Додаток 2
до протоколу № 2
від 28.02.2019.

Список учасників на фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro – 2019
Педагоги-претенденти на звання «учитель-методист», «вихователь-методист»,….
№
з\п

Прізвище ім’я, по
батькові

Начальний заклад
(місто, район)

Посада

Спеціальність за
дипломом

Категорія,
звання

Вид власної
методичної
розробки

Назва власної
методичної розробки

«Комунікативноситуативні вправи на
уроках української
мови та літератури
як засіб формування
життєвих
компетентностей
учнів»
Дидактичні
можливості
соціальних сервісів
WEB 2.0 на уроках
української
літератури

Українська мова і література
1

Семенюк
Тетяна Степанівна

Марганецька
гуманітарна гімназія
ім. Т.Шевченка
Марганецької міської
ради
Дніпропетровської
області

вчитель,
української мови
та літератури

Українська мова і
література

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Збірник завдань

2

Корзун Катерина
Миколаївна

Комунальний заклад
«Нікопольська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 23»

Вчитель
української мови
та літератури

Українська мова та
література

Спеціаліст
вищої категорії

Методичний
посібник

Іноземні мови

Примітка

3

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

учитель
англійської мови

учитель англійської спеціаліст вищої
та німецької мов, з категорії,
правом викладання старший учитель
історії

Навчальнометодичний
посібник

Гейміфікація як
основний аспект
розвитку
особистісного
потенціалу учнів в
умовах Нової
української школи

Навчальнометодичний
посібник

«Практична
медіаосвіта: творчі
завдання для роботи
з візуальними та
аудіовізуальними
медіапродуктами на
уроках історії»

Історія
4

Понежа Наталія
Олександрів
на

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

Заступник
директора з
навчальновиховної роботи,
вчитель історії

«Історія і
географія»

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

Інформатика

5

Луньова Юлія
Олексіївна

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

викладач
інформатики та
математики

Хімія

спеціаліст вищої Методичний
категорії,
посібник
старший учитель

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

Вчитель, хімія

6
Саницька
Тетяна
Владиславівна

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

Біолог, викладач
біології і хімії

Спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Навчальний
посібник

Основи загальної
хімії

Фізика
7

Цехмістер
Світлана
Вікторівна

КЗ «Шестірнянська
школа ЗСО»
Широківської селищної
ради

Вчитель фізики,
інформатики,
астрономії

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

Вища

Посібник

«Реалізація
інноваційних
технологій STEАMосвіти під час
формування
ключових
компетентностей на
уроках фізики та
астрономії»

8

Прокопець Тетяна
Валеріївна

КЗО « Водянська
СЗШ»

Вчитель фізики

Педагогіка і
методика
середньої освіти ,
Фізика

Вища

Навчальнометодичні
посібники

Використання
винахідницьких
задач на уроках
фізики.
Електронний
посібник з фізики
для 9,10 класів.
Збірник контрольних
робіт

Математика
9
Рак Наталія
Микитівна

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

Вчитель,
математика

математика

Вища

рукопис

‘’Методичні
рекомендації
використання
здоров’я
зберігаючих
технологій на уроках
математики

10

Гречана Тетяна
Іванівна

КЗО «НВК № 1»

Учитель
математики

Учитель
математики

Вища

Навчальнометодичний
посібник

Збірник задач і вправ
з практичним
змістом « Цікава
математика»

Методичний
посібник

Використання
хмарних технологій
на уроках біології

Біологія
11

12

Яковенко Олена
Олександрівна

Павлоградський
міський ліцей

Дрозд Віктор
Леонідович

НВК «Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I - III ступенів»
Марганецької міської
ради

Учитель біології

Біологія

вчитель
географії та
біології

Географія з
додатковою
спеціальністю
біологія

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Практикум

«Методичні аспекти
організації та
проведення
навчальнодослідницької
діяльності на уроках
біології»

