
Картотека 

досвіду вчителів, які мають звання «учитель-методист» 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Місце 

роботи 

Рік 

присвоєння 
Тема досвіду 

Публікації власного досвіду 

Вчителі української мови  

1. Синепольська  

Тамара  

Опанасівна 

ЗОШ № 1 1994 

Формування комунікативної 

компетенції на уроках рідної мови 

- 

2. 

 

Абрамович 

Наталія 

Миколаївна 

ЗОШ № 4 2006 

Використання проектної технології 

як засіб формування самоосвітньої 

компетентності учнів 

 

 Проект «А.П.Чехов. Життя, яким 

воно є…»// Електронний 

навчальний посібник «Учебные 

проекты на уроках литературы» 

до 150-річчя А.П.Чехова. – 

Запоріжжя: ЗОІППО, 2010.  

 Микола Хвильовий – романтик 

революції// Інтерактивні та 

проектна технології на уроках 

рідної мови і літератури та в 

позакласній роботі. – Мелітополь, 

2010. – С.156 – 160. 

3. 

Черних Валентина 

Іванівна 
ЗОШ №7 1997 

Формування компетентної 

особистості через технологію 

критичного мислення 

Навчально – методичний посібник 

управління освіти 

Мелітопольської міської ради 

«Інтерактивні та проектна 

технології на уроках рідної мови», 

2010 рік 



4. 

Заменягре Олена 

Михайлівна 
Г №9 2008 

Здійснення текстоцентричного 

підходу в процесі викладання 

української мови 

Науково – методичний посібник 

«Упровадження текстоцентричної 

технології на уроках української 

мови», 2009р. 

Науково – методичний посібник 

«Упровадження текстоцентричної 

технології: методика, пошук, 

практика», 2010 р. 

5. 

Обіход Алла 

Олександрівна 
НВК №16 1993 

Формування мовно-літературної 

компетентності учнів шляхом 

впровадження у викладацьку 

діяльність самостійної 

дослідницької роботи учнів. 

Журнал „Відкритий урок” 2002, 

№ 7-8 

6. Мельник Світлана 

Володимирівна 
Г №19 

2007 

 

Особистісно-орієнтований підхід у 

вивченні української мови 
 

7. 

Лопатюк Катерина 

Володимирівна 
ЗОШ № 20 2008 

Інтерактивні форми та методи як 

засіб формування комунікативної 

компетентності учнів на уроках 

української мови та літератури 

 

8. Бахтерєва  

Тамара 

Миколаївна 

СШ № 23 1998 

Використання елементів 

народознавства на уроках 

української мови та літератури 

«Шевченкіана Мелітополя: 

біографія, інформація, творчість, 

пошук» 

9. 

Петренко  

Надія Вікторівна 
СШ №23 1993 

Формування автентичної 

компетентної особистості, здатної 

до самореалізації в умовах 

розбудови України через творчу 

співпрацю учитель-учень на основі 

особистісно-орієнтованого 

навчання в полі інноваційної 

діяльності засобами української 

мови і літератури 

 



10. 

Кідалова  

Наталя 

Олександрівна 

СШ № 23 2011 

Розвиток автентичної 

компетентної особистості шляхом 

створення інтелектуально 

насиченого середовища на уроках 

української мови та літератури 

Науково-методичні журнали 

«Вивчаємо українську мову та 

літературу» вид. групи «Основа» 

(№11,  №16, №17-18, 2006; 

 №19-21, 2011; №3, 2012), 

«Українська мова та література» 

(№9-11, 2012), збірка 

«Нестандартні уроки з укр.мови та 

літ-ри», 2009; Методичні 

рекомендації: Медіа-менеджмент 

газетних видань молоді, 2008. 

11. 
Угнівенко Лариса 

Іванівна 
ЗОШ №24 1996 

Формування національної 

свідомості, духовно багатої мовної 

особистості засобами рідної мови 

_ 

Вчителі російської мови  

1. Вигонна Ірина 

Михайлівна 
Г №5 1998 

Особиста орієнтація в розвитку 

творчих здібностей дитини 
 

2. 

