Додаток 1
до протоколу від 27 лютого
2020 року №6

Загальний список педагогічних працівників-претендентів, на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «викладачметодист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «вихователь-методист»
у 2019-2020 навчальному році
№
з\п

1

2

3

4

Прізвище ім’я, по
батькові
Кіяшко
Людмила
Володимирівна

Матвєєва
Алла
Іванівна

Василенко
Наталія
Анатоліївна

Біліченко
Світлана
Петрівна

Заклад освіти
(місто, район, ОТГ)

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 55 інформаційнотехнологічного
профілю»
Дніпровської міської
ради

Посада, предмет
викладання

Спеціальність за
дипломом

Категорія,
звання

Українська мова і література(29 )
вчитель
українська мова та
вища,
української мови
література
Старший
та літератури
учитель,
2016

КЗО «Навчальновиховний комплекс №
57 «загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 133»
Дніпровської міської
ради

вчитель
української мови
та літератури

вчитель
української мови
та літератури,
зарубіжної
літератури

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти
«Ліцей № 142 імені
П’єра де Кубертена»
Дніпровської міської
ради

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

Вид власної
методичної
розробки

Назва власної
методичної розробки

методичний
посібник

Формування
життєвих
компетентностей
учнів на уроках
української мови та
літератури - одна з
умов формування
успішної
особистості
Використання
таблиць при
вивченні та
узагальненні деяких
мовних тем

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

українська мова та
література;
зарубіжна
література

вища,
2015

навчальний
посібник

українська мова та
література

перша,
2016

Рецензійний
бал на
схвалення
(25-30)

28

27

Робочий зошит
“ Складне речення. 9
клас”
25

методичний
посібник

Формування
ключових
компетентностей як
засіб розвитку
творчої особистості
на уроках
української мови та
літератури

26

5

Мар’їна
Ольга
Валентинівна

6

Фролова
Тетяна
Леонідівна

7

Жиліна
Римма
Павлівна

8

Макаревич
Наталія
Іванівна

9

Майтак
Світлана
Іванівна

10

Гончаренко
Тамара
Валентинівна

Комунальний заклад
освіти
«Фінансовоекономічний ліцей
наукового спрямування
при Університеті
митної справи та
фінансів»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 135»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 77»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 84»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 129 фізикоматематичного
профілю»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дніпровський ліцей
інформаційних
технологій при
Дніпровському
національному
університеті
імені Олеся Гончара

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2015

навчальний
посібник

Довідник з
української
літератури до
підготовки до ЗНО

27

вчитель
української мови
та літератури

українська мова і
література

вища,
2016

навчальнометодичний
посібник

26

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2016

методичні
рекомендації

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2015

методичні
рекомендації

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2015

Посібникхрестоматія для
уроків
літератури
рідного краю

Вплив креативних
методів на розвиток
інноваційної
особистості на
уроках української
мови та літератури
Формування
підприємницької
компетентності
учнів на уроках
української мови та
літератури
Інтегрування змісту
випереджаючої
освіти для сталого
розвитку на уроках
української мови в
основній школі
Література рідного
краю

вчитель
української мови
та зарубіжної
літератури

російська мова та
література

вища,
2015

методичний
посібник

Розвиток
аналітичного
мислення на уроках
літератури як засіб
виховання
соціальних та
духовних якостей
старшокласників

30

30

27

27

11

Якубовська
Лариса
Володимирівна

12

Чернишова
Олена
Леонідівна

13

Лобан
Дар’я
Миколаївна

14

Пальчук
Людмила
Мигалівна

15

Горовенко
Ніна
Михайлівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
12 «загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
65 «школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 49»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
99 «багатопрофільна
гімназія-школа І
ступеня-дошкільний
навчальний заклад»
Дніпровської міської
ради

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
2017

методичні
рекомендації

Формування
судження в підлітків
на уроках
української
літератури в
старших класах
Вальдорфської
школи

25

вчитель
української мови
та літератури,
трудового
навчання

українська мова та
література;
психологія

вища,
2015

навчальний
посібник

Підсумкові
контрольні роботи з
української мови для
учнів середньої
ланки закладу
середньої освіти

25

вчитель
української мови
та літератури

початкове
навчання;

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

Асоціативне
мислення, як основа
для опнування
матеріалами з
української мови та
літератури під час
підготовки учнів до
ДПА та ЗНО

25

Збірник вправ та
завдань для
самостійної та
індивідуальної
роботи з теми
“Дієслово” (7 клас)
Виховання почуття
громадянськості й
патріотизму на
уроках української
мови та літератури

26

українська мова та
література

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2017

навчальний
посібник

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

25

16

Сріб’яник
Ірина
Василівна

17

Живага Оксана
Анатоліївна

18

Стешенко
Наталія
Миколаївна

19

Єгорова Людмила
Іванівна

20

Трофименко
Світлана
Олександрівна

21

Макаренко Лариса
Михайлівна

КЗО «Спеціалізована
середня
загальноосвітня школа
№ 126 з поглибленим
вивченням французької
мови» ДМР
комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№ 44» Кам’янської
міської ради

вчитель
української мови
та літератури,
зарубіжної
літератури

українська мова та
література

вища,
Старший
учитель,
2015

методична
розробка

Використання
кросвордів у
перевірці знань з
української
літератури

27

вчитель
української мови
та літератури

вчитель
української мови
та літератури

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичний
посібник

28

Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад –
пшз Покров
КЗ «Олександрівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Дніпровської районної
ради
Дніпропетровської
області
КНЗ «Широківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Криворізької районної
ради

Вчитель
української
мови.
Українська мова
та література

Українська мова та
література

Застосування
методів
структурування та
візуалізації
навчального
матеріалу для
розвитку критичнологічного мислення
учнів
«Тестові завдання за
темою «Речення»

Вчитель
української мови
та літератури

Вчитель
української мови
та літератури

Інтерактивні
технології при
вивченні української
мови

27

вчитель,
українська мова
та література

вчитель
української мови і
літератури,
зарубіжної
літератури

методичний
посібник

Формування в учнів
умінь і навичок
аналізу прозового
твору

25

Вчитель
української мови
та літератури

Вчитель
української мови
та літератури

Методичний
посібник

«Розвиток творчих
здібностей учнів на
уроках української
мови та літератури
шляхом
використання
інтерактивних
технологій»

27

Олексіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. Нікопольської
районної ради
Дніпропетровської
області

Спеціаліст
Посібник
вищої
для випускників
кваліфіка-ційної
категорії,
«старший
учитель»,
2015 рік
«спеціаліст
Методичний
вищої категорії»
посібник
2015

2015 рік,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»
Вища, 2015 рік

25

22

Бондар
Тетяна
Антонівна

Мирнівська ЗШ І-ІІ ст.
Учитель
П’ятихатської районної української мови і
ради
літератури

Географія

Вища,«Учительметодист»

23

Шарій
Наталія
Миколаївна

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст.
Учитель
№ 1 П’ятихатської
української мови і
районної ради
літератури

Українська мова і
література

«Учительметодист»

Методичні
рекомендації

24

Красота Ольга
Сергіївна

КЗ«Верхньодніпровськ
а ЗШ № 1 І-ІІІ
ступенюз поглибленим
вивченням іноземних
мов Верхньо
дніпровська ОТГ

вчитель
української мови
та літератури

Філолог, викладач
української мови
та літератури

вища
кваліфікаційна
категорія,
“старший
вчитель”

Навчальнометодичний
посібник

25

Опенько Людмила
Миколаївна

Комунальний заклад
«Царичанська ЗОШ ІІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради

учитель,
українська мови
та література

учитель
української мови
та літератури

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

Навчальнометодичний
посібник

26

Салатовка
Людмила
Миколаївна

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

учитель,
українська
література

філолог, викладач
української мови
та літератури

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

Методичний
посібник

27

Бєлікова
Юлія Юріївна

Комунальний заклад
«Степнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Слобожанської
селищної ради»,
Слобожанська ОТГ,
Дніпровський район

вчитель
української мови
і літератури з

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

«Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії»,
Педагогічне
звання «Сарший
учитель»,
2015 р.

Методичні
рекоменда
ції

Навчальний
посібник

Національно-культурні
традиції українського
народу як фактор
духовного розвитку
особистості
Компетентніснодіяльнісне навчання як
засіб підвищення
ефективності уроку
Впровадження
елементів
нового Українського
правопису
в навчальну
діяльність
школярів
Вплив
інформаційного
середовища на
модернізацію
технологій навчання
на уроках
української мови та
літератури при
підготовці учнів до
ЗНО
Використання
технологій
«змішаного» та
інтегрованого
навчання у
формуванні
предметної
компетентності
учнів на уроках
української
літератури
Інтерактивний
посібник з
української
літератури (для
використання у 9
класі під час
підготовки до ЗНО»

28

28

25

27

25

30

28

Швець
Роман
Сергійович

29

Бобокало Ірина
Вікторівна

30

Зінченко Марина
Миколаївна

31

32

33

34

Хандрига
Людмила
Лук’янівна

Мугнецян
Етері
Мкртичівна
Фартушна
Людмила
Олександрівна
Сураєва Людмила
Михайлівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс № 4 «середня
загальноосвітня школадошкільний
навчальний заклад»
ДМР
КЗШ І № 7
Кр.Ріг

вчитель
української мови
та літератури

українська мова та
література;
зарубіжна
література

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

Вч. укр.мови і
літератури

укр.мова і
література

Вища

Методичний
посібник

Комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№29» Кам’янської
міської ради

вчитель
зарубіжної
літератури

Зарубіжна література(5)
вчитель російської
спеціаліст
мови і літератури
вищої категорії,
старший
учитель

Павлоградський НВК
«Загальноосвітній
Вчитель
Вчитель російської
навчальний заклад –
російської мови і
мови і літератури
дошкільний
літератури
навчальний заклад №2»
П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст.
Учитель
№ 2 П’ятихатської
російської мови та
районної ради
літератури
Вірменська мова та
література
Зорянська ЗШ І-ІІІ ст. Учитель російської Російська
П’ятихатської
мови та зарубіжної мова,
районної ради
літератури
та
література
Комунальний заклад
«Бабайківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради
Дніпропетровської
області

учитель,
зарубіжна
література

учитель російської
мови та літератури

Вища

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Вища
Вірменська, грузинська
Методичні
моварекоменда
ції
Вища

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

Методичні
рекомендації

Методичний
посібник

Формування
позитивної мотивації
до пізнавальної
діяльності, потреби
самопізнання,
саморозвитку та
самовдосконалення
особистості учнів
Розвиток творчої
активності
здобувачів освіти на
уроках української
мови та літератури

