
Поширення передового педагогічного досвіду вчителями-методистами 

м.Мелітополя 

Навч. 

заклад 
Тема досвіду ПІБ особи Рівень Форма поширення 

ЗОШ 

№1 

 

Компетентнісно 

орієнтований підхід 

до викладання 

фізики у класах 

природничого 

профілю 

 

Вагіс Олег 

Вікторович 
Шкільний Виступ на засіданні ШМО 

 

Розвиток творчої 

самостійності учнів 

завдяки 

застосуванню 

пошукових завдань 

випереджального 

характеру 

 

Синепольська 

Тамара 

Опанасівна 

Шкільний 
Презентація на засіданні М/О вчителів української мови 

та літератури 

 

Розвиток критичного 

мислення на уроках 

історії 

 

 

Кеняєва 

Валентина 

Миколаївна 

 

 

Шкільний 

 

Міський 

 

Виступ на засіданнях ММО та ШМО 



Використання 

методу проекту  на 

уроках музичного 

мистецтва як засіб 

формування 

компетентної 

особистості 

Мілюкова 

Наталія Петрівна 
Міський 

Методичні рекомендації 

 (блог вчителів музичного мистецтва) 

ЗОШ 

№2 

Використання 

інтерактивних 

технологій на уроках 

у початковій школі 

Зінченко Наталя 

Олександрівна 

Шкільний Виступи на педрадах, засіданнях ШППМ (протягом 

останніх 5 років). 

Міський 

Витупи на семінарах ШМВ «Паросток» (березень 2005 

р.), семінарах для ЗДНМР початкової ланки (квітень 

2005 р., грудень 2005 р., листопад 2006 р., жовтень 2008 

р.). 

Друкована стаття у збірнику наукових праць студентів 

«Студентський меридіан» 2009 р. 

Обласний 

Виступ на курсах ПК вчителів початкових класів при 

Мелітопольській філії ЗОІППО (квітень 2009 р); стаття у 

збірнику 4 міжнародної інтернетконференції «Нові 

виміри сучасного світу» 

Формування 

комунікативної 

компетентності з 

української філології 

російськомовних 

школярів в 

білінгвальному 

середовищі 

ГромакЛюдмила 

Іванівна 

Шкільний Виступи на педрадах, засіданнях ШППМ (протягом 

останніх 5 років). 

Міський 

Програма додаткових занять з української мови 

(варіативна складова навчального плану) для класів із 

російською мовою навчання «Українська мова 2-4 

класи». 

Друковані статті у збірнику наукових праць студентів 

«Студентський меридіан» 2010 р. та збірнику 

«Магістерські читання» 2010. 

Обласний 
Авторська програма – моделі учнівського 

самоврядування : Гра «Політ ескадрильї «Мрія» (у 

співавторствіЛ.О. Новіковою та А.М. Кропотова ). 



Досвід роботи відзначений грамотою Запорізької ОДА 

за І місце у номінації «Краща модель учнівського 

самоврядування». 

ЗОШ 

№3 

Активізація 

розумової діяльності 

учнів молодших 

класів на уроках 

російської мови 

 

Бузинник 

Вікторія 

Володимирівна 

Шкільний Педрада (презентація досвіду) 

Впровадження 

інноваційних 

технологій у 

навчанні 

 

Лосєва Олена 

Василівна 

Шкільний 

Міський 

ШМО 

ММО 

Укрупнення 

дидактичних 

одиниць у вивченні 

української мови в 

початкових класах 

Вар’ян Ірина 

Антонівна 
Шкільний Педрада (презентація досвіду) 

ЗОШ 

№4 

Використання 

проектної технології 

як засіб формування 

самоосвітньої 

компетентності учнів 

на уроках 

української мови та 

літератури 

Абрамович 

Наталія 

Миколаївна 

Міський 

Участь у роботі ММО. 

Учасник роботи міської творчої групи «Розвиток 

інтеркультурної компетентності» 



Формування та 

розвиток навчальної 

діяльності учнів 

початкової школи 

Галацан 

Олена 

Володимирівна 

Міський 

 Керівник міської творчої групи «Формування та 

розвиток учбової діяльності учнів через упровадження 

системи розвивального навчання за концепцією Д.Б. 