Стрєлкова Ірина  

Анатоліївна 

 

ЗОШ №6 

 

1999 

 

Застосування особистісно 

орієнтованого підходу на уроках 

російської мови та зарубіжної 

літератури  

 

3. 

Зотов Василь 

Вікторович 
ЗОШ № 11 2011 

Використання комп’ютерних 

технологій на уроках російської 

мови 

Стаття «Использование 

компьютерных технологий как 

средство оптимизации процесса 

обучения русскому языку» 

(Методичний вісник МДПУ, 2010) 

4. 
Гетьман Галина 

Павлівна 

 

НВК №16 1999р. 

Формування навичок критичного 

мислення учнів на уроках 

російської мови і літератури 

Практико зорієнтований збірник: з 

досвіду роботи педколективу 

«Проектні технології в контексті 

життєтворчості», 



Мелітополь,2006р., 2010р. 

5. 

Голуб Тамара 

Станіславівна 
НВК №16 2011 р. 

Формування навчальних 

компетенцій через проектну 

діяльність на уроках літератури 

Практико зорієнтований збірник: з 

досвіду роботи педколективу 

«Проектні технології в контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь,2010р. 

6. 
Плаксіна Галина 

Василівна 
Г №19 

 

1999 

 

Нестандартні форми роботи на 

уроках зарубіжної літератури 

 

7. 
Герасимова Ольга 

Володимирівна 
ЗОШ №24 2012 

Естетичне виховання обдарованої 

особистості засобами російської 

мови та літератури 

_ 

Вчителі математики  

1. Парінцева 

Людмила 

Василівна 

Г №5 1996 

Інноваційні інтерактивні 

стандартні уроки 

 

 

2. 

Чернишова Олена 

Юріївна 
Г №9 2007 

Застосування інтерактивних 

методів навчання на уроках 

математики для активізації 

мисленнєвої діяльності учнів 

Збірки для вчителів математики: 

«Епіграфи уроків», «Рухавки на 

уроці і нетільки», «Проблемні 

задачі» 

3. 

Дятлов Микола 

Володимирович 

Г №10 

 
1995  

Формування логічного мислення 

учнів у процесі викладання 

математики 

Тези до науково-дослідницьких 

робіт МАН у науково-

методичному посібнику «Великі 

успіхи Малої Академії Наук». 

4. 

Федько Олена 

Іванівна 
НВК №16 2008 

Використання комп’ютерних та 

проектних технологій для 

формування математичної 

компетентності учнів 

Газета «Математика в школах 

України», 2007, № 8; 

Журнал „Відкритий урок”, 2004, 

№5-6 

5. Ковбаса Алла 

Миколаївна 
НВК №16 1997 

Формування компетентної 

особистості з метою забезпечення 

Журнал „Відкритий урок”, 2004, 

№ 5-6  



соціального запиту суспільства 

через інтерактивні технології 

Газета „Математика в школах 

України”, 2006, № 89; Практико 

зорієнтований збірник: з досвіду 

роботи педколективу «Проектні 

технології в контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь,2006р., 2010р. 

Журнал „Відкритий урок”, 2004, 

№5-6 

6. 

Лобода Наталія 

Олексіївна 
НВК №16 2005 

Розвиток математичної 

компетентності через 

використання інтерактивних 

методів навчання на уроках 

математики 

 

Газета „Математика в школах 

України”,2007, № 7 

Журнал „Відкритий урок”, 2004, 

№5-6 

7. 

Голуб Марина 

Василівна  
Г№19 

1995 

 

Створення умов на уроках 

математики для формування 

особистості шляхом впровадження 

нових форм НВП 

 

 

Вчителі біології  

1. 

Беляєва Ольга 

Іванівна 
Г №5 1995 

Нетрадиційні форми вивчення 

біології 

Конспект нетрадиційного уроку з 

теми «Фотосинтез: світова та 

темнова фаза» для учнів 10 класу. 