25

25

Форми та прийоми
розвитку
креативного
мислення на уроках
зарубіжної
літератури

27

«Дієслово «читати»
не терпить
наказового способу»
(Д. Пеннак)

27

Розвиток творчих
здібностей школярів на
уроках літератури
Розвиток креативних
здібностей учнів на
уроках зарубіжної
літератури
Використання
інноваційних
технологій у системі
продуктивного
навчання учнів на
уроках зарубіжної
літератури як засобу
активного розвитку
критичного
мислення

27

27

25,5

35

36

37

38

39

Рябухіна
Ольга
Василівна

Доценко
Юлія
Анатоліївна

Шлома Ольга
Василівна

Самборська
Наталія
Володимирівна

Заверюхіна Олена
Богданівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 18»
Дніпровської міської
ради

вчитель історії

Комунальний заклад
вчитель історії
освіти «Навчальновиховний комплекс №
87 «школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
Дніпровської міської
ради
Спеціалізована
Вчитель, історія
загальноосвітня школа Іта художня
ІІІ ступенів
культура
№ 9 з поглибленим
вивченням окремих
предметів,
м. Марганець
Дніпропетровської
області
Комунальний заклад
Учитель історії.
«Навчально-виховний
Громадянська
комплекс №1
освіта,
(середня школа І – ІІІ
мистецтво
ступенів – дошкільний
навчальний заклад)
Покров
КНЗ «Радушненська
вчитель, історія
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Криворізької районної
ради

Історія, право (8)
історія

історія

«Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Історія»

вища,
Старший
учитель,
2009

методичний
посібник

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

«спеціаліст
вищої категорії»,
«старший
учитель»

Навчальний
посібник

Національнопатріотичне
виховання та
залучення до
європейських
цінностей на уроках
історії
Формування і
розвиток
історичного
мислення на уроках
історії через
осмислення
історичних подій

25

25,5

«Зошит для
практичних робіт з
історії України, 7
клас»
25

Історія

вчитель історії

вища кваліфікаційна категорія,
«старший
учитель»,
2015 рік

Методичний
посібник

2015 рік,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

навчальний
посібник

«Застосування StartUp
технологій в рамках
впровадження системи
навчання STEM в
інтегрованому курсі
«Громадянська освіта»
Гейміфікація як
засіб активізації
пізнавальної
діяльності учнів на
уроках історії в 5
класі

28

26

40
Шугай Жанна
Володимирівна

41

42

43

44

45

Дерхо Віктор
Вікторович

Лагуткіна Тетяна
Юріївна

Грішина
Олена
Миколаївна

Кізіль
Марина
Анатоліївна

Спицька
Ганна
Валентинівна

Новоіванівська філія
Першотравенська СР
Нікопольського району

Вчитель історії

Зеленобалківський
заклад загальної
середньої освіти
Новолатівська ОТГ

Вчитель історії

Павлопільська СЗШ ІІІІ ст.. Лошкарівської
СР Нікопольського рну

Вчитель історії

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 55 інформаційнотехнологічного
профілю»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 55 інформаційнотехнологічного
профілю»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 68»
Дніпровської міської
ради

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

Вчитель
української мови

Вища

Педагогіка
середньої освіти,
історія

Вища

Викладач історії та
суспільствознавств
а

Вища

Іноземні мови( 11)
англійська мова

англійська мова

англійська,
німецька мови та
зарубіжна
література

Методичний
комплекс

Методичний
посібник

Методичні
рекомендації

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

Вища, кандидат
філологічних
наук

лінгвістичний
словник

вища,
2017

Створення
оптимальних умов
особистісно
зорієнтованого
навчання учнів
Методичні умови
вивчення матеріалу
культурологічного
змісту на уроках
історії
Візуалізація
навчальної
інформації в процесі
викладання
суспільствознавчих
дисціплін

25,5

27

25

Інтерактивні методи
викладання
англійської мови
26,5

методичний
посібник

Інноваційні одиниці
англійської мови
сфери комп’ютерних
технологій ХХІ
століття

Формування системи
компетентностей
здобувачів освіти у
процесі вивчення
англійської мови

26

25

46

47

48

49

50

Ребченко
Оксана
Григорівна

Медведєва
Катерина
Олександрівна

Корсун
Інна
Валеріївна

Пугач
Ірина
Сергіївна

Хлівецька
Алла
Павлівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 10
ім. І. І. Манжури»
Дніпровської міської
ради

вчитель
англійської мови

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок)
«Планета Щастя»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
12 «загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
12 «загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 89»
Дніпровської міської
ради

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

вчитель
англійської мови

англійська мова в
початкових класах

мова та література
(англійська)

російська мова і
література

вища,
Старший
учитель,
2015

вища,
2015

методичний
посібник

навчальнометодичний
посібник

вища,
Старший
учитель,
2015

методичні
рекомендації

українська мова та
література;
іноземна мова
(англійська)

вища,
Старший
учитель,
2014

методична
розробка

іноземна мова
(англійська)

вища,
2015

навчальнометодичний
посібник

Сучасні тенденції
ефективного
навчання іноземній
мові . Вивчення
іноземної мови
здобувачами освіти з
особливими
освітніми
потребами.
Збірник вправ до
нестандартних
уроків для
підвищення
мотивації до
вивчення англійської
мови.

Формування
ключових
компетентностей
через використання
наскрізних ліній у
профільних групах з
англійської мови
Розвиток ключових
компетентностей на
уроках англійської
мови

Гейміфікація, як
одна з головних
інноваційних
технологій на уроках
англійської мови

30

26

25

25

25

51

52

53

Ткаченко
Наталія
Борисівна

Зуєва
Вікторія
Вікторівна

Камянська Алла
Миколаївна

Комунальний заклад
вчитель
освіти «Середня
французької
загальноосвітня
мови
школа № 78»
Дніпровської міської
ради
П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст.
Учитель
№ 3 П’ятихатської
англійської мови
районної ради

Запорізька
загальнооосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Апостолівської міської
ради

учитель
англійської мови
в початкових
класів

іноземна мова
(французька)

Українська мова і
література,
англійська мова

учитель
початкових класів

вища,
Старший
учитель,
2015
«Учительметодист»

вища,
«старший
учитель»

навчальнометодичний
посібник

Методичні
рекоменда
ції

Методичний
посібник

Розробки уроків та
тестові завдання з
французької мови
для учнів 5-7 класів
Застосування
інноваційних
технологій на уроках
англійської мови як
засіб підвищення
результативності
навчання та розвитку
креативності
«Використання ігор
на уроках
англійської мови як
шлях підвищення
пізнавальної
активності учнів в
умовах Нової
Української школи»

25,5

26

26

Математика (16)
54

55

Гонтарь Тетяна
Юріївна

Білоног
Ольга
Андріївна

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 115»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Середня
загальноосвітня
школа № 47 з
поглибленим
вивченням іноземних
мов та фізикоматематичного
профілю»
Дніпровської міської
ради

Вчитель
математики

Математика

Вища, старший
учитель, 2016

методичний
посібник

Прикладні задачі на
уроках математики
26

вчитель
математики

математика

вища,
старший
учитель,
2015

навчальний
посібник

Формування навичок
самостійної
діяльності в процесі
дистанційного
навчання
математики

26

56

57

58

59

60

Коваль
Ірина
Юріївна

Сторубель
Вікторія
Віталіївна

Нечай
Ігор
Вікторович

Богодиста
Наталія
Іванівна

Лагун
Олена
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 118 з
поглибленим
вивченням англійської
та німецької мов і
предметів природничоматематичного
напрямку» ДМР
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 77»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови»
Дніпровської міської
ради
КЗО «Дніпровський
ліцей інформаційних
технологій при
Дніпровському
національному
університеті
імені Олеся Гончара»
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок)
«Планета Щастя»

вчитель
математики

вчитель фізики,
математики

вчитель
математики

математика

фізика та
математика

математика

вища,
старший
учитель,
2017

вища,
старший
учитель,
2015

методичні
рекомендації

вища,
2013

дидактичний
матеріал,
посібник для
учителя та учнів

кандидат
математ. наук

вчитель
математики

вчитель
математики

математика

педагогіка і
методика
середньої освіти.
Математика
і фізика

методичний
посібник

вища,
старший
учитель,
2015

методичний
посібник

вища,
2016

методичний
посібник

Формування
компетентностей
засобами сучасних
інтерактивних
технологій на уроках
математики

Формування
навичків самостійної
діяльності в процесі
навчання
математики
Система задач для
учнів 10-х класів з
підвищеним
інтересом до
математики

Системо-діяльнісний
підхід при
викладанні
математики
в 9 класі

25

26

27

27

Розв’язування
рівнянь вищих
степенів
25

61

62

63

64

65

Шпрінгер
Сергій
Миколайович

Волинець
Катерина
Валентинівна

Поколодна
Катерина
Леонідівна

Пугач Людмила
Іванівна

Руденко Людмила
Олександрівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
61 «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів- технікоекономічний ліцей»
Дніпровської міської
ради
КЗО «Спеціалізована
середня
загальноосвітня школа
№ 126 з поглибленим
вивченням французької
мови» ДМР

вчитель
математики,
фізики

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

вчитель
математики

вчитель
математики

вчитель
математики

математика

математика

математика

учитель
математики і
фізики

вища,
2015

вища,
2013

методичні
рекомендації

методичний
посібник

вища,
старший
учитель,
2015

методична
розробка

спеціаліст вищої
категорії,
старший учитель

Методичний
посібник

Особливості
опрацювання тем з
проективної
геометрії у 9-11-х
класах
Вальдорфської
школи
Розвиток
пізнавального
інтересу, логічного
та творчого
мислення на уроках
математики.