Ельконіна – В.В. Давидова» 

Міський 

 листопад 2011, «Характеристика структурних 

компонентів навчальної діяльності»; 

 грудень 2011, «Рівні сформованості цілепокладання та 

навчальних дій»; 

 березень 2012, «Формування дій контролю, оцінки та 

самооцінки в учнів початкової школи»; 

 квітень 2012, «Моніторинг оцінки рівня сформованості 

навчальної діяльності». 

 Учасник творчої групи ЗД з НВР І ступеня «Моніторинг 

ефективності використання інноваційних технологій»: 

 «Потенціал системи розвивального навчання в 

розв’язанні завдань української освіти»; 

 «Результати моніторингових досліджень сформованості 

та розвитку компонентів учбової діяльності в класах 

розвивального навчання». 



Обласний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський 

Відкриті уроки: 

 березень 2012, для членів міської творчої групи 

«Формування та розвиток учбової діяльності учнів через 

упровадження системи розвивального навчання за 

концепцією Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова». Урок 

української мови в 3 В класі за системою розвивального 

навчання «Граматичне значення часу. Інфінітив»; 

 квітень 2012, для обласних курсів підвищення 

кваліфікації, для членів міської творчої групи ЗД з НВР І 

ступеня «Моніторинг ефективності використання 

інноваційних технологій» і слухачів обласних курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

урок української мови в 3 В класі за системою 

розвивального навчання «Перевірка орфограм у 

особових закінченнях, або ще раз про закон письма». 

 Міський семінар для ЗД з НМР «Моніторинг 

професійного зростання педагогічного працівника як 

інструмент комплексної оцінки діяльності вчителя»; 

 Міський семінар для учасників Школи резерву керівних 

кадрів «Робота з педагогічними кадрами». 

Використання 

проектних методів 

на уроках з 

Крилова Ольга 

Іванівна 

Обласний 

 

 Робочі зошити-конспекти з обслуговуючих видів 

праці для учнів 5-9 класів, з технології для учнів 

10 класу (рекомендовано науково-методичною 



обслуговуючих видів 

праці   Обласний 

 

   Обласний 

Міський 

радою ЗОІППО, протокол № 4-А від 22.06.2011); 

 Семінар-практикум для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів «Економічне виховання на 

уроках трудового навчання»; 

 Відкритий урок для курсів підвищення 

кваліфікації вчителів трудового навчання; 

 Консультації в міській опорній школі. 

Використання 

елементів групової 

роботи під час 

навчання хімії 

Конопацька 

Віра 

Володимирівна 

   Обласний 

 

 

Обласний 

 

 

Обласний 

 

Міський 

 

 Учасник обласної творчої групи «Апробація підручника 

«Хімія. 9 клас: Підручник для ЗНЗ/ Г.А.Лашевська. – К.: 

«Генеза», 2009»; 

 Учасник обласної творчої групи «Апробація підручника 

«Хімія. 10 клас: Підручник для ЗНЗ/ П.П.Попель, 

Л.С.Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2010»; 

 Учасник обласної творчої групи «Апробація ППЗ 

«Хімія. 7 клас»; 

 Керівник ММО вчителів хімії; 

 Консультації в міській опорній школі; 

 Семінар для вчителів хімії «Новітні освітні технології». 

Активізація 

розумової діяльності 

учнів шляхом 

укрупнення 

дидактичних 

одиниць при 

вивченні фізики 

Міфле-

Чередниченко 

Світлана 

Анатоліївна 

(сумісник) 

Міський 

 Відкритий урок у 9 класі для ММО вчителів 

фізики. 

 

Упровадження 

методу кодування 

знань засобами 

інтерактивної 

технології на уроках 

Петухова Ольга 

Олегівна 
Міський 

 Керівник ММО вчителів історії рідного краю; 

 Консультації в міській опорній школі 



історії 

Виховання витримки 

на уроках фізичної 

культури 

Симоненко Віктор 

Іванович 
Міський  Участь у роботі ММО. 

Розвиток емоційного 

сприйняття музики в 

учнів початкових 

класів засобами арт-

технологій Щиголєва 

Анжеліка 

Володимирівна 

Державний 

 

 

Міський 

 

 

 Застосування інтерактивних технологій на уроках 

музичного мистецтва// Мистецтво в школі. - № 9. – 

2011. 