Журнал «Біологія» видав-ва 

«Основа», 2006 

2. 

Шинцова Елеонора 

Вікторівна 
ЗОШ №7 2002 

Проектні технології на уроках 

біології з урахуванням особистісно 

орієнтованого 

підходу,нестандартних форм 

викладання біології 

Бібліотека журналу «Біологія», 

2005 рік 



 

3. 

Перехрестова 

Тетяна Георгіївна 
ЗОШ №8 1993 

Використання інтерактивних 

технологій на уроках біології 

Перехрестова Т.Г. Урок-спектакль 

у 8 класі «Хочеш жити-кидай 

палити»// Біологія.-2007.-№28 

(184) 

4. 

Чугай Людмила 

Віталіївна 
Г №9 2007 

Упровадження інтерактивної 

технології навчання на уроках 

біології 

Методичні посібники: 

«Травлення», «Технологія 

критичного мислення», 

«Кровообіг» 

5. 
Дойнеко Надія 

Сергіївна 
ЗОШ№ 15 1994 

Виховання культури здоров’я на 

уроках біології 

 

- 

6. Боганець  

Наталя 

Пантеліївна 

СШ № 23 2004 

Використання інтерактивних форм 

на уроках та в позакласній роботі 

Науково-методичний журнал 

«Біологія» вид. групи «Основа» 

7. Яковлєва Євгенія 

Віталіївна 
СШ № 25 1991  

Формування  компетентності 

сучасного педагога 

Виступ на курсах вчителів біології 

Вчителі географії  

1. Клименко 

Володимир 

Миколайович 

Г №5 2008 

Опорно-логічні схеми під час 

вивчення географії 

 

2. 
Николенко Лариса 

Миколаївна 
ЗОШ №7 1996 

Використання проектної технології 

на уроках географії для розвитку 

ключових компетентностей учнів 

- 

3. 
Овсянникова 

Маргарита 

Сталіківна 

ЗОШ № 11 2011 

Організація пізнавальної 

діяльності шляхом впровадження 

інтерактивних методів на уроках 

географії 

- 

4. Шилова Лідія 

Гаврилівна 
ЗОШ № 14 1993 

Сприяння творчому та духовному 

становленню особистості шляхом 
 



розвитку креативного мислення 

при застосуванні сучасних 

інтерактивних технологій 

5. 

Ковпак Світлана 

Вікторівна 
НВК №16 2004 

Використання інтерактивних 

технологій у викладанні географії 

Науковий вісник 

Мелітопольського державного 

педуніверситету. Серія: 

педагогіка. Вип.7, Мелітополь, 

2006 

Бібліотечка журналу «Географія» 

(Харків: Основа), 2006, Вип.9 

Педагогіка, психологія та 

методико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту – 

Харків, 2008.-№1;№2 

Журнал «Відкритий урок», 

2008,№1 

Полікультурність, діалог і згода: 

українські реалії: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, Мелітополь, 2008 

Газета «Сільська школа України», 

2008, №10 

6. 
Коржавіна Ольга 

Василівна 
СШ № 25 1995 

Сучасні технології для розвитку 

пізнавальної активності на уроках 

географії 

«Студентський меридіан», 2009рік 

Вчителі фізики  

1. Вагіс 

Олег  

Вікторович 

ЗОШ № 1 2003 

Компетентнісно орієнтований 

підхід до викладання фізики у 

класах природничого профілю 

 

2. Міфле-

Чередниченко 

ЗОШ №4 

(сумісник) 
2000 

Активізація розумової діяльності 

учнів шляхом укрупнення 
--- 



Світлана 

Анатоліївна 

дидактичних одиниць при вивченні 

фізики 

3. 

Лобач Галина 

Анатоліївна 
Г №5 1995 

Застосування інноваційних 

технологій на уроках фізики. 