Система справ
напрямлена на
відпрацювання
математичної
лексики на уроках
математики
французькою мовою
Використання
технології
перевернутого
навчання на уроках
математики

25

25

27

30

учитель
математики

учитель
математики

вища

Методичний
посібник

Мотивація
навчальної
діяльності учнів та
розвиток
математичної
компетентності на
уроках математики

27

66

67

68

69

Кисляченко
Наталія
Анатоліївна

Томаківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Томаківської
селищної ради ,
Томаківський район

Вчитель
математики,
заступник
директора з
виховної роботи

Вчитель
математики

Трясак Любов
Олексіївна

Бузівський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів
Магдалинівський
Личківська ОТГ

Учитель
математики

Барабанова Ірина
Валентинівна

КЗО „Миролюбівська
загальноосвітня школа ІІІІ ст. Раївської сільської
ради”

Учитель
математики

Зеленодольська
ЗШ № 2

Вчитель
математики

Орлова Людмила
Миколаївна

вища категорія,
старший
вчитель

навчальний
посібник

Викладач
математики

Спеціаліст
вищої категорії

Математик

Вища

Вчитель
математики

Вища

Алгебра 9 клас.
Збірник задач для
реалізації наскрізних
ліній ключових
компетентностей

25

Методичні
рекомендації

«Розвиток
критичного
мислення на уроках
математики»

25

Навчальнометодичний
посібник

Формування STEMкомпетентностей в
учнів на уроках
природничоматематичного
циклу
Інтегровані уроки та
заходи як засіб
мотивації навчальної
діяльності учня та
професійної
діяльності учителя
математики

Навчальнометодичні
матеріали

25

26

Географія, економіка(11)
70

71

Копилова
Наталія
Миколаївна

Корягіна
Тетяна
Вікторівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 133»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Фінансовоекономічний ліцей
наукового спрямування
при Університеті
митної справи та
фінансів»
Дніпровської міської
ради

вчитель
географії

вчитель
економіки

географія

фінанси

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

вища,
2015

навчальний
посібник

Формування понять
як основна складова
якості географічної
освіти

25

Збірник задач з
макроекономіки

25

72

73

74

75

76

77

Степанов
Ігор
Вадимович

Непомяща
Юлія
Олександрівна

Бурковська
Наталія
Володимирівна

Гопка Інна
Леонідівна

Удод Марія
Іванівна

Ходакова
Алла
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти
«Фінансовоекономічний ліцей
наукового спрямування
при Університеті
митної справи та
фінансів»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови»
Дніпровської міської
ради
комунальний заклад
«Ліцей №1»
Кам’янської міської
ради

вчитель
економіки

гідрогеологія та
інженерна геологія

вища,
2015

навчальний
посібник

Збірник задач з
мікроекономіки

25

вчитель
географії

географія

вища,
2016

навчальний
посібник для
учнів 6-х класів

Земля у космічному
просторі

25

вчитель географії

гідрогеологія і
інженерна геологія

комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№28» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад
загальної середньої
освіти № 1 –
загальноосвітній
заклад І-ІІІ ступенів
Новомосковськ

вчитель
географії
основи
здоров’я

географ, викладач
географії

Учитель
географії

Географія

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
33 «Маріїнська
багатопрофільна
гімназія-ЗНЗ

вчитель
географії

географія
і народознавство

спеціаліст вищої
категорії,
старший учитель

Методичні
рекомендації

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичний
посібник

«спеціаліст
вищої категорії»

Методичний
посібник

вища,
2017

авторська
програма

Інноваційний підхід
до розробки
дидактичного
матеріалу з
географії – вимога
сучасного уроку
Формування
екологічних знань на
уроках географії та в
позаурочний час
«Творче
використання
інноваційних форм
роботи на уроках
географії як дієвий
засіб соціалізації
особистості»
Живемо в єдності з
природою

29

25

25

25

78

79

80

81

82

83

Грідіна
Наталія
Борисівна

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

Савченко
Лілія
Володимирівна

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

Суліменко Віта
Василівна

Томаківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Томаківської
селищної ради ,
Томаківський район

Вчитель
географії,
заступник
директора з
науковометодичної
роботи

Дрозач
Галина
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 43»
Дніпровської міської
ради

вчитель біології

Дон
Наталія
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
57 «загальноосвітній
навчальний заклад
І ступеня-гімназія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 77»
Дніпровської міської
ради

вчитель біології

Артюшина
Ольга
Олександрівна

вчитель біології,
хімії

Географія

«Учительметодист»

«Учительметодист»

Географія

Вчитель географії

біологія
та хімія

Географія
Методичні
рекомендації

вища категорія ,
старший
вчитель

Біологія, екологія( 9)
біологія та хімія

біологія

Методичні
рекоменда
ції

вища,
2015

вища,
2012

вища,
Старший
учитель,
2015

Методичний
посібник для
вчителів

методичні
рекомендації

методичний
посібник

методичні
рекомендації

Формування в учнів
мотивації,
пізнавального інтересу
та емоційно-ціннісного
ставлення до вивчення
географії
Формування соціальної
компетентності учнів
через проектну
діяльність на уроках
географії та в
позаурочний час
Турнір юних
натуралістів –
сучасний
інтелектуальний
батл, тренд
формування
дослідницьких
компетентностей
учнів
Підготовка учнів до
участі в предметних
олімпіадах з біології
та написанні робіт в
МАН
Формування
екологічної
компетентності
учнів шляхом
природоохоронної
діяльності у процесі
вивчення біології
Формування
дослідницької
компетентності на
уроках біології з
використанням
здоров’язберігаючих
технологій навчання

25

25

25

27

28

26

84

85

86

87

88

Кручиніна
Марина
Рудольфівна

Омельяненко
Ольга
Вікторівна

Ясик
Ніна
Федорівна

Мірошниченко
Тетяна
Миколаївна

Мізіна
Оксана
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
144 «спеціалізована
школа з поглибленим
вивченням івриту,
історії єврейського
народу, єврейських
традицій-дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
«Нікопольська
спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 5»

вчитель біології,
природознавства

хімія, біологія

Комунальний заклад
«Новомиколаївська
СЗШ№1 І-ІІІ ст..»
Верхньодніпровської
районної ради

Учитель біології,
хімії,
природознавства
, екології

Учитель хімії,
біології

Комунальний заклад
“Хащівський
навчально-виховний
комплекс “заклад
загальної середньої
освіти
I-II ступенів - заклад
дошкільної освіти”

Вчитель біології

Біолог, викладач
біології,хімії

вища,
Старший
учитель,
2015

навчальнометодичний
посібник

Розробка та
створення
електронних
освітніх ресурсів
(ЕОР)
29

Вчитель
біології

П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. Учитель біології
№ 2 П’ятихатської
районної ради

Біологія

Біологія і хімія

«спеціаліст
вищої
категорії»

Методичний
посібник

Спеціаліст
вищої
категорії
Старший
учитель

Методичні
рекомендації

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційно
ї категорії,
педагогічне
звання
“Старший
учитель”

Методична
розробка

Вища категорія

Методичні
рекомендації

STEM-освіта як спосіб
оволодіння учнями
ключовими
компетентностями та
наскрізними вміннями
на уроках біології

Організація науково
– дослідницької
роботи під час
вивчення
природничих
дисциплін
Використання
інформаційнокомунікаційних
технологій для
активації
пізнавальної
активності та
розвитку творчих
здібностей учнів на
уроках
біології.
Мотивація пізнавальні
діяльності учнів на
уроках біології шляхом
використання
інноваційних
технологій

28

29

28

26

89

90

91

92

93

94

Пузіно
Наталія Іллівна

Бердо
Ріта
Валентинівна

Ліхошва Ірина
Миколаївна

Шпортько
Віталіна
Володимирівна

Скряга Наталя
Миколаївна

Тимошенко
Тетяна
Борисівна

КЗ
«Верхньодніпровська
ЗШ № 5 І-ІІІ ступеню.
Верхньодніпровська
ОТГ

вчитель біології

КЗО «Середня
загальноосвітня
школа № 47 з
поглибленим
вивченням іноземних
мов та фізикоматематичного
профілю»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 97 імені П. І.
Шкідченка»
Дніпровської міської
ради
комунальний заклад
«Середня
загальноосвітня школа
№31 з класами
вечірньої форми
навчання» Кам’янської
міської ради
КЗО «Чорнявщинська
ЗОШ І-ІІІ
ступенів»Юр’ївської
селищної ради
Юр’ївського району
Дніпропетровської
області

вчитель хімії

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 26»
ДМР

Вчитель
біології і хімії

Учитель хімії

вчитель хімії;
хімія та біологія

Вчитель
хімії

вчитель фізики

Хімія (4)
хімічна технологія
неорганічних
речовин

Хімія

вчитель хімії та
біології

Хімія та біологія

Фізика (6)
фізика

вища
кваліфікаційна
категорія,
«старшийвчитель»

Навчальний
посібник

вища,
2017

навчально методичний
посібник

Вища, Старший
вчитель 2012

методичний
посібник

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичний
посібник

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

вища,
Старший
учитель,
2015

навчальнометодичний
посібник

Тестові технології як
один із ефективних
методів оцінювання
навчальних
досягнень учнів з
біології

Використання
векторів для
проведення та
наглядного
представлення
стехіометричних
розрахунків у хімії

Формування
пізнавальної
компетенції учнів
засобами STEMосвіти з
використанням ІКТ
технологій
Використання
інтерактивних
технологій на уроках
хімії

Компетентнісний
підхід при вивченні
хімії, як фактор
формування
активної життєвої
позиції

29

26

27

26

26

Фізика для малюків
26

95

96

97

98

99

100

101

Портнова
Марина
Леонідівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 43»
Дніпровської міської
ради

вчитель фізики

Сливенко
Олена
Петрівна

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 55 інформаційнотехнологічного
профілю»
Дніпровської міської
ради

вчитель фізики

Гімназія № 3 –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ
ступенів

Учитель фізики

Балабуха Наталя
Михайлівна

Павлоградський
міський ліцей

Учитель фізики,
фізика

Металоріза-льні
весрстати та
системи

Балабаєва
Людмила
Василівна

КОЛІ СМ
Кривий Ріг

Учитель фізики,
фізика

Учитель фізики,
фізика

Федорова
Наталія
Дмитрівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок)
«Планета Щастя»
ДМР
Комунальний
навчальний заклад
«Хіміко-екологічний
ліцей» ДМР

вчитель
інформатики

Овчаренко Алла
Дмитрівна

Підгорна
Людмила
Віталіївна

математики
та фізика

фізика

Дніпропетровськи
й державний
університет
Фізик, викладач

Інформатика (4)
електронні
обчислювальні машини

вища,
2015

вища,
Старший
учитель,
2015

2015 р.
«спеціаліст
вищої категорії»
«старший
учитель»
Вища

Вища ,2015

вища,
2015

методичний
посібник

методичний
посібник

Методична
розробка
(дидактичні
матеріали)
Навчальний
посібник

Навчальнометодичний
посібник

методичний
посібник.

Зміст фізичного
експерименту. Його
роль у формуванні
науковоматеріалістичного
світогляду
Методичні
рекомендації
формування
ключових
компетентностей
учнів на уроках
фізики шляхом
впровадження
інтерактивних
технологій
«Використання
технології QR-кодів
на уроках фізики»
Лабораторні роботи
з фізики 8 клас за
основною
програмою
Фізичний практикум
для 10 класів шкіл з
профільним
вивченням фізики

25

25

26

29

28

Опрацювання
табличних даних.