 Керівник міської творчої групи вчителів 

музичного мистецтва; 

 Виступ на методичній раді управління освіти 

ММР ЗО «Застосування інтерактивних технологій 

на уроках музичного мистецтва»; 

 Відкритий урок у 5 класі «Щоб музикантом бути – 

необхідне вміння» для ММО вчителів музичного 

мистецтва. 

Г №5 

Формування 

пізнавальної 

активності учнів на 

уроках 

правознавства 

Суптеля Тетяна 

Олександрівна 
Обласний 

1. Відкриті уроки для вчителів правознавства та історії - 

слухачів курсів підвищення кваліфікації (лютий, 2012 

рік) 

2. Обласний семінар для директорів Запорізької області, 

членів творчої групи з питань акмеологічної освіти 

(квітень, 2012 рік) 

 

 

Використання арт-

педагогічних 

технологій та 

цифрових освітніх 

ресурсів на уроках 

естетичного циклу з 

метою виховання 

особистості з 

Саєнко Лілія 

Миколаївна 

 

Міський 

1. Семінар для молодих вчителів музики м. Мелітополя 

2. Надруковані матеріали з теми у журналі «Мистецтво» 

3. Публікації:  

Збірник розробок виховних заходів учасників міського 

конкурсу на кращий авторський виховний захід серед 

класних керівників 5-х класів, 2011. 

Щоденник класного керівника, 2009, 

Інформаційний довідник класних керівників 5-11 класів  



високим рівнем 

життєвої 

компетенції. 

 

 

Використання 

проектної технології 

на уроках фізики 
Лобач Галина 

Анатоліївна 
Обласний 

1. Робота в обласній творчої групі 

2. Друкування наукового посібника «Лабораторний 

практикум для учнів 9-х класів» 

3. Створення блогу методоб’єднання вчителів фізики 

міста 

4. Семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

Стратегія 

ефективного 

навчання на уроках 

англійської мови 

Мавлідінова 

Валентина 

Костянтинівна  

Обласний 

1. Співпраця з Запорізьким центром «Поліглот» 

2. Співпраця з видавництвом «Основа» м. Харків 

3. Керівник міського методоб’єднання  

4. Участь у Міжнародних проектах. 

 

Комп’ютерні 

технології як засіб 

розвитку навичок 

міжкультурної 

комунікації учнів 

Галицька Олена 

Володимирівна 
Обласний 

1. Співпраця з Запорізьким центром «Поліглот» 

2. Співпраця з видавництвом «Основа» м. Харків 

3. Участь у Міжнародних проектах. 

4. Міські семінари 

5. Друкування методичних наробок у соціальних 

мережах інтернет. 

 

 

Формування 

біологічної освіти 

учнів через 

впровадження 

саморозвиваючої 

технології Г.К. 

Селевко 

Беляєва Ольга 

Іванівна 
Обласний 

1. Семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

(грудень, 2011) 

2. Участь у Міжнародних екологічних проектах 

3 . Друковані роботи у журналі «Біологія» видавництва 

«Основа» м. Харків 

4. Створення моделі випускника 

Нестандартні, Демченко Міський 1. Міські семінари 



групові форми 

діяльності на уроках 

історії.  

Володимир 

Владиславович 

2. Участь у педагогічних конкурсах для вчителів історії 

3. Друковані роботи у журналі «Історія та 

правознавство» видавництва «Основа» м. Харків 

 

Акмеологічний 

підхід у вивченні 

географії 

Клименко 

Володимир 

Миколайович 

Обласний 

1. семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

2. участь у Міжнародному проекті 

3. друковані роботи у журналі «географія» видавництва 

«Основа» м. Харків 

Інноваційні 

інтерактивні 

нестандартні уроки з 

математики. 

Парінцева 

Людмила 

Василівна 

Міський 

Міські семінари 

Особистісна 

орієнтація в 

розвитку творчих 

здібностей дитини. 