Використання інноваційно-

комп`ютерної технології 

Зошит для лабораторних робіт з 

фізики. 9 клас, Запоріжжя, 2009 

4. 
Процишина Тетяна 

Василівна  
ЗОШ №7 2003 

Використання особистісно 

орієнтованої технології навчання 

на уроках фізики 

- 

5. 

Маденов Анатолій 

Петрович 

Г №10 

 
1995 

Управління особистісним 

розвитком учнів шляхом 

диференційного підходу до 

навчання 

Тези до науково-дослідницьких 

робіт МАН у науково-

методичному посібнику «Великі 

успіхи Малої Академії Наук». 

6. 
Хлистова 

Валентина Іллівна 
ЗОШ № 15 1991 

Застосування в роботі загального 

алгоритму дії вчителя при 

тематичному викладанні матеріалу 

- 

7. Зубков Анатолій 

Семенович 
Г №19 

1999 

 

Підвищення ефективності уроків 

фізики 
 

Вчителі хімії  

1. 

Конопацька 

Віра 

Володимирівна 

ЗОШ №4 2007 
Використання елементів групової 

роботи під час навчання хімії 

 Найрозумніший. Гра з хімії для 

учнів 9 класу// Науково – 

методичний журнал «Хімія». - № 

4 (112). – Лютий. – 2006. – С. 24 – 

29. 

 Гліцерин як представник 

багатоатомних спиртів. 11 клас// 

Науково – методичний журнал 

«Хімія». - № 19 (151). – Жовтень. 

– 2007. – С. 26 – 29. 

2. Черкасова Любов ЗОШ №6 2000 Групова навчальна діяльність  



Василівна учнів на уроках хімії 

3. 

Глибовський Олег 

Леонідович 
ЗОШ №7 1995 

Виготовлення учнями та 

використання на уроках 

комп’ютерних навчальних 

проектів як тип розвиваючого 

навчання 

- 

4. 
Голікова Світлана 

Пилипівна 
ЗОШ №8 1997 

Впровадження технології 

критичного мислення на уроках 

хімії 

Голікова С.П. Урок хімії у 8 класі 

«Валетність» // Хімія.-2007.-№17 

(149) 

5. 
Григоренко Яніна 

Вікторівна 
ЗОШ№ 15 2010 

Формування та розвиток 

інформаційної компетентності 

учнів на уроках хімії 

Урок з валеологічним 

компонентом «Естери». 11 кл.// 

Хімія. – 2009. - № 3. – С.11-14 

6. Струць  

Оксана 

Володимирівна 

СШ № 23 2005 

Розвиток критичного мислення 

учнів на уроках хімії 

Науково-методичний журнал 

«Хімія» вид. групи «Основа» 

7. 
Новохатня Неля 

Вікторівна 
СШ № 25 1998 

Використання сучасних 

комп’ютерних технологій на 

уроках хімії 

- 

Вчителі історії, правознавства  

1. 

Кеняєва  

Валентина  

Миколаївна 

ЗОШ № 1 1994 

Розвиток критичного мислення на 

уроках історії 

1. Брошура «Сучасний урок. 

Панорама методичних 

ідей»//журн. «Історія і 

правознавство» 2004, с. 77-85 

2. Брошура «Сценарії позакласних 

заходів з історії»// журн. «Історія і 

правознавство» 2006, с. 57-74 

3. стаття «Геноцид»//газета «наш 

город», № 19, 2007 

4. Книга «Голодомор 1932-1933: 

Запорізькій вимір», стаття 2008, с. 



97-107 

2. 
Петухова 

Ольга Олегівна 
ЗОШ №4 2011 

Упровадження методу кодування 

знань засобами інтерактивної 

технології на уроках історії 

--- 

3. 
Демченко 

Володимир 

Владиславович 

Г №5 1997 

Нестандартні уроки, групові 

форми роботи. 

Повторювально-узагальнюючий 

урок «Історія Давньої Греції» для 

6 класу 

Ж. «Основа», Харків. 2004 

4. 
Суптеля Тетяна 

Олександрівна 
Г №5 2007 

Формування пізнавального 

інтересу до правознавства. 