30

вчитель
інформатики

математика

вища,
2017

методичний
посібник

Розробки уроків
інформатики для
учнів 8-9 класів з
розвитку критичного
мислення

30

Вища, «старший
учитель»

Методична
розробка

Розвиток творчих
здібностей та
обчислювального
мислення учнів під
час вивчення
інформатики як
шлях до формування
соціальноадаптованої
особистості

Вища

Навчальнометодичний
посібник

Розвиток
пізнавальної
активності
здобувачів освіти на
уроках інформатики

102

Хохлова Лариса
Віталіївна

103

104

105

106

Рижкова Ольга
Олександрівна

Таран
Марина
Германівна

Ужва
Алла
Степанівна

Клименко
Світлана
Василівна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 12
Павлоградської міської
ради

Павлоградський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад №2»

Вчитель
інформатики;
Інформатика,
математика

«Математика та
інформатика»

Вчитель
інформатики

Хімічна технологія
пластичних мас,
початкова школа
та дошкільне
виховання

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 117»
Дніпровської міської
ради

педагогорганізатор

Комунальний заклад
освіти
«Дніпровський ліцей
інформаційних
технологій при
Дніпровському
національному
університеті
імені Олеся Гончара»

педагогорганізатор

КЗ Піщанський ЗЗСО ІІІІ ступенів
Піщанська сільська
рада
Новомосковського
району

Педагог- організатор

Педагог-організатор (3)
виховна робота;
етика та
психологія
сімейного життя

керівник
театрального
колективу

вища,
2015

вища,
2015

методичний
посібник з
додатками

методичний
посібник

Формування
соціальнокомпетентної
особистості в
системі роботи
шкільного
самоврядування
Інноваційний підхід
у проведенні
видовищно-масових
заходів

30

30

25,5

30

Вища ДНУ 2008,
біолог, вчитель
біології та хімії

«спеціаліст
вищої
категорії»,
2015

Методичні
рекомендації

Аспекти
громадянського
виховання в
учнівському
самоврядуванні: нові
виклики сучасних
реалій в умовах
трансформації

30

107

108

109

110

111

112

Агалакова
Світлана
Михайлівна

Ковтун
Вікторія
Петрівна

Слободян
Ігор
Анатолійович

Опекаловська
Людмила
Юріївна
Бондаренко
Сергій
Анатолійович
Палій
Оксана
Андріївна

Комунальний заклад
загальної середньої
освіти
«Ліцей № 142 імені
П’єра де Кубертена»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 69»
Дніпровської міської
ради

вчитель фізичної
культури

Фізична культура (8)
фізичне виховання
та спорт

перша,
2015

методичні
рекомендації

25

вчитель фізичної
культури

Комунальний заклад
вчитель
освіти «Середня
фізичної
загальноосвітня
культури
школа № 91»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
вчитель
освіти «Середня
фізичної
загальноосвітня
культури
школа № 46»
ДМР
Комунальний заклад
вчитель
«Нікопольська середня
фізичної
загальноосвітня школа
культури
І-ІІІ ступенів № 10»
П’ятихатська ЗШ І-ІІІ ст. Учитель фізичної
№ 2 П’ятихатської
культури
районної ради

фізична культура

фізичне виховання
і спорт

фізична культура і
спорт

Фізичне виховання

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

вища,
2019

навчальнометодичний
посібник

«спеціаліст
вищої
категорії»

Методичні
рекомендації

«Учительметодист»

Фізичне
Методичні
виховання
рекомендації
та

спорт

113

114

Манко Руслан
Олександрович

Задорожний В М

Диференційований
підхід на уроках
фізичного виховання

Болштиська СЗШ
Божедарівської СР
Криничанського р-ну

Учитель
фізичної
культури

Учитель фізичної
культури

Аулівський опорний
заклад І-ІІІ Аулівської
селищної ради

Учитель
фізичної
культури

Учитель фізичної
культури

Вища

Вища

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Формування
здорового способу
життя учнів за
допомогою
позакласних занять з
фізичного виховання
Рухливі ігри як засіб
фізичного виховання
школярів початкової
школи
Інноваційні
технології розвитку
особистості на
уроках фізичної
культури
Варіативний модуль
«Бадмінтон»
Соціальна реабілітація
дітей спецмедгрупи на
уроках фізичної
культури у
загальноосвітньому
навчальному закладі
Зміцнення фізичного
та морального
здоров’я через
організацію
туристичних походів
Спортивні та
рухливі ігри як засіб
розвитку рухових
якостей учнів

25

25

25

28

26

26

26

Основи здоров’я (1)
115

Ругно Олена
Володимирівна

Заклад загальної
середньої освіти № 15 –
загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ
ступенів
Новомосковськ

Учитель основ
здоров’я

Початкове
навчання, вчитель
початкових класів

«спеціаліст
вищої категорії»
«старший
учитель»

Методичний
посібник

«Розвиток
критичного
мислення та
екологічної
свідомості школярів
шляхом
використання арттерапевтичних
технік»

28

Захист Вітчизни (1)
116

117

118

Кабанов
Микола
Володимирович

Михайленко
Галина Леонідівна

Гамрекелі
Юлія
Зурабівна

Комунальний заклад
освіти
«Гімназія № 3»
Дніпровської міської
ради

вчитель
«Захист
Вітчизни»

Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад –
ПНЗ Покров)

Вчитель
трудового
навчання.
Трудове
навчання

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 129 фізикоматематичного
профілю»
Дніпровської міської
ради

вчитель
музичного
мистецтва

військовополітична
підготовка

вища,
2016

Трудове навчання (1)
Інженер-викладач
Спеціаліст
машинобу-дівних
вищої
дисциплін
кваліфіка-ційної
категорії,
«старший
учитель»,
2015 рік
Музика (1)
музична педагогіка
вища,
та виховання
2017

навчальний
посібник

Збірник тестових
завдань з предмету
”Захист Вітчизни”

Методичний
посібник

«Виготовлення
дитячої іграшки
«Світлофор»»

28

25

методичний
посібник

Проектна діяльність
учнів
30

ОТМ (2)
119

Ніколаєва
Інна
Леонідівна

Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховний
комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради

вчитель
образотворчого
мистецтва

архітектура

вища,
2015

методичні
рекомендації

Розвиток сфери
почуттів на уроках
живопису у
початкових класах
Вальдорфської
школи

27

120

121

122

123

124

125

Марченко
Надія
Григорівна

Левченко
Олександр
Михайлович

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс
«Вальдорфська середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дитячий
садок»
Дніпровської міської
ради

вчитель
української
мови, літератури
та ОТМ

Комунальний заклад
освіти
«Центр допризовної
підготовки»
Дніпровської міської
ради
КЗО «Навчальновиховне об’єднання №
28 «гімназія-школа І
ступеня – дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) – центр
позашкільної роботи»
ДМР
Комунальний заклад
«Центр профільного
навчання та дитячої
творчості»
Вільногірської міської
ради

керівник гуртка

Прозоров
Олександр
Олександрович

комунальний заклад
«Будинок дитячої
творчості» Кам’янської
міської ради

керівник гуртка
«Теніс»

Зубрицька Олена
Іванівна

комунальний заклад
«Станція юних
техніків» Кам’янської
міської ради

керівник гуртка

Чурай
Вікторія
Валеріївна

Найда
Олена
Миколаївна

керівник гуртка

українська мова та
література

вища,
2015

Позашкільна освіта (16)
командна,
12 тарифний
тактична, колісні
розряд,
та гусеничні
2015
машини
російська мова та
література;

12 тарифний
розряд,
2015

методичні
рекомендації

методичний
посібник

методичний
посібник

театральна
діяльність

керівник гуртка

Початкове
навчання

12 розряд

викладач
фізичного
виховання і спорту

11 тарифний
розряд

вчитель технології
профільного
навчання і
креслення

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Навчально методичний
посібник

Методичний
посібник

Інтеграція уроків
образотворчого
мистецтва в
навчальний процес
5-го класу
Вальдорфських шкіл

Інженерні мінновибухові
загородження

Арт-терапевтичні
методи у роботі
гуртків художньоестетичного циклу в
умовах інклюзивної
освіти
«Виховання інтересу
до колективних
творчих справ,
формування
лідерських та
організаторських
якостей
старшокласників
Розвиток фізичних
здібностей дітей на
заняттях гуртка
«Теніс»
STEM – освіта –
шлях від цікавої
науки до справи
життя

26

28

27

30

27

30

126

127

128

129

130

131

132

Коломієць
Сергій
Миколайович

Комунальний заклад
«Нікопольський
будинок дитячої та
юнацької творчості»

Керівник
спортивнотуристичного
гуртка

Фізична культура і
спорт

Попадинець
Марина
Леонідівна

КПНЗ «Палац
творчості дітей та
юнацтва» Павлоград

керівник
творчого
об’єднання
«Класична
гітара»

музичне мистецтво

Мосійко
Світлана
Миколаївна

Комунальний заклад
освіти
«Магдалинівська
станція юних
натуралістів»
Магдалинівської
районної ради
КНЗ «Криничанський
Центр учнівської
молоді» Криничанська
ОТГ
Комунальний заклад
«Софіївський центр
творчості» Софіївської
селищної ради
Софіївського району
Дніпропетровської
області
Комунальний заклад
освіти
“Обласний екологонатуралістичний центр
дітей та учнівської
молоді” ДОР

Керівник гуртків

Вчитель
української мови
та літератури

КЗ « ЦПО»

Керівник гуртка

Марченко Андрій
Володимирович

Артеменко Тетяна
Володимирівна

Крикун Галина
Віталіївна

Сальнікова Оксана
Олександровна

Керівник гуртка,
пішохідний
туризм
Керівник гуртка

Керівник гуртка

12 тарифний
розряд

12 тарифний
розряд

12 тарифний
розряд

Магістр
олімпійського та
професійного
спорту
Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Біологія.

