорович

Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2
м.Першотравенськ

Покровська ЗШ І-ІІІ
ступ.

Заступник
директора з
навчальновиховної роботи,
фізична культура
Вчитель
фізичної
культури

Фізична культура(4)
Вчитель
фізкультури,
тренер з
баскетболу
Вчитель фізичні
культури

Вчитель ,фізична
культура

Викладач
фіз.виховання

Учитель,
фізкуль-тура

Фізична культура і
спорт

Вчитель
трудового
навчання

Вчитель музики

ТРУД
«Трудове
навчання,
загальнотехнічні
дисципліни та
фізика»

Музика
Музика з
додатковою
спеціальністю
Педагогика

Вища

Вища,
Старший
вчитель
Вища

Методичний
посібник

Методичні
розробки

Проектна діяльність
на уроках фізичної
культури

Методичні
рекомендації

Впровадження
теоретичних знань
на уроках фізичної
культури
«Роль рухливих ігор,
естафет та забав у
формува-нні навичок
здорового способу
життя»

Кваліфіка-ційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»,
педагогіч-не
звання
«старший
учитель»

Методичний
посібник

Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»,
педагогічне
звання
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

Вища

Методичний
посібник

Художня культура

«Інтерактивні
технології на уроках
фізичної культури»

«Технологія
випилювання
лобзиком. Каталог
схем для
випилювання
лобзико

Збереження
морального та
духовного світу
особистості у сфері
естетичного
виховання

28,5

28,5

27,5

26,5

28

25

66
Авдоніна Ірина
Вікторівна

67
Бурмак
Олена
Іванівна

68

69

Продан Галина
Леонідівна

Вергілес Ігор
Віталійович

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9

Комунальний заклад
позашкільної освіти
центр дитячої та
юнацької творчості
Жовтоводської міської
ради
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
освіти «Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»
КПНЗ«Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»

Вища
кваліфікаційна
Бібліотеко-знавство
категорія,
та бібліографія
старший
вчитель
Позашкільна освіта (10)
Керівник гуртка
Викладання в
12 тарифний
початкових класах
Розряд
Учитель,
художня
культура, ОТМ

Розробка
уроків

Методичний
посібник

Керівник гуртка
початкового
технічного
моделювання

Хімічна технологія
та обладнання
оздоблюваль
ного виробництва

Відповідає
займаній посаді,
встановлено 12
тарифний
розряд

Навчальнометодичний
посібник

Керівник гуртка
авіамоделювання

Військовополітична
спеціальність
військово-патрі

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

70
Плюсніна
Світлана
Валеріївна

КПНЗ "Центр
позашкільної роботи"
Павлоградської міської
ради

Методист,
керівник гуртка
"Креатив"

Праця та
професійне
навчання

Вища
кваліфікаційна
категорія,
12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Горєлова Юлія
Володимирівна

КПНЗ "Палац творчості
дітей та юнацтва"

Культорганізатор,
керівник школи
організаторів
дозвілля "Забава"

Маркетинг

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Дубова Любов
Дмитрівна

КПНЗ "Палац творчості
дітей та юнацтва"

Керівник творчого
об’єднання
"Паперовий
креатив"

Педагогіка та
методика
середньої освіти,
трудове навчання

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

71

72

Розробки уроків
з блоку
"Кіномистецтво"

Менеджмент як
вектор взаємин
керівника гуртка і
вихованця на
площині
театрального
мистецтва
Конструювання та
виготовлення
найпростіших
деталей в умовах
гурткової роботи
Технологія
виготовлення
радіокерованих
авіамоделей з
пінопласту
Використання
проектної технології
на заняттях гуртка
позашкільного
закладу як засіб
підвищення якості та
результативності
освітнього процесу
Формування
загальнокультурної
та соціальнокомунікативної
компетентностей
особистості
вихованців засобами
ігрових технологій
Розвиток особистості
гуртківців на заняттях
творчого об’єднання
"Паперовий креатив"

28
фестиваль

27

30
фестиваль

30
фестиваль

30

30

27

73

74

75

76

77

78

79

Солдатова Дар’я
Володимирівна

Вовкобрун Леніна
Миколаївна

Колібаба Юлія
Іллівна

Заскока Валентина
Іванівна

Румянцева Ольга
Володимирівна

Дробачевська
Наталія Зіновіїівна

Іващенко Вікторія
Володимирівна

Центр художньоестетичної творчості
учнівської молоді
(ЦХЕТУМ)

КПНЗ «Будинок
школяра»