 

 

5. Ісаєва Тетяна 

Олексіївна 
ЗОШ №6 1999 

Інтерактивні форми та методи 

роботи на уроках історії  

 

6. 

Козача Ніна 

Михайлівна 
НВК №16 2005 

Формування правової компетенції 

соціально-активної особистості на 

уроках правознавства 

Журнал „Права людини”, 1999, № 

10  

Журнал „Відкритий урок”, 2002, 

№ 7-8 

Газета „Перспектива”,2003 

Журнал „Відкритий урок”, 2004, 

№ 3-4 

7. 

Омельченко 

Наталія Василівна 
НВК №16 2005 

Впровадження інтерактивних 

методів навчання на уроках історії 

та в позакласній роботі 

Практико зорієнтований збірник: з 

досвіду роботи педколективу 

«Проектні технології в контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь,2006р., 2010р. 

8. Білецька  

Олена Василівна 
СШ № 23 2000 

Використання нестандартних форм 

роботи на уроках історії 
 

Вчителі англійської мови  

1. Мавлідінова 

Валентина 
Г №5 1991 

Стратегія ефективного навчання на 

уроках англійської мови 

 



Костянтинівна  

2. 

Галицька Олена 

Володимирівна 
Г №5 2009 

Комп`ютерні технології, як засіб 

розвитку навичок міжкультурної 

комунікації 

Потенціал використання Інтернет-

ресурсів у вивченні англійської 

мови. Журнал «Англійська мова в 

початковій школі»  

Харків, №1 (14) «Основа», 2006 

3. 

Акулова Світлана 

Володимирівна 
Г №10 2008  

Управління розвитком 

пізнавального інтересу учнів 

шляхом впровадження 

інтерактивних методів навчання 

Розробка сценарію позакласного 

заходу «Новорічне свято в Англії 

та Шотландії» ( газета 

«Англійська мова та література», 

№1, січень – 2009 р. 

4. 

Черненко Олена 

Вікторівна 
НВК №16 2011 

Проектна технологія для 

формування компетентності 

«вміння вчитись» на уроках 

англійської мови 

Збірник «Проектні технології», 

Мелітополь, 2006р.,2010р. 

Журнал «Завуч» № 22, 2007 р. 

Газета «Англійська мова та 

література», 

«Основа» №12, № 33, 2006р. № 

12, 2008р. 

Газета «Завуч»,№22, 2007 

5. 

Богослав Ірина 

Ігорівна 
НВК №16 2007  

Використання ІТ-технологій для 

формування іншомовної 

компетентності 

Журнал «Відкритий урок» № 1, 

2008 р.,  

Збірник «Проектні технології в 

контексті життєтворчості», 

Мелітополь, 2006 р., 2010 р.; 

Газета «Англійська мова та 

література» № 15, № 17, № 28, № 

33, 2006 р. 

Газета «English», № 22, № 33, 

2007р. 

«Іноземна мова в навчальних 

закладах» № 1, 2009 р. 



6. 
Вінніченко 

Людмила Павлівна 
Г №19 

1994 

 

Розвиток творчо-пізнавальної 

активності учнів при вивченні 

іноземної мови 

 

7. Яковлєва  

Алла 

Олександрівна 

СШ № 23 1999 

Комунікативно-орієнтований 

підхід у вивченні англійської мови. 
 

8. 

Єлісєєва  

Ірина Олексіївна 
СШ № 23 2009 

Розвиток мовних та мовленнєвих 

компетенцій учнів шляхом 

впровадження інтерактивних 

методів навчання на уроках 

англійської мови в контексті 

формування полікультурної 

компетентної особистості 

Науково-методичний журнал 

«Англійська мова» вид. групи 

«Основа» 

Вчителі німецької мови  

1. 

Тєтєріна Оксана 

Валеріївна 
ЗОШ №24 2010 

Використання країнознавчого 

матеріалу на уроках німецької 

мови 

Журнал «Німецька мова в школі» 

вид. «Основа», №10 2009 р., №5 

2011 р. 