Вигонна Ірина 

Михайлівна 
Міський 

Міські семінари 

СШ №6 

Групова навчальна 

діяльність учнів на 

уроках хімії 

Черкасова Любов 

Василівна 

Шкільний 

Міський 

Семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Творча група вчителів хімії міста, ММО вчителів хімії 

Інтерактивні форми та 

методи роботи на уроках 

історії 

Ісаєва Тетяна 

Олексіївна 

Шкільний, 

міський 
Школа молодого учителя ЗОШ №6. Наставниця ММО 

вчителів історії творчий звіт «Час пік для ювіляра» 

Застосування 

особистісно-

орієнтованого 

підходу на уроках 

російської мови та 

зарубіжної 

літератури 

Стрєлкова Ірина 

Анатоліївна 

Шкільний, 

міський 
ММО вчителів російської мови та літератури.  

Творчий звіт «Час пік для ювіляра». Наставництво 

Інтегровані уроки у 

навчанні учнів  
Іванова Тетяна 

Натанівна 

Шкільний, 

міський 
Міський ПДС ММО вчителів початкових класів (1 – 2 

клас). Відкритий урок «Українська мова та 



початкових класів інформатика» для молодших вчителів школи. 

ЗОШ №7 

Формування 

компетентної 

особистості через 

технологію 

критичного 

мислення 

Черних 

Валентина 

Іванівна 

Шкільний  Творчий звіт на засіданні шкільної методичної ради 

Міський 
Проведення відкритого уроку для міської експертної 

групи 

Упровадження 

проектної технології 

та нестандартних 

форм викладання на 

уроках біології 

Шинцова 

Елеонора 

Вікторівна 

Шкільний Творчий звіт на засіданні педагогічної ради 

Міський 
Проведення відкритого уроку для міської експертної 

групи 

Використання 

проектної 

технології на 

уроках  географії 

для розвитку 

ключових 

компетентностей 

учнів 

Николенко 

Лариса 

Миколаївна 

  

Використання 

особистісно-

орієнтованої 

технології навчання 

на уроках фізики 

Процишина 

Тетяна Василівна 
Шкільний 

Проведення відкритого уроку під час проведення 

шкільного методичного тижня 

Виготовлення 

учнями та 

використання на 

уроках 

комп’ютерних 

навчальних проектів 

Глибовський 

Олег Леонідович 
Шкільний 

Проведення відкритого уроку під час проведення 

шкільного методичного тижня 



як тип розвиваючого 

навчання 

Використання 

технології 

різнорівневого 

навчання на уроках 

математики в 

початковій школі 

Гончаренко Неля 

Володимирівна 
  

Впровадження 

технології 

різнорівневого 

навчання на уроках в 

початковій школі 

Петруня Наталія 

Іванівна 
Шкільний 

Проведення відкритого уроку під час проведення 

шкільного методичного тижня 

Впровадження 

технології 

різнорівневого 

навчання на уроках в 

початковій школі 

Петренко Тетяна 

Миколаївна 
  

ЗОШ 

№8 

Технологія 

проблемного 

навчання на уроках 

хімії 

Голікова 

Світлана 

Пиліпівна 

Міський, 

шкільний 
Міський семінар, відкриті уроки 

Метод проектів на 

уроках технічної 

праці 

    Колесник Сергій   

      Георгійович 

Районний, 

міський, 

шкільний  

Семінар для слухачів ЗОІППО, відкриті уроки 

Використання 

інтерактивних 

технологій на 

уроках біології 

     Перехрестова   

    Тетяна Георгіївна 

Міський, 

шкільний 
Відкриті уроки 

Г №9 
Упровадження 

інтерактивної 
Чугай Людмила 

Віталіївна 
Міський 

Творчий звіт для слухачів міського ДПС вчителів 

біології 



технології навчання 

на уроках біології 
Шкільний 

Участь в методичній квест – грі «Подорож методичним 

мегаполісом», презентація практичного досвіду роботи 

Застосування 

інтерактивних 

методів навчання на 

уроках математики 

для активізації 

мисленнєвої 

діяльності учнів 

Чернишова 

Олена Юріївна 

Обласний 
Відкритий урок для слухачів обласних курсів 

підвищення кваліфікації, для вчителів математики 

Шкільний 
Участь в методичній квест – грі «Подорож методичним 

мегаполісом», презентація практичного досвіду роботи 

Здійснення 

текстоцентричного 

підходу в процесі 

викладання 

української мови 

 

Заменягре Олена 

Михайлівна 

Міський  

Участь у розробці електронного посібника для вчителів 

української мови та літератури з проблеми 

«Інтерактивні проблеми на уроках української 

літератури в 5 класі» 

Шкільний 
Виступ на педраді з проблеми «Становлення творчої 

особистості засобами креативної педагогіки» 

Методика 

викладання 

комп’ютерної 

графіки 

Катюха Світлана 

Михайлівна 

Обласний  

Член обласної творчої групи. Участь у третьому 

Міжнародному освітянському форумі у м. Запоріжжі. 