КЗ «Софіївський центр
творчості» Софіївської
селищної ради
Софіївського району
Дніпропетровської
області
КЗ «Софіївський центр
творчості» Софіївської
селищної ради

Керівник
вокального
гуртка

Керівник гуртка

Керівник гуртка

Керівник гуртка

комунальний заклад
практичний
«Навчально-виховний
психолог
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний навчальний
заклад» №26»
Кам’янської міської
ради
КЗ освіти
«Дніпропетровський
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
№ 9»

вчитель-логопед

«Дніпропетровський
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр №
9»

вчитель-логопед

Вчитель
музичного
мистецтва

Вч.біології і хімії

«Історія»

«Педагогіка та
методика
початкового
навчання»
Психологія
психологія

12
тарифний
розряд

Вища

Методичний
посібник

Відповідає
раніше
присвоєному 10
тарифному
розряду

Навчальний
посібник

Відповідає
раніше
присвоєному 10
тарифному
розряду

Навчальний
посібник

спеціаліст вищої
категорії

Методичний
посібник

Корекційна педагогіка
Дефектологія
вища кваліфіка(логопед шкільних ційна категорія,
та дошкільних
«учительзакладів)
методист»
Дефектологія
(логопед шкільних
та дошкільних
закладів)

Методична
розробка

вища кваліфікаційна категорія,
«учительметодист»

методичні
рекомендації

методичний
посібник

Інноваційні
технології вокальної
роботи з
різновіковими
вихованцями
позашкільного
закладу
Збірник сценаріїв
Всеукраїнського
конкурсу
«Вивчення
державних символів
України та
символіки рідного
краю»
Екскурсійний
маршрут
«Моя рідна
Софіївка, доле»

Казка як метод
профілактики
шкільної
дезадаптації
першокласників

«Корекційна
допомогапо
формуваннюмовлен
ня дітей з
порушеннями »
Використання
української народної
творчості в
логопедичній практиці

25,5

27

30

27

28

30

30

80

81

82

83

84

85

Пуздря Тетяна
Вікторівна

Сінькова Тетяна
Олександрівна

Баранник
Людмила Юріївна

Шевель
Людмила
Вадимівна

Вайло Діана
Володимирівна

Панкратова Ганна
Тарасівна

«Дніпропетровський
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
№9»

музичний
керівник

«Дніпропетровський
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
№9»

вихователь

КЗО «Магдалинівський
навчальнореабілітаційний центр»
ДОР»
Смт Магдалинівка
КЗО «Навчальнореабілітаційний центр
«Мрія»
Дніпропетровської
обласної ради»
м.Кам’янське

Вчитель
початкових
класів

Педагогорганізатор

музичне виховання

дошкільне
виховання

Вчитель
початкових класів

Дефектолог

вища кваліфікаційна категорія,
«виховательметодист»

Методичний
посібник

11 тарифний
розряд,
«виховательметодист»

Методичний
посібник

Спеціаліст
вищої категорії,
педзвання
«старший
учитель»

Збірник
для
вчителів
початкових
класів

Педагогорганізатор
І категорії

Методичні
рекомендації

Початкова школа
учитель
початкове
спеціаліст вищої
початкових класів навчання та
категорії
виховання

комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№26» Кам’янської
міської ради
комунальний заклад
учитель
«Навчально-виховний
початкових класів
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний навчальний
заклад» №26»
Кам’янської міської
ради

початкове навчання спеціаліст вищої
категорії

Розвиток творчих
здібностей
дітейу
нетрадиційних
формах
музичної
діяльності
Сенсомоторний
розвиток - основа
формування
розумових
здібностей дітей з
особливими
освітніми потребами
Цікава дидактика

30

30

30

«Як створити свято»
30

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Використання
ігрових
педагогічних
технологій при
вивченні теми
«Іменник» у
початковій школі

27

Ігрові технології на
уроках як складова
виховання творчої
особистості
27

86

87

Давиденко Юлія
Анатоліївна

Грищенко
Вікторія
Петрівна

комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№36» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад
«Нікопольська
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 5»

вчитель
початкових класів

Вчитель
початкових
класів

88

Венцель Ірина
Миколаївна

Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс №1
(середня школа І – ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад)
м. Покров
Дніпропетровської
області»,
м.Покров

Вчитель
початкових
класів

89

ШвецьТетяна
Миколаївна

Комунальний заклад
«Навчально – виховний
комплекс № 1 (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад)
м. Покров
Дніпропетровської об.