Методичні рекомендації 

«Використання краєзнавчої 

інформації при навчанні 

нім.мови»/ 

Упорядн.:Молодиченко Н.А., 

Тєтєріна О.В., Мелітополь, 2009 

 

2. 

Кочетова Юлія 

Борисівна 
СШ № 25 1995 

Оптимальний вибір форм роботи 

та методів навчання іноземною 

мовою з метою підвищення 

ефективності уроку 

Матеріали обласної творчої групи 

(методичка) 

3. 
Клименко Марина 

Миколаївна 
СШ № 25 2006  

Активізація розумової діяльності 

учнів на уроках німецької мови 

завдяки використанню креативного 

____ 



підходу до навчання 

Вчителі французької мови  

1. 

Ільєнко Тетяна 

Володимирівна 
НВК №16 2010 

Впровадження соціальної 

компетентності через проектну 

діяльність на уроках французької 

мови 

Газета «Завуч»,2007, № 34  

«Євроклуб» (заняття) № 7, 2007р. 

2. 

Гуцулюк 

Валентина 

Кирилівна 

НВК №16 1995 

Формування творчої 

компетентності школяра в 

проектній діяльності 

 

Практико зорієнтований збірник: з 

досвіду роботи педколективу 

«Проектні технології в контексті 

життєтворчості», 

Мелітополь,2006р., 2010р. 

3. Метельова Марія 

Іллівна 
СШ № 25 2005 

Ігрові технології навчання при 

вивченні французької мови 

____ 

Вчителі фізичної культури  

1.  

Симоненко Віктор 

Іванович 

ЗОШ №4 1999 
Виховання витримки на уроках 

фізичної культури 
--- 

Вчителі обслуговуючої праці  

1. 

Крилова Ольга 

Іванівна 
ЗОШ №4 2002 

Використання проектних методів 

на уроках з обслуговуючих видів 

праці 

 Оздоблення виробів аплікацією. 

Авторська програма для учнів 5-8 

класів (рекомендовано науково-

методичною радою ЗОІППО, 

протокол № 4-А від 24.06.2005); 

 Оздоблення виробів в народних 

традиціях. Авторська програма 

для учнів 10-11 класів 

(рекомендовано науково-

методичною радою ЗОІППО, 

протокол № 2-А від 25.11.2006). - 

Збірник науково – методичної 



ради ЗОІППО, Запоріжжя: 

Просвіта, 2007 рік. – 26 с.; 

 Робочі зошити-конспекти з 

обслуговуючих видів праці для 

учнів 5-9 класів, з технології для 

учнів 10 класу (рекомендовано 

науково-методичною радою 

ЗОІППО, протокол № 4-А від 

22.06.2011) 

2. 
Ніколенко Інна 

Миколаївна 
ЗОШ № 20 2002 

Формування компетентності 

продуктивної творчої діяльності 

учнів 5-9 класів засобамі ІКТ 

 

Вчителі технічної праці  

1. Колеснік Сергій 

Георгійович 
ЗОШ №8 2003 

Метод проектів на уроках 

технічної праці 
— 

Вчителі музичного мистецтва  

1. 

Мілюкова  

Наталія  

Петрівна 

ЗОШ № 1 2001 

Використання комп’ютерних 

технологій на уроках музикального 

мистецтва як засіб формування 

компетентної особистості 

-  Урок художньої культури  

10 клас 

«Первісні музичні інструменти. 

Музична культура східних 

слов’ян» 

- 11 клас «Особливості арабо-

мусульманської архітектури» 

(Посібник для вчителів 

худ.культури. Харків, 2011) 

- Урок музичного мистецтва  

4 клас 

«Музика мого народу. Види 

народної музики. Пісня, танець, 

інструментальна музика» 

«Учительський журнал он-лайн» 



2011 

2. 