Створення методичної бази з художньої культури. 

Майстер – клас у рамках курсів підвищення кваліфікації 

з тем: «Засоби виразності живопису», «Зображення 

людини в русі», «Фонтан в інтер’єрі», «Комп’ютерна 

графіка. Малювання пейзажу» 

Міський 

Виступ на засіданні ММО вчителів образотворчого 

мистецтва «Планування гурткової роботи для учнів 2-7 

класів» 

Г №10 

«Формування 

логічного мислення 

учнів у процесі 

викладання 

математики». 

Дятлов Микола 

Володимирович 

Шкільний 

Обласний 

Виступи на засіданнях МО вчителів математики.  

Участь у обласному ІІ заочному конкурсі вчителів 

математики.  



Курси підвищення кваліфікації (написання курсової 

роботи за проблемною темою). 

«Управління 

особистісним 

розвитком учнів 

шляхом 

диференційного 

підходу до 

навчання». 

Маденов 

Анатолій 

Петрович 

Шкільний 

Міський 

Всеукраїнськ

ий 

Виступи на засіданнях МО вчителів фізики, семінарах. 

Курси підвищення кваліфікації (написання курсової 

роботи за проблемною темою).  

Участь у науково-методичній конференції. Координатор 

Всеукраїнського конкурсу з фізики «Левеня». 

«Управління 

розвитком 

формування 

духовної культури 

учнів засобами 

музичного 

мистецтва». 

Мимрик Леонід 

Миколайович  

(Заслужений 

учитель України) 

Шкільний 

Обласний 
Участь хорового колективу у конкурсах та фестивалях. 

«Управління 

розвитком 

пізнавального 

інтересу учнів 

шляхом 

впровадження 

інтерактивних 

методів навчання». 

Акулова Світлана 

Володимирівна 

Шкільний 

Міський 

Всеукраїнськ

ий 

Виступи на педрадах, науково-практичних 

конференціях, участь у міському ПДС вчителів 

англійської мови.  

Керівник ШМО вчителів англійської мови. 

 Курси підвищення кваліфікації (написання курсової 

роботи за проблемною темою). 

Координатор Всеукраїнського конкурсу з англійської 

мови «Пазл».  

Публікація статті в педагогічній періодиці. 



ЗОШ 

№11 

Організація 

пізнавальної 

діяльності шляхом 

впровадження 

інтерактивних 

методів на уроках 

географії 

Овсянникова 

Маргарита 

Сталіківна 

Шкільний 
Авторська програма підготовки обдарованих учнів (5-9 

класи) 

Міський 

Урок з географії за темою «Населення світу», 10 клас 

Використання 

комп’ютерних 

технологій на уроках 

російської мови та 

літератури 

 

Зотов Василь 

Вікторович 

 

Міський 

Стаття «Использование компьютерных технологий как 

средство оптимизации процесса обучения русскому 

языку» (Методичний вісник МДПУ, 2010) 

Обласний 

Електронний носій «Інтерактивні диктанти для учнів 5-9 

класів» 

ЗОШ 

№13 

 

Самостійна робота 

учнів на уроках 

інформатики як засіб 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів 

 

Ченцов 

Олександр 

Миколайович 

Міський 

Обласний 

Участь в роботі міського методичного об'єднання 

вчителів інформатики. 

Проведення майстер-класу зі створення електронних 

навчальних ресурсів. 

Друковані роботи в журналі «Відкритий урок». 

Електронні публікації.  

Проведення конкурсу «Марафон знавців інформатики» 

(робота презентована на обласній виставці методичних 

матеріалів, присвяченій 25 річниці курсу інформатики 

яка відбулася в рамках Міжрегіональної конференції 

«Шкільна інформатика: сучасний стан, проблеми й 

перспективи» 7-9 вересня 2010 р. 

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view

=article&id=1108:2010-09-01-08-25-52&catid=120:2009-

12-26-18-47-38&Itemid=295 ) 

ЗОШ Формування та Григоренко Яніна Шкільний Виступ на засіданні ММО вчителів хімії. 