Вчитель
початкових
класів

початкова освіта

Початкове
навчання

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9

Учитель
початкових
класів

Спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Ігрова діяльність як
засіб розвитку
пізнавальної
активності та
самореалізації
молодших школярів в
освітньому процесі

Впровадження
інноваційних
педагогічних
технологій для
підвищення
результативності
техніки читання в
початкових класах
Вчитель початкових Спеціаліст вищої
Авторська
Дослідницька
класів
кваліфіка-ційної
програма
діяльність в
категорії,
спецкурсу
початковій школі, як
«старший учитель»
«Введення в
засіб підвищення
науку» для учнів 2
пізнавальної
класу
активності учнів

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель

28

Методичний
посібник

Вчитель початкових Спеціаліст вищої
Авторська
STEM-підхід до
класів
кваліфіка-ційної
програма
навчання в
категорії,
спецкурсу
початковій школі як
«старший
«Введення в
складова соціалізації
учитель»
науку» для учнів 3
учня.
класу

90
Майборода
Світлана
Валеріївна

спеціаліст вищої Навчальнокатегорії,
методичний
старший учитель посібник

28

30

30

30
Практичний
посібник

Ранкові зустрічі в 1
класі

91

27
Бажан Олена
Миколаївна

92

Фадієнко Олена
Миколаївна

93

Шумлянська
Віта
Володимирівна

94

Кондакова Лілія
Вікторівна

Павлоградський
міський ліцей

Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5
м.Першотравенськ

Учитель
початкових
класів

Вчитель початко
вих класів

Педагогіка та
методика
початкового
навчання
«Педагогіка і
методика
початкового
навчання»

Культурянська
Учитель
Педагогіка і
ЗШ І-ІІ ст.
початкових класів психологія
П’ятихатської районної
(дошкільна)
ради

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель
Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»,
педагогічне
звання
«старший
учитель»
«Учительметодист»

Комунальний заклад
«Царичанська ЗОШ ІІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради (Царичанська
ОТГ)

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії,
пед. звання
«старший
учитель»

95

Голуб Людмила
Олександрівна

Солонянське НВО № 1

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії,
пед. звання
«старший
учитель»

96

Пилипчинець
Олена Степанівна

Томаківський НВК №1

Початкові класи

Початкові класи

Вища

Методичний
посібник

Впровадження
інтерактивного
навчання у першому
класі

Навчальнометодичний
посібник

«Вправи для
розвитку критичного
мислення учнів на
уроках у 1 класі»

Методичні
рекомендації

Використання
проектних технологій
на уроках природоз
навства в початковій
школі

Методичний
посібник

Навчальний
посібник

Методичні
рекомендації

Соціальна інтеграція
дітей з
особливостями
розвитку в умовах
суспільнопедагогічної
взаємодії батьків,
педагогів, учнів
інклюзивного класу
початкової школи
« Букварятко»

Інтегрований урок
як форма
пізнавальної
діяльності молодших
школярів на уроках
природознавства

30

25

25,5

25

30

97

98

99

100

101

102

Павленко
Людмила
Володимирівна

Фандюшина
Тетяна
Григорівна

Назаренко
Вікторія
Вікторівна
Харченко Віра
Миколаївна

Сахно Світлана
Сергіївна

Ляпішева Марина
Юріївна

Комунальний опорний
заклад освіти
«Кислянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Зайцівської сільської
ради
Синельниківського
району
Дніпропетровської
області
Зеленодольська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2,
Зеленодольська міська
ОТГ Апостолівського
району
КЗО «НВО № 28»
Дніпропетровської
міської ради

Вчитель,
початкові класи

Вчитель
початкових
класів

Початкове
навчання

Заступник
директора,вч.поч
аткових класів

КЗО «НВО № 28»
Дніпропетровської
міської ради

Вчитель
початкових
класів

комунальний заклад
вчитель «Дошкільний
дефектолог
навчальний заклад (ясласадок) - центр розвитку
дитини № 24 «Казка»
Кам’янської міської ради
КЗ«Дошкільний
вчитель - логопед
навчальний заклад (ясласадок) - центр розвитку
дитини № 24 «Казка»
Кам’янської міської ради

Початкове
навчання

Вища, «старший
вчитель»

Методичний
посібник

«Формування
цифрової
компетентності
вчителя початкових
класів нової
української школи»

30

«Спеціаліст
вищої категорі»,
«Старший
вчитель»