Щиголєва 

Анжеліка 

Володимирівна 

ЗОШ №4 2009 

Розвиток емоційного сприйняття 

музики в учнів початкових класів 

засобами арт-технологій 

 

 Естетотерапія в музичному 

вихованні школярів// Актуальні 

проблеми підготовки педагогічних 

кадрів до творчої професійної 

діяльності: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Мелітополь, 2010. 

– С. 141 – 142. 

 Чарівне очеретяне диво (урок 

музики в 3 класі)// Мистецтво в 

школі. - № 1 (13). - Січень. – 2010. 

– С.11 – 13. 

 "Рік кота" (сценарій новорічного 

свята)// Мистецтво в школі. - № 12 

(24). - Грудень. – 2010. – С.30 – 

33. 

 "Море хвилюється – раз". 

Вокально-хорова сюїта для 

молодших школярів// Мистецтво в 

школі. - № 2 (26). - Лютий. – 2011. 

– С.9 – 12. 

 Застосування інтерактивних 

технологій на уроках музичного 

мистецтва// Мистецтво в школі. - 

№ 9. – 2011. 

3. 

Саєнко Лілія 

Миколаївна 
Г №5 2007 

Використання арт – педагогічних 

технологій та цифрових освітніх 

ресурсів на уроках естетичного 

циклу з метою виховання 

особливості з високим рівнем 

Журнал «Мистецтво» 

Харківського видавництва 

«Основа», 2011 



життєвої компетенції. 

Вчителі образотворчого мистецтва  

1. 

Катюха Світлана 

Михайлівна 
Г №9 1995 

Методика викладання 

комп’ютерної графіки 

Програми з профільних предметів, 

збірник вид. «Ранок», 2009 р.; 

«Виконання ескізу вітальної 

листівки до новорічних свят» «Все 

для вчителя», 2009 р. 

 

Вчителі початкових класів  

1. 

Громак Людмила 

Іванівна 
ЗОШ №2 2011 

Використання сучасних методів і 

прийомів навчання українського 

читання в класах з російською 

мовою навчання 

 

2. Зінченко Наталя 

Олександрівна 
ЗОШ №2 2010 

Впровадження інтерактивних 

технологій навчання у1 класі 
 

3. Бузинник 

Вікторія 

Володимирівна 

ЗОШ № 3 1998 

Активізація розумової діяльності 

учнів початкових класів на уроках 

російської мови 

Науково-методичний журнал 

«Початкова школа» 

4. Черняк 

Ірина Леонідівна 
ЗОШ № 3 1996 

Вивчення російської мови в 

україномовних класах 

 

5. Лосєва 

Олена Василівна 
ЗОШ № 3 2002 

Впровадження нових технологій у 

навчанні учнів початкових класів 

 

6. 

Вар’ян 

Ірина Антонівна 
ЗОШ № 3 2011 

Укрупнення дидактичних одиниць 

у вивченні української мови в 

початкових класах 

Навчально-методичний посібник 

«Упровадження технологічного 

досвіду в систему освіти 

початкової ланки» 

7. 
Галацан 

Олена 

Володимирівна 

ЗОШ №4 2008 

Формування та розвиток 

навчальної діяльності учнів 

початкової школи 

Групові форми роботи в системі 

розвивального навчання// 

Актуальні проблеми підготовки 

педагогічних кадрів до творчої 



професійної діяльності: Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції. – Мелітополь, 2010. 

8.  

Іванова Тетяна 

Натанівна 

 

ЗОШ №6 

 

1991 

 

Інтегровані уроки у навчанні учнів 

початкових класів 

 

 

9. 
Гончаренко Неля 

Володимирівна 
ЗОШ №7 1996 

Використання технології 

різнорівневого навчання на уроках 

математики 

- 

10. 
Петруня Наталія 

Іванівна 
ЗОШ №7 1998 

Впровадження технології 

різнорівневого навчання на уроках 

в початковій школі 

- 

11. 
Кривицька Ірина 

Володимирівна 
НВК №16 1996 

Активізація пізнавальних інтересів 

учнів засобами проектної 

діяльності 

Журнал «Відкритий урок», 2004р., 

№ 5-6 

12. 
Полякова Ірина 

Володимирівна 
НВК №16 2009 

Метод проектів як засіб розвитку 

пізнавальних інтересів молодших 

школярів 

Журнал „Відкритий урок”, 2002, 

№ 7-8 

13. 