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1108:2010-09-01-08-25-52&catid=120:2009-12-26-18-47-38&Itemid=295
http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1108:2010-09-01-08-25-52&catid=120:2009-12-26-18-47-38&Itemid=295
http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1108:2010-09-01-08-25-52&catid=120:2009-12-26-18-47-38&Itemid=295


№15 розвиток 

інформаційної 

Компетентності 

учнів на уроках хімії 

Вікторівна Міський 

Обласний 

Відкритий урок для вчителів міста та Мелітопольського 

району(слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів 

хімії). 

Участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю» 

Формування 

культури здоров’я у 

навчально-

виховному процесі 

Дойнеко Надія 

Сергіївна 

Шкільний 

Обласний 

Складено картки валеологічного компоненту уроків 

біології для учнів 9 класів з восьми тем, які увійшли до 

шкільного збірника. 

Участь в обласній виставці «Освіта Запорізького краю» 

Застосування в 

роботі загального 

алгоритму дії 

вчителя при 

тематичному 

викладанні матеріалу 

й оперативного його 

контролю 

Хлистова 

Валентина 

Іллівна 

Міський Виступ на засіданні ММО вчителів фізики 

НВК 

№16 

Використання 

комп’ютерних та 

проектних 

технологій для 

формування 

математичної 

компетентності учнів 

Федько Олена 

Іванівна 

Шкільний 
Педрада з проблеми формування мотиваційної сфери 

навчання учнів 

Міський 

Консультації «Моніторинг якості освіти як умова 

підвищення навчальних досягнень учнів» 

Семінар ЗД з НВР «Сучасні підходи до планування 

роботи ЗНЗ» 

 

Формування 

компетентної 

особистості з метою 

забезпечення 

соціального запиту 

суспільства через 

інтерактивні 

Ковбаса Алла 

Миколаївна 

Шкільний 
Творчий звіт учителя – методиста на засіданні кафедри 

Міський 

Керівник опорної школи з математики. 

Консультації «Нестандартні типи уроків математики», 

«Особливості програм профільної школи» 



технології 

Розвиток 

математичної 

компетентності через 

використання 

інтерактивних 

методів навчання на 

уроках математики 

Лобода Наталія 

Олексіївна 

Шкільний 

Творчий звіт учителя-методиста на засіданні кафедри. 

Участь у роботі творчої групи «Впровадження ІКТ в 

процесі викладання математики». 

Керівник динамічної групи «Проблеми підготовки учнів 

до ЗНО». 

Міський 

Консультації «Цілепокладання й планування як форми 

реалізації управлінських функцій учителя. Аналіз й 

оцінка ефективності уроку» 

Формування мовно-

літературної 

компетентності учнів 

шляхом 

впровадження у 

викладацьку 

діяльність 

самостійної 

дослідницької 

роботи учнів. 

Обіход Алла 

Олександрівна 

Міський 
Практичне заняття для вчителів-слухачів курсів 

підвищення кваліфікації при ЗОІППО 

Шкільний Наставництво 

Використання 

інтерактивних 

технологій у 

викладанні географії. 

Ковпак Світлана 

Вікторівна 

Шкільний Творчий звіт учителя – методиста на засіданні кафедри 

Міський Семінар-практикум вчителів географії «Інтерактивні 

методи навчання на уроках географії» 

Обласний Член обласного журі конкурсу «Школа інформаційного 

суспільства» 

Всеукраїнськ

ий 

Пілотний проект «Відкритий світ» 



 

Формування 

правової компетенції 

соціально-активної 

особистості на 

уроках 

правознавства 

Козача Ніна 

Михайлівна 

Міський Керівник опорної школи з правознавства 

Шкільний Методичний марафон 

Впровадження 

інтерактивних 

методів навчання на 

уроках історії та в 

позакласній роботі 

Омельченко 

Наталія 

Василівна 

Шкільний Керівництво кафедрою суспільних наук 

Активізація 

пізнавальних 

інтересів учнів 

засобами проектної 

діяльності 

Кривицька 

Ірина 

Володимирівна 

Шкільний Наставництво 

Метод проектів як 

засіб розвитку 

пізнавальних 

інтересів молодших 

школярів 

Полякова 

Ірина 

Володимирівна 

Шкільний Керівник шкільної творчої групи 

Розвиток творчої 

компетентності 

молодшого школяра 

через проектну 

діяльність 

Чеберко Олена 

Анатоліївна 
Міський Керівник міського проекту «ІКТ у початковій школі» 

Розвивальне 

навчання в системі 

ООО 

Климова Галина 

Олексіївна 
Шкільний 

Керівник шкільної творчої групи з проблеми 

формування навичок критичного мислення школярів. 