Вища, 11 розряд

Спеціальність
«Ботаніка»

Народне художнє
мистецтво

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичні
рекомендації

Здоров'язберігаючі
технології
оздоровлення
учнівської молоді
під час занять
туризму
Розвиток музичного
мислення в процесі
навчання гри на
гітарі в творчому
об’єднанні
«Класична гітара»
Розвиток
національнопатріотичного
виховання учнів у
позашкільній роботі

Методичний
посібник

Організація та
проведення
туристичних походів

Відповідає
раніше
встановленому
12 тарифному
розряду

Методичний
посібник

На допомогу
керівнику екологонатуралістичного
напрямку

12 тарифний
розряд

Методичний
посібник

10 тар.розряд

Методина
розробка

Формування
ціннісної системи
особистості
вихованця на
заняттях гуртків
екологонатуралістичного
профілю в умовах
викликів сьогодення
Розвиток творчих
здібностей та
креативного
мислення в гуртку
«Школа кадрового
резерву»

30

30

29

27

27

30

29

133

134

135

136

137

138

139

Терещенко
Вікторія
Вікторівна

КЗ « ЦПО»

Бондаренко
Олександр
Володимирович

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Мала академія наук
учнівської молоді»
Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Мала академія наук
учнівської молоді»
ДОР»

Керівник гуртка

Козачок
Юлія
Леонідівна

Комунальний
позашкільний
навчальний заклад
«Мала академія наук
учнівської молоді»

Керівник гуртка

Криворучко
Олена
Василівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 292»
Дніпровської міської
ради
Софіївський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Чайка» Софіївської
селищної ради
Софіївського району
КЗСЗ «Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей»
Дніпровської міської
ради

практичний
психолог

Іванець
Катерина
Трохимівна

Климчук Юлія
Степанівна

Прокопенко Олег
Валентинович

Керівник гуртка

Керівник гуртка

Педагогіка
середньої освіти

10 тар. розряд

Освітні,
педагогічні науки
Менеджмент
освіти

Спеціаліст І
категорії, 2019

Зоологія

Спеціаліст
вищої категорії,
2019

Українська мова і
література

Психологія (5)
дошкільна
педагогіка та
психологія

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Спеціаліст
вищої категорії,
2016

Методичні
рекомендації

вища,
2015

методичні
рекомендації

Музей як складова
патріотичного
виховання
учнівської молоді
Позашкільна освіта
як прерогатива
успішної
особистості
Навчальнодослідницькі
експедиції як спосіб
залучення учнівслухачів ДВ МАН
України до науководослідницької
діяльності
Організація науководослідницької
роботи вихованців
ДВ МАН з теми:
«Література рідного
краю»

25

29

28

28

Арт-практики в
роботі практичного
психолога ЗДО
29

Практичний
психолог

Практичний
психолог

Практичний
психолог в
закладах освіти,
вчитель історії

вища категорія

психолог

Вища, 2015

Методичний
посібник

Соціальний розвиток
дошкільнят засобами
сенсорної кімнати
27,5

Методичний
посібник

Використання
творчих здібностей
дітей, як фактор
соціальнопсихологічної
реабілітації

28,5

140

141

142

143

144

145

Гладкова Жанна
Георгіївна

Склянська Ольга
Вадимівна

Макарова
Вікторія
Олександрівна

Смага
Ольга
Віталіївна

Родзіна
Тетяна
Миколаївна

Мальчугіна
Руслана
Григорівна

Індустріальний коледж
ДВНЗ
«Український
державний хімікотехнологічний
університет» ДОР
КЗО « ДОМРЦ» ДОР

Практичний
психолог

Практичний
психолог

Комунальний заклад
освіти
«Навчальнореабілітаційний центр
«Надія»
Дніпровської міської
ради

вчитель
музичного
мистецтва

Комунальний заклад
освіти
«Навчальнореабілітаційний центр
«Надія»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчальнореабілітаційний центр
«Надія»
Дніпровської міської
ради

вчитель-логопед

Логопедичний пункт
при департаменті
гуманітарної політики
Дніпровської міської
ради

вчитель-логопед

психолог

Психологія

Вища, 2015

Вища

Корекційна педагогіка (20)
дошкільне
вища,
виховання
2018

дефектологія

вища,
2014

Методична
розробка

Методичні
рекомендації

методична
розробка

методичний
посібник

Психологопедагогічні прийоми
комунікативноїммко
мпетентності
Особливості
соціальної взаємодії
дитини раннього
віку з порушенням
розвитку із близьким
дорослим
Корекційна розвиткова робота
на заняттях з музики
та рітмики з дітьми з
інтеллектуальним
проушенням
засобами музичноритмичних вправ і
музичнодидактичних ігор.
Алалія.Діагностика.
Корекційна робота
при алалії.

25

28

26

30

вчитель-логопед

логопедія

дефектологія

вища,
2017

вища,
2017

методична
розробка

методичний
посібник

Орієнтовне
календарне
планування
логопедичних занять
для груп дітей з
помірною
розумовою
відсталістю I-IV
років навчання.
Впровадження
інноваційних
педагогічних
технологій в роботі з
дітьми-логопатами

25

30

146

Білаш
Оксана
Вікторівна

Дефектологія

спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

вчитель-логопед

Дефектологія

спеціаліст
вищої категорії,
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

Логопедичний пункт
при КЗШ № 52 Кр.Ріг
комунальний заклад
освіти
«Навчальнореабілітаційний центр
«Колосок» ДОР»

Вчитель-логопед

Логопед

Вища

вчительдефектолог,
вихователь

Дефектологія

Перша категорія

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 3» ДОР

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка і
методика
початкового
навчання, вчитель
початкових класів

Вища, старший
учитель

КЗО «Загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 3» ДОР

Вчитель
початкових
класів

Початкове
навчання та
народознавство

Вища, старший
учитель

КЗО
«Дніпропетровська
загальноосвітня
санаторна школаінтернат № 4 І-ІІІ
ступенів» ДОР»

Вихователь

Викладач
російської мови та
літератури

Вища

Черкашина
Олена
Анатоліївна

КЗО «КБПНРЦ
«Натхнення» ДОР»
Кр.Ріг

Вчитель
української мови
та літератури

Вчитель
української мови
та літератури

Стеценко
Світлана
Вікторівна

КЗО «Криворізький
БНРЦ «Надія» ДОР»

вихователь

вихователь

147
Образок
Віта
Леонідівна

148
149

150

151

152

153

154

Пастернак Олена
Анатоліївна
Лукіна Леся
Юріївна

Войтенко Наталія
Григорівна

Ягубова Тетяна
Віталіївна

Гавриленко
Марина
Іванівна

Комунальна
установа «Інклюзивноресурсний центр»
Жовті Води
Комунальна
установа «Інклюзивноресурсний центр»
Жовті Води

вчитель-логопед

Спеціаліст вищої
категорії,
«старший
учитель»,
2015
спеціаліст
вищої категорії,
2018

Методичний
посібник
Робочий зошит

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Навчальний
посібник

Методичний
посібник

Особливості
розвитку та
навчання дітей із
синдромом Дауна
Формування
мовленнєвої
компетентності
дошкільників та
молодших школярів
із заїканням
Творчі ігрові
завдання
1.Зошит з розвитку
мовлення для дітей
дошкільного віку
«Іграшки»
2.«Знайомство з
цифрами»
«Впровадження
медико-педагогічної
технології
«ПіснеЗнайка» в
умовах Нової
української школи»
«Впровадження
двопівкульної
технології навчання
на уроках в
початкових класах»
«Проєктна
діяльність у
виховній роботі в
умовах
сучасного
загальноосвітнього
навчального
закладу»
Числівник як
частина мови.
Конспект уроків з
української мови. 9
клас
Методичний
посібник «Подарую
дітям радість»

29

30

30

25

30

30

30

25

26

155

156

157

158

159

160

161

162

Бортуаль
Наталія
Леонідівна

КЗО «Криворізький
багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
«Надія» ДОР»

вчительдефектолог

Побережна Олена
Віталіївна

КЗО
«Багатопрофільний
навчальнореабілітаційний центр
№6» ДОР»

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів,
практичний
психолог,
спеціаліст з
дефектології

Вчитель
української мови

Вчитель
української мови

Вища

Методичний
посібник

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Вища

Методичний
посібник

Вчитель історії

Вчитель історії

Вища

Навчальний
посібник

дошкільне
виховання,
кваліфікація
вихователь в
дошкільних
закладах

2015,
Відповідає
займаній посаді,
відповідає
раніше
присвоєному 9
т.р.

Методична
розробка,
методичні
рекомендації

укр.мова і
література

Вища

Методичний
посібник

Антонюк Оксана
Володимирівна

КЗО «БНРРМ ЦКР та
ІН ДОР

Дмітрієва Алла
Олександрівна

КЗО «БНРРМ ЦКР та
ІН ДОР

Фролова Тетяна
Миколаївна

КЗО «БНРРМ ЦКР та
ІН ДОР

Савченко Юлія
Володими
рівна

Комунальний заклад
освіти «Навчальнореабілітаційний центр
«Квітонька»
Дніпропетров
ської обласної ради»

Вихователь
логопедичної
групи

Грецька Тетяна
Станіславівна

КЗШ І № 7
Кривий Ріг

вихователь

Рякська
Олена
Олексіївна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
42 «школа І-ІІІ ступенів
– дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
ДМР

вчитель
початкових
класів

корекційний
педагог

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель, 2017

Методичний
посібник

Спеціаліст
вищої категорії

Методичний
посібник

Початкова школа(42)
початкова школа,
вища,
дошкільне
Старший
виховання
учитель,
2015

методичний
посібник

Методичний
посібник
«Творчі вправи для
корекції заїкання
засобами
музикотерапії»
«Здоров’язбережувальні
технології в
початкових класах»
Методика
впровадження
інноваційних
технолоій на уроках
Використання
LEGO –технологій в
освітньому просторі
школи
Дидактичні
матеріали.Вступ до
історії 5 клас
Особливості
організації
освітнього процесу з
дошкільниками, що
мають
інтелектуальні
порушення, в
ситуації білінгвізму
Методика
формування
емоційного
інтелекту у дітей ..
Розвиток
пізнавальних
інтересів молодших
школярів з
використанням ІКТ

30

30

28

30

30

29

25

26

163

164

165

Пишкіна
Наталя
Василівна

Вакуленко
Лілія
Дмитрівна

Бондаревська
Інна
Миколаївна

166

Негрєєва
Оксана
Валеріївна

167

Кирсань
Наталія
Петрівна

168

Хвостик
Олена
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 115»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована школа
№ 134 гуманістичного
навчання та
виховання»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
загальної середньої
освіти
«Ліцей № 142 імені
П’єра де Кубертена»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 69»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
139 «загальноосвітній
навчальний заклад –
центр творчості
«Дума»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
139 «загальноосвітній
навчальний заклад –
центр творчості
«Дума»
Дніпровської міської
ради

вчитель
початкових
класів

педагогіка та
методика
початкового
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
порадник

вища,
2015

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

Розвиток критичного
мислення учнів
початкових класів

Працюємо з
задоволенням!
Емоційний інтелект і
можливості його
розвитку в класах за
програмою інтелект
України
«Культура
добросусідства» інструмент
формування
громадянської
компетентності
молодших школярів
STEM -уроки в
початковій школі.
Практика
впровадження

28

28

30

вчитель
початкових
класів

трудове навчання

вища,
2017

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

викладання в
початкових класах;
біологія

вища,
2015

навчальнометодичний
посібник

Критичне мислення
як засіб формування
та розвитку творчих
здібностей
молодших школярів
засобом
інтегрованого
навчання