Чеберко Олена 

Анатоліївна 
НВК №16 2008 

Розвиток творчої компетентності 

молодшого школяра через 

проектну діяльність 

 

«Міська збірка уроків учителів 

початкових класів», 2010 р. 

Журнал „Відкритий урок”, 2002, 

№ 7-8 

бр. «Відкритий урок. Початкова 

школа», 2004, вип. 5-6, 2004р. 

Навч.-метод. посібник 

«Упровадження технологічного 

підходу в систему освіти 

початкової ланки», 2010р., 

Мелітополь 

14. Климова Галина НВК №16 2000  Розвивальне навчання в системі Журнал «Завуч» № 14, 2007 р., 



Олексіївна ООО «Відкритий урок» № 7, 8 – 2007р. 

15. 

Легова Зінаїда 

Федорівна 
НВК №16 2011 

Продуктивне навчання як засіб 

формування мовленнєвих 

компетенцій учнів початкової 

школи 

Журнал „Відкритий урок”, 2002, 

№ 7-8,  

2004, № 5-6 

 

16. Баринова Ірина 

Василівна 
ЗОШ № 17 2005 

ТРВЗ  

17. 
Шерстюк Олена 

Валеріївна 
ЗОШ № 17 2002 

Активізація пізнавальної 

діяльності на уроках української 

мови 

Українська мова 3-4 клас 

(довідник) 

(самовидавництво) 

18. 
Сахно Світлана 

Миколаївна 
ЗОШ № 17 1997 

Культура українського і 

російського мовлення 

«Культура мовлення 

(самовидавництво) «Українська 

мова 1 клас» (самовидавництво) 

19. Рочева Тамара 

Володимирівна  
ЗОШ № 20 2002 

Формування математичної 

компетентності учнів 

Рочева Тамара Володимирівна  

20. 
Аксьонова Ольга 

Петрівна 
ЗОШ №24 2000 

Використання методів 

інтерактивного навчання з 

розвитку мовлення і мислення 

_ 

21. 

Сершень Людмила 

Ярославівна 
ЗОШ №24 1999 

Розвиток творчої уяви молодших 

школярів з використанням 

технології ТРВЗ 

Розвиток пізнавального інтересу в 

екологічній освіті молодших 

школярів (стаття) (матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції), Чернівці, ЧДУ, 

2002. 

Публікація уроків у журналі 

«Початкове навчання та 

виховання», 2006 

22. Карандаш Світлана 

Миколаївна 
СШ № 25 1998 

Використання проектної технології 

навчання в початковій ланці 

- 

Вчителі інформатики  



1. 

Ченцов Олександр 

Миколайович 
ЗОШ №13 2006 

Позакласна діяльність з 

інформатики з використанням 

інформаційних технологій 

- «Застосування інтернет-

технологій в урочній та 

позаурочній діяльності учнів», 

журнал «Відкритий урок», №7-8, 

2004 

- Урок «Алгоритми. Властивості 

алгоритмів», (електронний ресурс 

https://docs.google.com/View?id=dh

p5mvph_2cmw72rc6) 

- «РОЗВИТОК 

ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК 

ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДА ІНТЕГРОВАНОГО 

ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ НА 

ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ», (електронний 

ресурс 

http://communities.iteach.com.ua/blo

g/1to1/52.html ) 

 

 

https://docs.google.com/View?id=dhp5mvph_2cmw72rc6
https://docs.google.com/View?id=dhp5mvph_2cmw72rc6
http://communities.iteach.com.ua/blog/1to1/52.html
http://communities.iteach.com.ua/blog/1to1/52.html