Навчальнометодичний
посібник

Інтеграція – освітня
перспектива

Організатор
початкового
навчання

Вища

Методичний
посібник

Шляхи створення
інклюзії в КЗВО
«НВО № 28»- Лідера
інклюзивної освіти

25,5

Вчитель
початкових класів

Вища

Методичний
посібник

Інтегровані уроки як
засіб формування
пізнавальної
активності
молодших школярів

25,5

Дошкільна освіта
логопед шкільних
спеціаліст
та дошкільних
вищої категорії
закладів

логопед шкільних
та дошкільних
закладів

спеціаліст
вищої категорії

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

30

Ігри з нитками
ефективний засіб
корекційного впливу
на пізнавальний
розвиток дітей з
затримкою
психічного розвитку
Рівноправне
партнерство з
батьками – запорука
успішності
подолання
мовленнєвих
порушень у дітей

26

26

103

104

105

106

107

108

Демидова Інна
Олексіївна

Шевченко
Світлана
Леонідівна

Ващенко Світлана
Вікторівна

Андрущук Наталія
Федорівна

Литвинчук Олена
Савеліївна

Демченко Вікторія
Юріївна

КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) – центр
розвитку дитини № 35
«Попелюшка»
Кам’янської міської
ради
КЗ«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) – центр
розвитку дитини № 35
«Попелюшка»
Кам’янської міської
ради

вихователь

КЗ«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 34
«Незабудка»
Кам’янської міської
ради»

вихователь

вихователь

вихователь
дошкільного
закладу

вихователь
дитячого садка

вихователь
дитячого садка

КЗ «Навчальновихователь
виховний комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№26» Кам’янської
міської ради
КЗ«Спеціальний
вихователь
дошкільний навчальний
заклад ( ясла-садок) №21
«Струмочок»
Кам’янської міської
ради

вихователь
дитячого садка

КЗ«Спеціальний
вихователь
дошкільний навчальний
заклад ( ясла-садок) №21
«Струмочок»
Кам’янської міської
ради

вихователь
дитячого садка

10 тарифний
розряд

10 тарифний
розряд

11 тарифний
розряд

11 тарифний
розряд

філолог, викладач
спеціаліст
української мови та вищої категорії
літератури,
вчитель з
корекційної освіти

10 тарифний
розряд

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Блоки Дьєнеша у
логікоматематичному
розвитку слабозорих
дітей молодшого
дошкільного віку
Формування
первинних уявлень
дошкільників про
фізичні явища
природи через
проведення
експериментальнодослідницької
діяльності
Організація
гурткової роботи –
ефективний шлях
розвитку творчої
особистості
старшого
дошкільника
Роль театрального
мистецтва у
всебічному розвитку
дитини дошкільного
віку

Формування знань,
умінь, навичок у
дошкільнят шляхом
інтеграції ігрової
діяльності в освітній
процес дітей з
особливими
освітніми потребами
Формування
екологічної
культури
дошкільників
засобами еколого –
дослідницького

27

30

29

28

27

27

109

Тенета Анжеліка
Євгеніївна

110
Зарубіна
Альона
Миколаївна

КЗ «Санаторний
вихователь
дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №41
«Посмішка»
Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад
дошкільної освіти
комбінованого типу
№4 «Калинка»
Жовтоводської міської
ради

Вихователь

Ключник
Ольга
Віталіївна

КЗ дошкільної освіти
комбінованого типу
№18 «Ромашка»
Жовтоводської міської
ради
Вихователь

112
Бондаренко
Світлана
Миколаївна

113
Москаленко
Ірина
Станіславівна

КЗдошкільної освіти
№29 «Білий лелека»
Жовтоводської міської
ради
КЗ дошкільної освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№32 «Чебурашка»
Жовтоводської міської
ради

Дошкільне
виховання

спеціаліст
вищої категорії

11 тарифний
розряд

Методичні
рекомендації

Методичний
посібник

27

Робота з сучасною
сім’єю: інноваційні
підходи
30

Вихователь

111

вчитель
початкових класів

виховання «Від
таємниць природи
до первинних знань
її законів»
Логікоматематичний
розвиток дітей у
контексті
підготовки до
школи

Вихователь

Дошкільне
виховання

Початкове
Навчання

Дошкільне
виховання

11 тарифний
Розряд

11 тарифний
Розряд

11 тарифний
Розряд

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Інтеграція в
дошкільній освітівимога
продиктована часом

Формування основ
патріотичного
виховання
дошкільника
засобами
народознавства
У світі прав