28

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
2015

методичний
посібник

Збірка завдань для
розвитку
мовленнєвої
діяльності в учнів
початкових класів

26

30

169

Чирва
Оксана
Олександрівна

170

Буніна
Ольга
Олександрівна

171

Морочева
Олена
Олексіївна

172

Шило Людмила
Миколаївна

173

Шестакова
Віра
Петрівна

174

Донська
Надія
Данилівна

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня № 147
імені В’ячеслав
Чорновола»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 91»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 91»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 91»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Навчально-виховне
об’єднання № 136
«Класична гімназія
імені Кирила і
Мефодія-початкова
школа-дошкільний
навчальний закладвалеологічний центр»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови» ДМР

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання,
дошкільне
виховання

вища,
2017

методичний
посібник

Використання
інтерактивних форм
та методів навчання
на уроках
української мови у
початковій школі

27

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

Формування
соціальної
компетентності
учнів школи
І ступеня

27

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2016

методичний
посібник

Психологічні
прийоми
дезадаптації учнів
при переході до
школи ІІ ступеня

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
2017

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

біологія;
вчитель початкової
школи з
викладанням ІКТ

вища,
Старший
учитель,
2015

методичний
посібник

вчитель
початкових
класів

педагогіка
та методика
початкового
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

посібник для
вчителя

Формування та
розвиток
пізнавальної
активності учнів
молодшого
шкільного віку
Розвиток
креативності
школяра як засіб
формування
ключових
компетентностей
здобувачів освіти

Вивчення
словникових слів в
початкових класах /
2 клас НУШ/

28

27

28

27

175

176

177

178

179

Терещенко
Наталія
Валентинівна

Маршалка Анжела
Валеріївна

Карпенко
Ніна
Євгенівна

Палюх Світлана
Анатоліївна

Майна
Лариса
Василівна

КЗО «Спеціалізована
багатопрофільна школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 73»
Дніпровської міської
ради

вчитель
початкових
класів

Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 58»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
144 «спеціалізована
школа з поглибленим
вивченням івриту,
історії єврейського
народу, єврейських
традицій-дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок)
«Планета Щастя»
Дніпровської міської
ради

вчитель
початкових
класів

педагогіка
та методика
початкового
навчання

вища,
2012

вчитель
початкових
класів

початкова освіта

Вища,
Старший
учитель,
2015

Вчитель
початкових
класів

педагогіка
та методика
початкового
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

дидактичний
матеріал

початкове
навчання

Вища, Старший
вчитель, 2015

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

практичнометодичний
посібник

Вправи з розвитку
критичного
мислення на уроках
української мови / 2
клас/
Формування
наскрісних умінь
здобувачів освіти
НУШ в рамках
науковопедагогічного
проекту “Інтелект
України”
Використання
технологій
креативного
мислення у роботі з
учнями початкових
класів
Системний підхід у
підготовці та
проведенні уроків в
інклюзивних класах

27

28

26

26

вчитель
початкових
класів

психологія;

вища,
2015

навчальний
посібник

Ранкові зустрічі.
НУШ 2 клас.

початкове
навчання
25

180

181

182

183

184

Кріпак
Оксана
Володимирівна

Дудник
Наталія
Анатоліївна

Огій
Надія
Дмитрівна

Кузнєцова
Інна
Іванівна

Мазна Ольга
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
148 «спеціалізована
школа -дошкільний
навчальний заклад
(ясла- садок)
«Планета Щастя»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
120 «школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний
навчальний заклад
(дитячий садок)»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Середня
загальноосвітня
школа № 21»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
61 «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ
ступенів- технікоекономічний ліцей»
Дніпровської міської
ради
опорний навчальний
заклад «Апостолівська
загально
освітня школа І-ІІІ
ступенів №1
Апостолівської міської
ради Апостолівського
району
Дніпропетровської
області»

вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

початкове
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

вища,
2016

методичний
посібник.

методичний
посібник

Методи і прийоми
створення ситуації
успіху для
формування
особистості
молодшого школяра.

26

Інтерактивні методи
навчання в
початкових класах
27

вчитель
початкових
класів

педагогіка
та методика
початкового
навчання

вища,
Старший
учитель,
2015

навчальнометодичний
посібник

Розвиток
пізнавальних,
інтелектуальних і
творчих здібностей
молодших школярів

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

вища,
2015

навчальнометодичні
матеріали з
математики.
1 клас.

Цікава математика

методичний
посібник

«Розвиток
партнерських
стосунків у роботі з
батьками в умовах
НУШ»

учитель
початкових
класів

учитель
початкових класів

вища,
«старший
учитель»

25

25

28

185

186

187

188

189

190

191

Дорота Вікторія
Леонідівна

КЗШ І № 7
м. Кр.Ріг

Вчитель
Поч.класів

Педагогіка і
методика
початкового
навчання

Вища

Борилюк
Олена
Вікторівна

Вільногірська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5
Вільногірської міської
ради

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка та
методика
початкового
навчання

Вища, «старший
вчитель»

Палій
Олена
Володимирівна

Вільногірська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4
Вільногірської міської
ради

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка
та методика
початкового
навчання

Вища, «старший
вчитель»

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

вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових класів,
вихователь ГПД

спеціаліст
вищої категорії,
старший
учитель

Методичні
рекомендації

вчитель
початкових
класів

початкове
навчання

спеціаліст
вищої категорії

Методичний
посібник

Навчально - виховний
комплекс «Ліцей –
спеціалізована
загальноосвітня школа
I -III ступенів»
Марганецької міської
ради
Дніпропетровської
області
НВК « Ліцей –СШ І-ІІІ
ступенів ММР

вчитель,
початкові класи

«Педагогіка та
методика
початкового
навчання»

Камянецька
Наталія
Іванівна
Безцінна Вікторія
Володимирівна

Коркач Лариса
Василівна

Ковальова Леся
Іванівна

вчитель,
початкові класи

Педагогіка та
методика
початкового
навчання»

«спеціаліст
вищої категорії»,
«старший
учитель»

«спеціаліст
вищої категорії»,
«старший
учитель»

Навчальнометодичний
посібник

Упровадження
інноваціних
здоровязберігаючих

Методичний
посібник

«Використання
технології розвитку
критичного
мислення в
методичній та
навчальній роботі»
«Соціалізація
молодших школярів
шляхом
впровадження
інтерактивних
технологій у
освітній процес»
Формування
критичного
мислення молодших
школярів

Методичний
посібник

Навчальний
посібник

Н/м посібник

Ігрові технології
навчання у
початковій школі як
засіб підвищення
пізнавальної
активності учнів
«Активізація
пізнавальної
діяльності учнів
початкових класів
шляхом
впровадження
інноваційних
технологій на уроках
математики»
Створення стуації
успіху на різних
етапах уроку

26

26

28

28

28

30

29

192

193

194

195

196

197

198

Бундюк
Людмила
Леонідівна

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

Вчитель
початкових
класів

Початкові класи

Ковальова Марина
Валеріївна

Павлоградська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 9
Павлоградської міської
ради

учитель
початкових
класів

Біолог,
викладач
біології

Синельниківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1
м.Синельникове

Учитель
початкових
класів

Учитель
початкових класів

КЗ «Партизанська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Дніпровської районної
ради
Дніпропетровської
області»
Комунальний заклад
Верхівцевський
навчально – виховний
комплекс «СЗШ№1 ДНЗ»
Верхньодніпровської
районної ради
Семенівська середня
загальноосвітня школа
Криничанського
району

Вчитель
початкових
класів

Педагогіка і
методика
початкового
навчання

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»
2015

Методичний
посібник

Вчитель
початкових класів

Спеціаліст
вищої категорії
Старший
учитель

Збірник вправ

учитель
початкових
класів

учитель
початкових класів

Вища, «старший
учитель»

Методичний
посібник

Лозуватська філія
ОКНЗ
« Лозуватська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Т.Г.
Шевченка»
Криворізької РР

вчитель,
початкова освіта

вчитель
української мови
та літератури

Сухорукова Алла
Федорівна

Сушко Світлана
Василівна

Попова
Лідія
Петрівна

Великодна
Маргарита
Андріївна
Ковалець Інна
Іванівна

Вчитель
початкових
класів

«спеціаліст
вищої
категорії»

Навчальний
посібник

Вища, «старший
учитель»

Методичний
посібник

Вища

2015 рік,
«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Методичні
рекомендації

дидактичний
матеріали

Ігрова діяльність як
засіб успішної
адаптації
першокласника в
освітньому
середовищі
«Використання
сучасних
педагогічних
технологій як засіб
формування творчої
особистості в
умовах НУШ»
Реалізація принципу
радість пізнання
через дослідницьку
роботу в початковій
школі в умовах
НУШ
Використання
інноваційних
технологій в
контексті успішної
соціалізації
молодших школярів
Формування
читацької
компетентності
молодших школярів
на уроках
літературного
читання
Розвиток
пізнавальних
інтересів в учнів
шляхом ігрової
діяльності
Розвиток зв’язного
мовлення учнів
відповідно до
Концепції «Нова
українська школа».

27

25

29

27

27

27

30

199

200

201

202

203

204

205

Завгородня Нонна
Миколаївна

Теслюк
Олена Миколаївна

Пасічна
Зоя Анатоліївна

Чорна Наталія
Миколаївна

Новософіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ст. Нікопольської
районної ради
Дніпропетровської
області
Просянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Покровської районної
ради
Дніпропетровської
області
Комунальний заклад
«Прядівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Царичанської селищної
ради
Дніпропетровської
області

Вчитель
початкових
класів

Вчитель
початкових класів

Вчитель
початкових
класів

Учитель
початкових класів

учитель,
початкові класи

КЗО „Циганівська
Учитель початко- Учитель початкових
загальноосвітня школа Івих класів
класів
ІІІ ст. Раївської сільської
ради”

Дерипаско
Людмила Іванівна

Першотравенська ЗШ
№5

Вч.початкових
класів

Калиста
Ірина
Володимирівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 206»
Дніпровської міської
ради

музичний
керівник

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 206»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Мороз
Марина
Віталіївна

учитель
початкових класів

Початкове
навчання

Вища, 2015 рік

Вища, «старший
учитель»

Методичні
рекомендації

«Тематичні ранкові
зустрічі «У колі
вірних друзів»

Методичні
рекомендації щодо
організації проектної
діяльності з учнями
початкових класів

«спеціаліст
вищої
категорії»,
«старший
учитель»

Методичний
посібник

Вища

Методичний
посібник

Сторінка дослідника.
Уроки серед
природи

Навчальний
посібник

НУШ. Збірник вправ

методичний
посібник

«Театр у житті
дитини»
Формування творчої
особистості дитини
дошкільного віку
засобами
театралізованої
діяльності
«Серце віддаю
дітям»
Розвиток моральноетичних якостей
дошкільників за
творами
В.Сухомлинського

