
ПРОТОКОЛ 

засідання науково-методичної ради  

КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів" 

 

24 грудня  2020 року              Протокол № 5           м. Біла Церква 

 

1. Про рукописи навчальних видань, адаптовані, інноваційні та авторські 

навчальні програми, підготовлені педагогічними працівниками 

Київської області. 

1.1. Формула педагогіки партнерства: спілкування, взаємодія, співпраця у 

закладах освіти:  рукопис методичного посібника. 

Автор: Плівачук Катерина Володимирівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», доцент, Заслужений учитель 

України. 

Рецензенти: Заболотний Олександр Вікторович, начальник відділу освіти 

Сквирської міської ради, заслужений учитель України; 

Бачинська Євгенія Миколаївна, канд. пед. наук, доцент, проректор КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

Шахрай Валентина Михайлівна, завідувачка лабораторії інституційного 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних 

наук, доцент.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису. 

2. Рекомендувати до друку окремим виданням. 

3. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

1.2. Освіта для громадянського простору: програма курсу за вибором для 

учнів 10 (11) класу. 

Автор: Бондаренко Галина Богданівна, методист з науково-дослідної роботи 

комунального закладу Фастівської міської ради  «Центр інноваційно-освітніх 

технологій», кандидат історичних наук.  

Рецензент: Гребенчук Тетяна Олександрівна, завідувачка відділу 

суспільствознавчих предметів КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму курсу за вибором 

2. Рекомендувати програму до апробації в освітньому процесі опорного 

закладу загальної середньої освіти «Ковалівський ліцей» Ковалівської 

сільської ради.  

1.3. Польська мова: адаптована програма факультативного курсу для учнів 

5-7 та 11 класів. 

Автор: Поліщук Тетяна Василівна, учитель польської мови  освітнього округу 

– опорного закладу освіти "Шкарівський академічний ліцей – центр 

позашкільної освіти" Білоцерківської районної ради Київської області. 
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Рецензент: Кірнасовська Розалія Вільгельмівна, методист відділу іноземних 

мов КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити адаптовану програму факультативного курсу. 

2. Рекомендувати програму до апробації в освітньому процесі освітнього 

округу – опорного закладу освіти "Шкарівський академічний ліцей – центр 

позашкільної освіти" Білоцерківської районної ради Київської області 

протягом 2020-2022 навчальних років. 

1.4. Основи петриківського розпису: програма гуртка для учнів 5-9 класів. 

Автор: Іванченко Алла Олексіївна, керівник гуртка Буртівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

Рецензент: Власова Валерія Гаврилівна, канд. пед. наук, викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму гуртка. 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі Буртівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

3. Занести програму до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

1.5. Веселковий дивограй: програма корекційно-розвиткових занять в групі з 

інклюзивним навчанням для дітей дошкільного віку. 

Автор: Підгурська Софія Ярославівна, практичний психолог закладу 

дошкільної освіти № 6 «Казка»  Фастівської міської ради. 

Рецензент: Шелест Олеся Василівна, методист відділу практичної психології та 

соціальної роботи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму корекційно-розвиткових занять для дітей дошкільного 

віку «Веселковий дивограй». 

2. Рекомендувати програму до апробації в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти № 6 «Казка» протягом 2020/2021 навчального року. 

3. Представити програму на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4. Занести програму до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

1.6. Гурток «Студія краси»: навчальна програма з позашкільної освіти 

науково-технічного напряму.  

Автор: Колісник Світлана Анатоліївна, керівник гуртка Ставищенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради 

Київської області. 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Схвалити програму гуртка «Студія краси».  

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладу 

позашкільної освіти Київської області. 

3. Представити програму на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4. Занести програму до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

1.7. Народна студія «Фітодизайн та декор»: навчальна програма з 

позашкільної освіти художньо-естетичного напряму. 

Автор: Лозовенко Світлана Іванівна, керівник гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва народної студії «Фітодизайн та декор» Києво-Святошинського  

районного центру творчості молоді «Оберіг». 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму народної студії. 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладу 

позашкільної освіти Київської області. 

3. Представити програму на обласній виставці «Освіта Київщини». 