Наставництво 



Продуктивне 

навчання як засіб 

формування 

мовленнєвих 

компетенцій учнів 

початкової школи 

Легова Зінаїда 

Федорівна 

Міський Керівник ММО вчителів початкових класів 

Шкільний Керівник шкільної творчої групи з проблеми 

проектування та реалізації продуктивного уроку. 

Керівник динамічної групи з проблеми ефективної 

організації контролю навчальних досягнень учнів. 

 

Проектна технологія 

для формування 

компетентності 

«вміння вчитись» на 

уроках англійської 

мови 

Черненко Олена 

Вікторівна 

Міський 

Виступ «Проектна технологія для формування 

компетентності «вміння вчитись». Проект «Навчаємось 

разом з Кореєю» на засіданні ПДС вчителів англійської 

мови 

Шкільний Керівник кафедри іноземної філології 

Використання ІТ-

технологій для 

формування 

іншомовної 

компетентності 

Богослав Ірина 

Ігорівна 

Шкільний 

Організація і проведення засідань ПДС вчителів 

англійської мови «Креативний підхід до навчання 

іноземної мови». 

Творчий звіт на засіданні кафедри. 

 

Міський 
Виступ на ММО вчителів англійської мови з 

використання сервісів веб 2.0 в освіті 

Національни

й 

Тренер та спеціаліст з моніторингу програми Intel«Шлях 

до успіху». 

Всі рівні 
Методичне забезпечення участі вчителя англійської 

мови НВК в конкурсі «Учитель року» 

Впровадження 

соціальної 

компетентності через 

проектну діяльність 

на уроках 

французької мови 

Ільєнко 

Тетяна 

Володимирівна 

Міський 
Виступ «Проектна діяльність на уроках французької 

мови» на ММО вчителів французької мови 

Формування творчої Гуцулюк Шкільний Наставництво 



компетентності 

школяра в проектній 

діяльності 

Валентина 

Кирилівна 

Формування навичок 

критичного 

мислення учнів на 

уроках російської 

мови і літератури 

Гетьман Галина 

Павлівна 

 

Шкільний 
Керівник постійно-діючого шкільного семінару з питань 

сучасної освіти 

Формування 

навчальних 

компетенцій через 

проектну діяльність 

на уроках літератури 

Голуб Тамара 

Станіславівна 

Міський 
Міський семінар-практикум для вчителів -слухачів 

курсів підвищення кваліфікації при ЗОІППО 

Шкільний Методичний марафон 

ЗОШ 

№17 

ТРВЗ 
Баринова Ірина 

Василівна 
Міський 

- Семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках мови та читання з використанням ТРВЗ» 

- Відкриті уроки для вчителів міста 

Культура 

українського і 

російського 

мовлення 

Сахно Світлана 

Миколаївна 
Міський 

- Семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на 

уроках мови та читання з використанням ТРВЗ» 

- Відкриті уроки 

- Виступи на ММО 2 кл. «Культура мовлення» 

- Теоретичні обґрунтування (самовидавництво) 

«Культура речи або етикет на кожен день» 