Вища

Дошкільна освіта(73)
музичне виховання
9 тарифний
розряд,
2016

вихователь
дошкільного
закладу

Методичний
посібник

10 тарифний
розряд,
2015

методичний
посібник

Бінарний урок як
форма інтегрованого
навчання для
цілісного
сприйняття
навколишнього світу
молодшими
школярами

25

26

28

28

30

30

27

206

207

208

209

210

211

Тіщенко
Інна
Анатоліївна

Фоменко
Тетяна
Антонівна

Дімітрова
Світлана
Семенівна

Коленова
Тетяна
Сергіївна

Дзивицька
Ганна
Вікторівна

Гогіна
Галина
Олександрівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 206»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 206»
Дніпровської міської
ради

музичний
керівник

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 317»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 68»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний комплекс №
106 «середня
загальноосвітня школадошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)»ДМР
Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 189
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

вихователь

вихователь

вихователь
дошкільного
закладу

деригент-хоровик

дошкільне
виховання

дошкільне
виховання

дошкільне
виховання

початкове
навчання

10 тарифний
розряд,
2015

9 тарифний
розряд,
2016

вища,
2017

10 тарифний
розряд,
2015

вища,
2015

11 тарифний
розряд,
2015

методичний
посібник

методичний
посібник

методичний
посібник

методичний
посібник

методичний
посібник

методичні
рекомендації

«Аплікація для
найменших»
Різнобічний і
гармонійний
розвиток дітей
раннього віку в
процесі навчання
аплікації
«Виховуємо
патріотів»
Формування у
дошкільників
національної
самосвідомості на
заняттях з музичного
виховання
«Дослідники
природи»
Пошуково дослідницька
діяльність дітей
дошкільного віку в
природі.
LEGO- як
дидактичний
інструмент
інтегрованого
підходу STREAMосвіти дітей
дошкільного віку
Розвиток
інтелектуальних
здібностей
дошкільника
засобами ЛЕГО технологій
“Україна в нас єдина
- бережи її дитино!”
(організація
просвітницької
роботи )

27

30

27

27

30

30

212

213

214

215

216

Федоренко
Юлія
Анатоліївна

Белікова
Анна
Вікторівна

Койнаш
Олена
Леонідівна

Даниленко
Олена
Володимирівна

Шибаєва
Марина
Вікторівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 189
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 198»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
№ 244»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 282
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 282
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

дошкільне
виховання

дошкільна освіта

11 тарифний
розряд,
2015

11 тарифний
розряд,
2015

методичні
рекомендації

досвід

“Україна в нас єдина
- бережи її дитино!”
(організація
просвітницької
роботи з
педагогічними
кадрами з
національнопатріотичного
виховання дітей
дошкільного віку)
Робота з батьками

30

29

виховательметодист

вихователь

вихователь

дошкільне
виховання і
психологія

українська мова і
література

дошкільне
виховання

вища,
2016

вища,
2002

11 тарифний
розряд,
2008

методичний
посібник

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

Формування основ
патріотичного
виховання, як
важливої
складової
потенціалу нації
Значення емоційноціннісного
компонента в
процесі формування
екологічно-доцільної
поведінки
дошкільників
Використання
математичних ігор і
вправ на заняттях з
логікоматематичного
розвитку у ЗДО

30

28

30

217

218

219

220

221

Ерліх
Оксана
Валеріївна

Кайнога
Наталія
Анатоліївна

Захаренко Ганна
Панасівна

Романченко
Тетяна
Григорівна

Ніколенко
Тетяна
Валеріївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 316
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
№ 331»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 404
центр розвитку
дитини»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти «Навчальновиховний
комплекс № 122
«загальноосвітній
навчальний закладдошкільний
навчальний заклад»
Дніпровської міської
ради
КЗО «Навчальновиховне об’єднання №
136 «Класична гімназія
імені Кирила і
Мефодія-початкова
школа-дошкільний
навчальний закладвалеологічний центр»
ДМР

вчитель-логопед

вихователь

вихователь

дефектологія

дошкільне
виховання

Дошкільне
виховання

вища,
Старший
учитель,
2015

методичні
розробки ігор
занять з
використанням
сенсорної
коробки

Використання
сенсорної коробки
для роботи з дітьми
аутистами

11 тарифний
розряд,
2016

методичний
посібник

Формування основ
безпеки
життєдіяльності
дошкільників

11 тарифний
розряд,
2017

методичний
посібник

30

28

Розвиток зв’язного
мовлення, його роль
у формуванні
словесної творчості
27

виховательметодист

Логопедія.
Дошкільне
виховання

вища,
2015

Родинне виховання
методичний
посібник
27

вихователь

російська мова та
література

вища,
2015

методичний
посібник

Використання
технології
“Sendplay” для
розвитку мовлення
дошкільників

30

222

223

224

225

226

Дубенко
Надія
Степанівна

Уманець
Любов
Миколаївна

Груєнко
Ольга
Миколаївна

Лазаренко
Світлана
Валеріївна

Круть
Юлія
Валеріївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 43
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 351»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 386
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

вихователь

дошкільне
виховання

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2015

вища,
2015

методичний
посібник

методичний
посібник

“Розумні звуки”
Практичний
матеріал до занять з
навчання грамоти
дітей з порушенням
психологічного
розвитку

28

Збережене
середовищебезпечне життя
27

виховання в
дошкільному
закладі

11 тарифний
розряд,
2015

досвід

Мнемотехніка в
розвитку мовлення
дітей
27

вихователь

вихователь

дошкільне
виховання

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2016

11 тарифний
розряд,
2017

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

Виховання
моральних цінностей
у дітей середнього
дошкільного віку
через використання
дидактичних ігор
Використання
паличок Кьюїзенера
в логіко математичних іграх
з дітьми молодшого
дошкільного віку

27

27

227

228

229

230

231

Гордієнко
Наталія
Володимирівна

Грозова
Світлана
Миколаївна

Яценко
Олена
Станіславівна

Гулак
Алевтина
Геннадіївна

Зімон
Наталія
Анатоліївна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 319
компенсуючого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 347
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 378»
Дніпровської міської
ради

вихователь

дошкільне
виховання

11 тарифний
розряд,
2012

методичні
рекомендації

STREAM - досліди з
дітьми молодшого
дошкільного віку
28

вихователь

вихователь

вихователь

початкове
навчання

дошкільне
виховання

дошкільне
виховання

педагогіка і
психологія
(дошкільна)

11 тарифний
розряд,
2016

11 тарифний
розряд,
2015

11 тарифний
розряд,
2015

вища,
2015

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

методичний
посібник

Розвиток зв'язного
мовлення дітей
старшого
дошкільного віку на
основі творів В.О.
Сухомлинського
Лепбук в освітній
діяльності дітей
старшого
дошкільного віку

Подолання
негативних
емоційних станів у
дітей дошкільного
віку через
малювання

Використання
методики “Лялька як
персона” для
соціального та
психологічного
розвитку дитини
дошкільного віку

30

30

28

30

232

233

234

235

236

Кононикіна
Марина
Іллівна

Рябушко
Ірина
Олексіївна

Кузьміна
Олена
Геннадіївна

Тищенко
Маргарита
Іванівна

Соболь
Лариса
Богданівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 378»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 378»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 162»
Дніпровської міської
ради

вихователь

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 298»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 107
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради

музичний
керівник

дошкільне
виховання

виховання в
дошкільних
закладах

початкове
навчання

11 тарифний
розряд,
2015

11 тарифний
розряд,
2017

11 тарифний
розряд,
2015

методичний
посібник

навчально методичний
посібник

навчальнометодичний
посібник

Нетрадиційні
техніки, як засіб
розвитку творчого
потенціалу
дошкільників

29

Мнемотехніка, як
засіб формування
комунікативної
компетентності
дошкільника

27

Екологовалеологічне
виховання
28

вихователь

музика

дошкільна освіта

вища,
2016

вища,
2017

Навчальнометодичний
посібник

методична
розробка

“Формування
національної
свідомості
дошкільників
засобами музики”

26

З родини йде життя
дитини
27

237

238

239

240

241

242

Шульга
Інна
Іванівна

Домбровська
Оксана
Леонідівна

Прудкогляд
Олена
Федорівна

Бакун
Світлана
Сарапионівна

Чернобривець
Оксана
Миколаївна

Дорошева
Світлана Петрівна

Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 123
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 272
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 314
комбінованого типу»
Дніпровської міської
ради
Комунальний заклад
освіти
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 341»
Дніпровської міської
ради
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(Центр розвитку
дитини) № 2 «Веселі
дзвіночки»
Вільногірської міської
ради
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс
«№25«Волошка»
Кам’янської МР

вихователь

вихователь

вихователь

вихователь

Вихователь

вихователь

географія
та біологія

вища,
2010

Дошкільне
виховання;
Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Українська мова і
література

вища,
2017

соціальна
педагогіка

11 тарифний
розряд,
2015

дошкільне
виховання;
практична
психологія

вища,
2017

Вихователь дітей
дошкільного віку

Спеціаліст
вищої категорії

вихователь в
дошкільних
закладах

11 тарифний
розряд

навчальнометодичний
посібник

методичні
рекомендації

методичні
рекомендації

методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичні
рекомендації

Розвиток соціальноморальних якостей
дітей старшого
дошкільного віку
через художньомовленнєву
діяльність
Використання
прийомів
Мнемотехніки у
розвитку зв'язної
мови дошкільників

Використання
сенсорних
коробок,як засіб
сенсорного розвитку
дітей дошкільного
віку в природному
середовищі
Мнемотехніка сучасна технологія
підвищення
продуктивності
освітнього процесу
«Краєзнавство як
складова
патріотичного
виховання»

Використання
LEGO-технологій
для розвитку
логічного мислення
у дошкільників

30

28

30

28

30

30

243

244

Петренко
Владіслава
Анатоліївна

Бондарчук
Людмила
Миколаївна

245
Дробот
Віолетта
Артурівна

246
Полтавець
Алла
Олександрівна

247
Шостак
Людмила
Леонідівна
248
Пересипкіна
Людмила
Олексіївна

комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу
№32 «Дельфін»
Кам’янської міської
ради

вчитель-логопед

Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла - садок) №46
«Дивосвіт»
Кам’янської міської
ради
комунальний
заклад дошкільної
освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№4
«Калинка»Ж.В.
комунальний
заклад дошкільної
освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№4
«Калинка»Ж.В.

вихователь

комунальний
заклад дошкільної
освіти
(ясла-садок) №15
«Барвінок» Ж.В.
комунальний
заклад дошкільної
освіти
(ясла-садок)
комбінованого типу
№32
«Чебурашка» Ж.В.