 

2. Рукописи видань, підготовлені за результатами роботи обласних 

професійних об’єднань педагогічних працівників. 

2.1. Упровадження здоров’язбережувальної педагогічної технології 

«Навчання в русі»: рукопис збірника дидактичних матеріалів. 

Авторський колектив педагогів – слухачів обласної педагогічної студії з теми 

«Упровадження здоров’язбережувальної педагогічної технології «Навчання в 

русі». 

Керівник авторського колективу: Діхтіренко Тетяна Петрівна, вчитель 

початкових класів НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа  І-ІІ 

ступенів імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради, керівник 

педагогічної студії.  

Рецензент: Дишлева Ірина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису. 

2. Рекомендувати до друку окремим виданням. 

3. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

2.2. Диво-звірі дитячими руками: рукопис методичного посібника. 
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Авторський колектив педагогів – слухачів обласної педагогічної студії з теми 

«Модифікація зооморфних форм у дрібній пластиці української глиняної 

іграшки» для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва, учителів 

образотворчого мистецтва: Василишина Н.В., Смовж Л.В., Голяк Т.П., 

Мельниченко І.А., Россоха О.В., Ярошенко Л.А., Макаренко Т.І., Марченко Г.О., 

Мусієнко О.М. 

Керівник авторського колективу: Василишина Наталія Василівна, керівник 

гуртка-методист, керівник народної студії «Художня кераміка» - керівник 

педагогічної студії. 

2.3. Модифікація зооморфних форм у дрібній пластиці української 

глиняної іграшки: рукопис методичного посібника. 

Автор-укладач: Василишина Наталія Василівна, керівник обласної педагогічної 

студії з теми «Модифікація зооморфних форм у дрібній пластиці української 

глиняної іграшки» для керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва, 

учителів образотворчого мистецтва. 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукописів. 

2. Рекомендувати до друку окремими виданнями. 

3. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

 

3. Про методичні розробки педагогічних працівників, які атестуються на  

присвоєння педагогічних звань: «учитель-методист», «викладач-

методист», «старший вихователь», «вихователь-методист», «педагог-

організатор-методист», «практичний психолог-методист». 

Бородянський район 

3.1. Використання мультимедійних та STEM -технологій на навчальних 

заняттях з фізики та в позаурочний час: методична розробка. 

Автор: Міщенко Олена Олександрівна, учитель фізики та астрономії 

Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка 

Бородянського району.  

Рецензент: Кравченко Дмитро Андрійович, методист відділу математики, 

фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Міщенко О.О. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

Згурівський район 

3.2. Література рідного краю. Згурівщина: рукопис методичного посібника. 
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Автор: Мотузко Світлана Борисівна, учитель української мови і літератури  

Згурівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської  

районної державної адміністрації. 

Рецензент: Мірошник Світлана Іванівна, канд. пед. наук, завідувач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мотузко С.Б. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

Києво-Святошинський  район 

3.3. Як за допомогою методу проєктів підвищити інтерес учнів до 

навчання: методична розробка. 

Автор: Федоренко Олена Василівна, учитель початкових класів  Шпитьківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації. 

Рецензент: Дишлева Ірина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Федоренко О.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.4. Організації дистанційного навчання: управлінський аспект: 

методична розробка. 

Автор: Мишкіна Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів, директор 

ліцею № 1 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації. 

Рецензент: Борбіт Алла  

ікторівна, завідувачка відділу дистанційної освіти КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мишкіній Т.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.5. Методичний супровід організації дистанційного навчання: методична 

розробка. 

Автор: Дзюбенко Людмила Валентинівна, учитель англійської мови, заступник 

директора ліцею № 1 с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації. 
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Рецензент: Борбіт Алла Вікторівна, завідувачка відділу дистанційної освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Дзюбенко Л.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.6. Тести для вимірювання результатів навчання з фізики. 7-9 класи: 

методична розробка. 

Автор: Остапчук Світлана Володимирівна, учитель фізики Петропавлівсько-

Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Рецензент: Кравченко Дмитро Андрійович, методист відділу математики, 

фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Остапчук С.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.7. Вивчення елементів геометрії в початкових класах: методична розробка. 