30

28,5

28

114
Коршенко
Наталя
Іванівна

115

116

117

118

Тонкошкур Раїса
Євгенівна

Вапник Вікторія
Володимирівна

Козачина Ольга
Василівна

Сербіна
Юлія
Олександрівна

Комунальний заклад
дошкільної освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№34 «Золота рибка»
Жовтоводської міської
ради

Вчительдефектолог

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

Планування роботи з
корекції
психофізичного
розвитку дитини
29

м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
3 «Ромашка»

Вихователь

м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
7 «Ластівка»

Вихователь

м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 8
«Черемушки»

Музичний
керівник

м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
10 «Дюймовочка»

Дефектологія,
корекційна освіта

Вихователь

"Дошкільне
Вища
виховання",
вихователь дітей
дошкільного віку,
організатор
дошкільної освіти,
пр.психолог
"Дошкільне
Вища
виховання",
вихователь дітей
дошкільного віку,
організатор
дошкільної освіти,
практичний
психолог у
закладах освіти
«Музичне
Вища
виховання»,
вчитель музики,
музичний керівник,

"Викладач
дошкільної
педагогіки і
психології,
вихователь"

Вища

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичні
рекомендації

Методичний
посібник

«Природне довкілля
як один із головних
складових створення
сприятливого мовного
середовища
дошкільника»
« Ми подорожуємо»
(використання
LEGO
конструювання для
розвитку
інженерного
мислення в
дошкільників)
«Вплив музичного
мистецтва на
соціалізацію дитини
дошкільного віку»

«Використання
ейдетичних
прийомів у роботі з
дошкільниками»

26,5

30

30

30

119

120

121

122

Міщенко
Людмила
Олексіївна

Афоніна Ірина
Валеріївна

ЖИЛЕНКО
Світлана
Михайлівна

м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
10 «Дюймовочка»
м.Новомосковськ
КЗ «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу №
10 «Дюймовочка»

Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад – позашкільний
навчальний заклад)
м.Покров Дніпропетровської області», м.Покров

Вихователь

Дошкільне
виховання",
вихователь
дошкільного
закладу

11 тарифний
розряд

Вихователь

"Дошкільне
Перша
виховання.
Практична
психологія",
вихователь дітей
дошкільного віку,
практичний
психолог у
закладах освіти
Вихователь
Вихователь
Спеціаліст вищої
дошкільної групи дітей дошкільного кваліфіка-ційної
віку, практичний
категорії
психолог

ЄВЕНКО Вікторія Комунальний дошкільний
Вихователь
Анатоліївна
навчальний заклад №11, дошкільної групи
м.Покров

Дошкільне
виховання.
Практична
психологія

Спеціаліст вищої
кваліфіка-ційної
категорії

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Психологопедагогічний проект
«Моє місто –
Новомосковськ»

30

Психологопедагогічний проект
«Верба – вісниця
весни»
26,5

Навчальнометодичний
посібник

Навчально методичний
посібник

«Формування у
здобувачів
дошкільної освіти
громадянської
компетентності
через ціннісне
ставлення до
національно –
духовної культури
свого народу»
«Розвиток
особистості дитини
4–го року життя в
умовах застосування
інноваційних
педагогічних
технологій з логікоматематичного
розвитку».

29

27

123
Заруба
Лариса
Василівна

Дошкільний
навчальний заклад №5
"Ластівка"

Вихователь

Вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Коректурні таблиці
для навчання
грамоти старших
дошкільників

27

124

125

126

127

128

129

Личана Олена
Василівна

Латайко
Надія
Василівна

Клименко Анна
Анатоліївна

Петраковська Ніна
Сергіївна

Залепеєва Ірина
Олександрівна

Семенець
Світлана
Григорівна

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Казка»
м.Першотравенськ

Вихова
тель

Приорільський
дошкільний
навчальний заклад
«Барвінок»
Магдалинівський

Вихователь

КЗО «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок «Казка»)
загального розвитку
Оленівської сільської
ради» Магдалинівський

Вихователь

Личківський
дошкільний
навчальний
Заклад
Магдалинівський

Вихователь

КЗ ДНЗ “Веселка”
Орлівщинської
сільської ради
Новомосковського
району

Музичний
керівник

КЗ ДНЗ “Барвінок”
Перещепинської
міської ради
Новомосковського
району

Виховат’ель

«Дошкільне
виховання»

Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст
вищої
категорії»

Методичний
посібник

25,5

Дошкільне
виховання.
Вихователь в
дошкільному
закладі

10
тарифікаційний
розряд

Дошкільна освіта.
Вихователь
дитячого садка
(ясел-садків)