вихователь

вихователь

вихователь

Музичний
керівник

логопед,
вихователь
дитячого
садка(ясла-садка)

спеціаліст
першої категорії

організатор
дошкільної освіти,
вихователь дітей
дошкільного віку

спеціаліст
першої категорії

Початкова освіта

11
тарифний
розряд

Дошкільне
виховання

11
тарифний
розряд

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Підготовка дітейлогопатів до
шкільної діяльності,
пізнаючи елементи
природного світу, з
використанням
мультимедійних
презентацій
Використання
сучасних технологій
розвитку мовлення
як засобу
соціалізації
дошкільників

27

29

Методичний
посібник

Методика
використання
комунікативних
методів навчання
англійської мови

30

Методичний
посібник

Інноваційні
методи роботи над
казкою з дітьми
старшого
дошкільного віку

30

30

30

Бакалаврвихователь дітей
дошкільного віку

11
тарифний
розряд

Методичний
посібник

Використання
прийомів
мнемотехніки в
розвитку зв’язного
мовлення дітей
раннього віку

Музичне
виховання

9
тарифний
розряд

Методичний
посібник

Музикотерапія у
вихованні
гармонійної
особистості

249

250

251

252

253

254

255

Вдовиченко Ольга
Григорівна

Скопик Світлана
Леонідівна

Панченко
Юлія
Валеріївна
Онищенко
Оксана
Володимирівна
Шевченко Юлія
Миколаївна

Савченко Олена
Олександрівна

Черкасова
Валентина
Миколаївна

КДНЗ Берізка
Першотравенськ

КДНЗ « Дзвіночок»
Першотравенськ

вихователь

вихователь

Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 27
«Ромашка» Нікополь
Комунальний
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 47
«Квітонька» Нікополь
Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
3 «Ромашка»
Новомосковськ

Вихователь

Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок)
комбінованого типу) №
3 «Ромашка»
Новомосковськ

Вихователь

Комунальний заклад
«Заклад дошкільної
освіти (ясла-садок) № 5
«Веселка»
Новомосковськ

Вихователь

Вихователь

Вихователь

Дошкільне
виховання

Дошкільне
виховання

Дошкільне
виховання

Початкові класи

11 т.р.

11 т.р.

11 розряд

11 розряд

Дніпропетровське
педагогічне
училище.
Вихователь дітей
дошкільного віку

10 розряд

Дніпропетровське
педагогічне
училище.
Дошкільна освіти,
організатор
дошкільної освіти,
вихователь дітей
дошкільного віку
Дніпропетровське
педагогічне
училище.
Дошкільне
виховання,
вихователь
дитячого закладу

2012 р.
10 т.р.

2011 р.
11 т.р.

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Використання
мнемотехніки в
роботі з дітьми
дошкільноо віку
Нетрадиційна
техніка малювання
як засіб
Формування
мовленнєвої
компетентності
дітей молодшого
шкільного віку
Ейдетика як засіб
розвитку
інтелектуальних
здібностей дітей
дошкільного віку
«Формування
мовленнєвої
компетенції дітей на
логопедичних
заняттях методом
дидактичних ігор,
вправ та завдань»
«Рухливі ігри в
системі виховання
дітей дошкільного
віку»

«Пошуководослідницька
діяльність
дошкільників»

30

30

30

27

30

30

30

256

257

258

259

260

261

262

263

Чорна Анжеліка
Володимирівна

Резніченко
Олена Вікторівна

Лящук Олена
Олександрівна

Сокур Наталія
Геннадіївна

Несвіт Катерина
Леонідівна

Бондаренко
Олена Вікторівна

Атабаєва
Ілона Миколаївна

Тюлєнєва
Валентина
Миколаївна

Комунальний заклад
«Дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок) № 13
«Теремок»
Новомосковськ

Музичний
керівник

Музичне
виховання,
вчитель музики,
музичний
вихователь

«спеціаліст
вищої категорії»

Комунальний заклад
дошкільної освіти №13
«Малятко» (ясла-садок)
Покровської міської
ради
Комунальний заклад
дошкільної освіти №13
«Малятко» (ясла-садок)
Покровської міської
ради

Вихователь
групи для дітей з
порушеннями
зору

Дошкільне
виховання

Вихователь
групи для дітей з
порушеннями
зору

Дошкільне
виховання

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
2015 рік
11 тарифний
розряд,
2016 рік

КЗ«Навчально-виховне
об’єднання (середня
школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний заклад –
позашкільний
навчальний заклад)
м.Покров
Дошкільний
навчальний заклад
№ 28 «Дружба»
Павлоград

Вихователь
групи
компенсуючого
типу для дітей з
порушеннями
мовлення

Корекційна освіта

Вихователь

Вихователь
дитячого садка

Заклад дошкільної
освіти № 30
«Журавлик»
Павлоград

Практичний
психолог ЗДО

Дніпровський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад №1
«Струмочок»
КЗ «Надеждівський
ДНЗ «Сонечко»
Криворізької районної
ради

Вихователь

Методичний
посібник

Навчальнометодичний
посібник
Навчальнометодичний
посібник

Спеціаліст
вищої
кваліфікаційної
категорії,
2015 рік

Навчально методичний
посібник

11 тарифний
розряд

Методичні
рекомендації

«Використання
інноваційних
технологій у роботі з
дітьми дошкільного
віку з розвитку
вокально-хорових
навичок»
«Соціалізація
дошкільників у
різних видах дитячої
діяльності»
«Формування
патріотизму у дітей
дошкільного віку з
порушеннями зору
засобом
використання квесттехнології»
«Використання
інтерактивних форм
роботи в логікоматематичному
розвитку дітей
старшого
дошкільного віку»

30

30

28

29

Бережемо здоров’я
змалку
29

вихователь

«Дошкільне
виховання.
Практична
психологія»

Вища

Вихователь дітей
дошкільного віку

11 тарифний
розряд

вихователь

. 11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Методичний
посібник

методичні
рекомендації

Соціально-емоційне
неблагополуччя
дітей старшого
дошкільного віку
Патріотичне
виховання дітей у
закладі дошкільної
освіти
Сучасні методичні
форми у роботі з
батьками.

26

30

30

264

265

266

267

268

269

Бровко Ольга
Сергіївна

Рудь
Інна Петрівна

Корнійчук Наталя
Михайлііна

Плясецька Ольга
Михайлівна

Кравченко Галина
Іванівна

Лучків Надія
Вікторівна

Комунальний заклад
освіти «Дошкільний
навчальний заклад
загального розвитку
Поливанівської СР,
Магдалинівський р-н»
Комунальний заклад
дошкільної освіти
Іванівської сільської
ради Петриківського
району

Вихователь

КЗ «Криничанський
ДНЗ (ясла-садок) №2
«Вишенька»»»
Криничанська ОТГ

Музичний
керівник

Васильківський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
загального розвитку
(ясла-садок) “Зернятко”
ОТГ
КЗ Орлівщинський
ЗДО» Веселка»
Піщанська сільська
рада
Новомосковського
району

вихователь

КЗ Орлівщинський
ЗДО» Веселка»
Піщанська сільська
рада
Новомосковського р-ну

вихователь

Вихователь

Вихователь

Дошкільна освіта.
Організатор
дошкільної освіти,
вихователь дітей
дошкільного віку;
практ. психолог
вчитель
початкових класів

Спеціаліст І
категорії

Методичні
рекомендації

спеціаліст
першої
кваліфікаційної
категорії
2015

навчальнометодичний
посібник

Вихователь
дошкільного
закладу

«молодший
спеціаліст», 9
розряд

Методичний
посібник

Вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд

Методичний
посібник

Неповна вища
ДПК 2019,
вихователь
дитячого садка

11 тарифний
розряд, 2016

Вища БДПУ 2019,
вихователь дітей
раннього і
дошкільно- го віку

11 тарифний
розряд, 2016

Лабораторний
практикум

Методичний
посібник

Формування
екологічної
свідомості у дітей
старшого
дошкільного віку.
«Виховання та
розвиток дітей
дошкільного віку на
засадах українського
дитячого
фольклору»
Формування
національно патріотичної
свідомості
дошкільника
засобами музики
«Патріотичне
виховання, як
складова
громадського
виховання
дошкільників»
«Лабораторія
Фіксиків»
( пошуково –
дослідницька
діяльність з дітьми
старшого
дошкільного віку
«Екскурсія як форма
виховання
бережливого
ставлення до
природи у дітей
старшого
дошкільного віку»

27

30

30

30

28

27

270

271

272

273

274

275

Кошик Альона
Олексіївна

Липка Надія
Миколаївна

Климчук Юлія
Степанівна

Галензовська
Ірина
Олександрівна

Заєць
Наталя
Володимирівна

Луценко Людмила
Володимирівна

Комунальний заклад
«Аулівський
дошкільний
навчальний заклад
(ясла-садок)
комбінованого типу
«Ромашка» Аулівської
селищної ради

Вихователь

Личківський
дошкільний
навчальний заклад
Магдалинівський
Личківська ОТГ
Софіївський
комунальний
дошкільний
навчальний заклад
«Чайка» Софіївської
селищної ради
Софіївського району
Дніпропетровської
області
комунальний заклад
«Навчально-виховний
заклад
«Загальноосвітній
навчальний заклад –
дошкільний
навчальний заклад»
№26» Кам’янської
міської ради
Комунальний заклад
Верхівцевський
навчально – виховний
комплекс «СЗШ№1 ДНЗ»
Верхньодніпровської
районної ради
КДНЗ «Сонечко»
загального розвитку

вихователь

Вихователь
дошкільного
закладу

Встановлення
11 тарифного
розряду

Методичний
посібник

Творчість без
обмежень

26

Вихователь

«Дошкільна
освіта»

Практичний
психолог в
закладах освіти,
вчитель історії

Спеціаліст
вищої категорії

Спеціаліст
вищої категорії

Методичні
рекомендації

Методичний
посібник

«Розвиток
мовленневої
творчості дітей
старшого
дошкільного віку»
Розвиток творчого
мислення
дошкільнят

30

28

музичний
керівник,
вихователь

Вихователь ДНЗ

Музичний
керівник

викладач музичної
школи клас
фортепіано,
концертмейстер

Вихователь
ДНЗ

Педагогіка і
методика
середньої освіти

11 тарифний
розряд

Встановлено 11
тарифний
розряд

Вища

Методичний
посібник

Методичний
посібник

Дидактичний
посібник

Гра в оркестрі за
методикою Карла
Орфа як засіб
розвитку музичних
здібностей дітей
дошкільного віку

Впровадження етно педагогіки як засіб
патріотичного
виховання дітей
дошкільного віку
Від творчості
педаога до творчості
дитини

30

30

30

276

Чижик Валентина
Михайлівна

КДНЗ «Сонечко»
загального розвитку

Вихователь

Корекційна освіта

Вища

Дидактичний
посібник

Ейдетика як
інноваційна
технологія
формування логікоматематичних
уявлень
дошкільників

30