Активізація 

пізнавальної 

діяльності на уроках 

української мови  

Шерстюк Олена 

Валеріївна 
Міський Семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

Г №19 

Особистісно-

орієнтований підхід 

у вивченні 

української мови 

Мельник 

Світлана 

Володимирівна 

Обласний Семінари 

Нестандартні форми Плаксіна Галина Міський Семінари 



роботи на уроках 

зарубіжної 

літератури 

Василівна 

Створення умов на 

уроках математики 

для формування 

особистості шляхом 

впровадження нових 

форм НВП 

Голуб Марина 

Василівна 
Міський Семінари 

Підвищення 

ефективності уроків 

фізики 

Зубков Анатолій 

Семенович 
Міський Семінари 

Розвиток творчо-

пізнавальної 

активності учнів 

шляхом 

впровадження нових 

освітніх технологій 

при вивченні 

іноземної мови 

Вінніченко 

Людмила 

Павлівна 

Міський Семінари 

ЗОШ 

№20 

Інтерактивні форми 

та методи як засіб 

формування 

комунікативної 

компетентності учнів 

на уроках 

української мови та 

літератури 

Лопатюк 

Катерина 

Володимирівна 

Міський  

Доповіді на засіданнях ПДС вчителів української мови 

та літератури. Вироблення рекомендацій щодо 

застосування інтерактивних технологій на уроках 

філологічного циклу 

Формування 

компетентності 

продуктивної 

Ніколенко Інна 

Миколаївна 
Міський 

Доповідь на ММО. 

Розповсюдження дисків програмованого тестування 

(тематичні тести для учнів 5-9 класів) 



творчої діяльності 

учнів 5-9 класів 

засобами ІКТ 

Формування 

математичної 

компетентності учнів 

Рочева Тамара 

Володимирівна 
Міський 

Майстер клас для ЗД та вчителів ПШ міста. 

Виступи на міських та шкільних семінарах. 

Презентація досвіду роботи, відкритий урок для вчителів 

міста 

ЗОШ 

№24 

Використання 

методів 

інтерактивного 

навчання з розвитку 

мовлення і мислення 

Аксьонова Ольга 

Петрівна 

Міський 

Шкільний 

Семінари, засідання ММО вчителів початкових класів (3 

кл.) (керівник), виступ на засіданнях ШМО 

Естетичне виховання 

обдарованої 

особистості засобами 

російської мови та 

літератури 

Герасимова 

Ольга 

Володимирівна 

Міський 

Шкільний 

Семінари, засідання ПДС вчителів російської мови та 

літератури (керівник), виступ на педраді та засіданні 

ШМО 

Розвиток творчої 

уяви молодших 

школярів з 

використанням 

технології ТРВЗ 

Сершень 

Людмила 

Ярославівна 

Міський 

Шкільний 

Семінари, засідання міських творчих груп «Розвиток 

творчої уяви молодших школярів  на основі ТРВЗ» та 

«Моніторинг ефективності впровадження інноваційних 

технологій в початковій школі» (керівник), виступи на 

педрадах, засіданнях ШМО, шкільній методраді 

 

Використання 

країнознавчого 

матеріалу на уроках 

німецької мови 

Тєтєріна Оксана 

Валеріївна 

Всеукраїнськ

ий  

Міський 

Шкільний 

Семінари, засідання ПДС вчителів німецької мови 

(керівник), виступи на педраді та засіданнях ШМО, 

стаття в журналі «Нім.мова в школі» (видавництво 

«Основа») №5 2011 р 

Формування 

національної 

свідомості, духовно 

багатої мовної 

Угнівенко Лариса 

Іванівна 
Шкільний  Виступи на засіданнях ШМО 



особистості засобами 

рідної мови 

СШ 

№25 

Проектна діяльність 

у початковій школі 

Карандаш 

Світлана 

Миколаївна 

Шкільний Індивідуальні консультації, методичні рекомендації 

Розвиток 

пізнавального 

інтересу школярів на 

уроках географії 

Коржавіна Ольга 

Василівна 
Шкільний Відкриті уроки, консультації 

Активізація 

розумової діяльності 

учнів на уроках 

німецької мови 

завдяки 

використанню 

креативного підходу 

до навчання. 

Клименко 

Марина 

Миколаївна 

Міський Проведення уроків, консультацій, методичні поради 

Оптимальний вибір 

форм роботи та 

методів навчання 

іноземною мовою з 

метою підвищення 

ефективності уроку. 

Кочетова Юлія 

Борисівна 
Міський Консультації, методичні поради 

Використання 

сучасних 

комп’ютерних 

технологій на уроках 

хімії 

Новохатня Неля 

Вікторівна 
Шкільний Консультації 

Формування 

компетентності 

сучасного педагога 

Яковлєва Євгенія 

Віталіївна 
Міський Опорна школа з біології 



Ігрові технології 

навчання при 

вивченні 

французької мови. 

Метельова Марія 

Іллівна 
Міський Консультації, відкриті уроки, методичні поради 

 