Спеціаліст
вищої категорії,
пед. звання
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

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

Географія
13

Головченко Надія
В’ячеславівна

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

Вчитель
географії та
історії

Вчитель історії і
суспільствознавств
а

Художня культура

14
Авдоніна Ірина
Вікторівна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9

Учитель,
художня
культура, ОТМ

Бібліотеко-знавство
та бібліографія

Вища
кваліфікаційна
категорія,
старший
вчитель

Розробка
уроків

Розробки уроків
з блоку
"Кіномистецтво"

Початкова школа

15

Венцель Ірина
Миколаївна

16

ШвецьТетяна
Миколаївна

17

Фадієнко Олена
Миколаївна

КЗ «Навчальновиховний комплекс №1
(середня школа І – ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад)
м. Покров
Дніпропетровської
області»
Комунальний заклад
«Навчально – виховний
комплекс № 1 (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад)
м. Покров
Дніпропетровської
області»,
м.Покров
Першотравенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5
м.Першотравенськ

Вчитель
початкових
класів

Вчитель початкових Спеціаліст вищої
класів
кваліфіка-ційної
категорії,
«старший учитель»

Вчитель
початкових
класів

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

Вчитель початко
вих класів

«Педагогіка і
методика
початкового
навчання»

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

Авторська
Дослідницька
програма
діяльність в
спецкурсу
початковій школі, як
«Введення в
засіб підвищення
науку» для учнів 2
пізнавальної
класу
активності учнів

Навчальнометодичний
посібник

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

18

Пилипчинець
Олена Степанівна

Томаківський НВК №1

Початкові класи

Початкові класи

Вища

Методичні
рекомендації

Інтегрований урок
як форма
пізнавальної
діяльності молодших
школярів на уроках
природознавства

19

Павленко
Людмила
Володимирівна

Вчитель,
початкові класи

Початкове
навчання

Вища, «старший
вчитель»

Методичний
посібник

«Формування
цифрової
компетентності
вчителя початкових
класів нової
української школи»

20

Фандюшина
Тетяна
Григорівна

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

Вчитель
початкових
класів

Початкове
навчання

«Спеціаліст
вищої категорі»,
«Старший
вчитель»

Навчальнометодичний
посібник

Інтеграція – освітня
перспектива

Методичний
посібник

Робота з сучасною
сім’єю: інноваційні
підходи

Дошкільна освіта
21
Зарубіна
Альона
Миколаївна

Комунальний заклад
дошкільної освіти
комбінованого типу
№4 «Калинка»
Жовтоводської міської
ради

Вихователь

Дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд

22

23

Сербіна
Юлія
Олександрівна

Литвинчук Олена
Савеліївна

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

Вихователь

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

"Викладач
дошкільної
педагогіки і
психології,
вихователь"

Вища

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

Методичний
посібник

«Використання
ейдетичних
прийомів у роботі з
дошкільниками»

Методичні
рекомендації

Формування знань,
умінь, навичок у
дошкільнят шляхом
інтеграції ігрової
діяльності в освітній
процес дітей з
особливими
освітніми потребами

Позашкільна освіта
24

Продан Галина
Леонідівна

25

Вергілес Ігор
Віталійович

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
освіти «Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»
КПНЗ«Нікопольський
міжшкільний центр
трудового навчання та
технічної творчості»

Керівник гуртка
початкового
технічного
моделювання

Хімічна технологія
та обладнання
оздоблюваль
ного виробництва

Відповідає
займаній посаді,
встановлено 12
тарифний
розряд

Навчальнометодичний
посібник

Конструювання та
виготовлення
найпростіших
деталей в умовах
гурткової роботи

Керівник гуртка
авіамоделювання

Військовополітична
спеціальність
військово-патрі

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Технологія
виготовлення
радіокерованих
авіамоделей з
пінопласту

Голова науково-методичної ради

Л.О.Шапран

Секретар науково - методичної ради:

Г.П. Драгунов