12
Спеціаліст ІІ
кваліфікаційної
категорії

Методичні
рекомендації

Дошкільна освіта.
Вихователь дітей
дошкільного віку,
сімейний
вихователь

10
тарифікаційний
розряд

Методичні
рекомендації

Музичний
вихователь

11
тарифний
розряд

вихователь дітей
дошкільного віку

«Разом до гармонії»

Методичні
рекомендації

Сенсорний розвиток
дітей раннього віку
27

“Спец. першої
категорії”

Методична
розробка

Методична
розробка

Використання
театралізованих ігор
у корекційній роботі
з дітьми старшого
дошкільного віку

Естетичне виховання
дітей дошкільного
віку в процесі
ознайомлення їх з
природою
Використання
народних музичних
інструментів для
розвитку творчого
потенціалу
дошкільника
Роль природної
спадщини у
формуванні
екологічної культури
дошкільників в
умовах створення
екологічної
стежинки відчуттів
через призму
використання
сучасних
інноваційних
технологій

27

27

28

30

130

Мудра Наталія
Вікторівна

131

132

133

134

Галаган Наталія
Володимирівна

Гайдаржа Олена
Юріївна

Фіненко Таїсія
Григорівна

Квасній Олена
Ярославівна

КЗ ДНЗ “Білочка”
Спаської с/р
Новомосковського
району

Вихователь

КЗ ДНЗ “Барвінок”
Перещепинської
міської ради
Новомосковського
району

Вихователь

КЗ ДНЗ “Барвінок”
Перещепинської
міської ради
Новомосковського
району

Вихователь

КЗ ДНЗ “Сонечко”
Голубівської с/р
Новомосковського
району

Вихователь

КЗ ДНЗ “Сонечко”
Піщанської сільської
ради

Вихователь

Вчитель з
дошкільного
виховання

Вихователь
дитячого садка

Вихователь в
дошкіль-ному
закладі

Вихователь
дитячого садка

Вчитель співів і
музичний
вихователь

“Спец.
вищої
категорії”

11
тарифний
розряд

11
тарифний
розряд

11
тарифний
розряд

11
тарифний
розряд

Методична
розробка

Методична
розробка

Методична
розробка

Методична
розробка

Методична
розробка

Рання
профорієнтація
дошкільників як
складова процесу
соціалізації

Формування
екологічної
свідомості
дошкільників
засобами пошуководослідницької
діяльності

Формування основ
патріотичного
виховання у
дошкільників
засобами
народознавства

Формування основ
економічної
культури дітей
дошкільного віку як
складової
пізнавального
розвитку

Інтеграція логікоматематичного та
пізнавального
розвитку з
елементами
конструюванн я у
дітей дошкільного
віку"

28,5

27

28

28

30

135

136

137

138

Бойко Світлана
Гнатівна

Горлова Алла
Миколаївна

Євпак Людмила
Іванівна

Данієлян Нуне
Аркадіївна

КЗ ДНЗ “Сонечко”
Піщанської сільської
ради

КЗ «Божедарівський
ЗДО (ясла-садок)
«Калинонька»
Божедарівської ОТГ,
Кри ничанськго району
Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла – садок)
комбінованого типу №
1 «Червона шапочка»
Слобожанської
селищної ради»ДЗО
№1
Комунальний заклад
освіти «Навчальнореабілітацій
ний центр розвитку
дитини дошкільного
віку» Дніпропет
ровської обласної ради

Вихователь

Вихователь в
дошкіль-ному
закладі

Вихователь
закладу
дошкільної
освіти

Вчитель
початкових класів

Вихователь

Дошкільне
виховання

Вихователь
логопедичної
групи

Вихователь дош
кіль
них закла
дів

11
тарифний
розряд

Вища категорія

Без
категорії

11 т.р.
без категорії
на «Вихо
ватель-мето
дист»

Методичний
посібник

Методичні
рекомендації

Навчальнометодичний
посібник

Методичні
рекомендації

Формування основ
патріотичного
виховання шляхом
відродження
української
національної
культури дітей
дошкільного віку
"Впровадження
нетрадиційних
оздоровчих
технологій в роботі з
дошкільниками"
Формування
національнопатріотичної
свідомості
дошкільника як
складової
соціалізації
особистості

Організація
театралізованної
діяльності та її роль
для розвит
ку дошкільників з
ООП

Голова науково-методичної ради

Л.О.Шапран

Секретар науково - методичної ради:

Г.П. Драгунов

28

27

25,5

27