Автор: Шведа Любов Павлівна, учитель початкових класів 

Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкових класів 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Шведі Л.П. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.8. Упровадження ІКТ в практику роботи вчителя початкової школи: 

методична розробка. 

Автор: Лазебник Оксана Олександрівна, учитель початкових класів 

Петропавлівсько-Борщагівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкових класів 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    
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2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Лазебник О.О. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.9. Формування читацької компетентності молодшого школяра: рукопис 

методичного посібника. 

Автор: Товстига Світлана Анатоліївна, учитель початкових класів 

Софіївсько-Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована 

школа I-III ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської області. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкових класів 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали видання.    

2. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести методичний посібник до Анотованого каталогу обласної 

виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Товстизі С.А. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

Вишгородський район 

3.10. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики за 

технологією «Росток». 2 клас: методична розробка. 

Автор: Сідова Світлана Миколаївна, учитель початкових класів 

Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».  

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувачка відділу початкової 

освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Сідовій С.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.11. Методичні розробки занять з української мови у початковій школі за 

технологією «Росток». 2 клас. Розділ «Значення слова»: методична 

розробка. 
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Автор: Михайленко Таїсія Олександрівна, учитель початкових класів 

Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».  

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувачка відділу початкової 

освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Михайленко Т.О. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.12. Упровадження технології  «Росток» на уроках української мови: 

формування графіки письма за генетичним методом. 1 клас: методична 

розробка. 

Автор: Корнієнко Людмила Григорівна, учитель початкових класів 

Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я».  

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувачка відділу початкової 

освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Корнієнко Л.Г. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

м. Біла Церква  

3.13. Формування комунікативної компетентності учнів 6 класу у вивченні 

англійської мови: методична розробка. 

Автор: Бурлаченко Лада Миколаївна, учитель англійської мови 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувачка відділу міжнародних 

зав’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Бурлаченко Л.М. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.14. Підготовка до ЗНО з фізики. Тренувальні вправи: електронний освітній 

ресурс.  

Автор: Мельник Ірина Миколаївна, учитель фізики та астрономії 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської 

міської ради Київської області. 

Рецензент: Кравченко Дмитро Андрійович, методист відділу математики, 

фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали ЕОР.    

2. Представити ЕОР на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мельник І.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.15. Читання з радістю: рукопис методичного посібника. 

Автор: Очеретяна Зіна Іванівна, учитель початкових класів Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І 

ступеня»» Білоцерківської міської ради Київської області.  

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувачка відділу початкової освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.    

2. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Очеретяній З.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.16. Всебічний розвиток особистості молодшого школяра: методична 

розробка. 

Автор: Нагребецька Олена Володимирівна, учитель початкових класів 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня»» Білоцерківської міської ради Київської області.  

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувачка відділу початкової освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Нагребецькій О.В. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   
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3.17. Діагностичні роботи. 2 клас: методична розробка. 

Автор: Нагорна Ірина Дмитрівна, учитель початкових класів 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 5 Білоцерківської 

міської ради Київської області.  

Рецензент: Седеревічене Алла Олексіївна, ст. викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати автору доповнити діагностичні роботи картками 

індивідуального поступу учнів.    

2. Схвалити методичну розробку з урахуванням рекомендацій рецензента. 

3. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Нагорній І.Д. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.18.  Методичні рекомендації щодо використання українських народних 

ігор у роботі з дітьми старшого дошкільного віку: методична 

розробка. 

Автор: Мельніченко Тетяна Федорівна, музичний керівник 

Білоцерківського санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-

садка) № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувачка відділу дошкільної 

освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мельніченко Т.Ф. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

3.19. Формування самосвідомості дітей старшого дошкільного віку 

засобами екологічного виховання: методична розробка. 

Автор: Вострікова Марина Костянтинівна, вихователь Білоцерківського 

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 2 «Берегиня» 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувачка відділу дошкільної освіти  

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку з новою редакцією назви. 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Востріковій М.К. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   
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3.20. Методичні рекомендації щодо організації LEGO-конструювання в 

закладі дошкільної освіти як компонента STREAM-освіти 

дошкільників: методична розробка. 

Автор: Загородня Ольга Володимирівна, вихователь; Ярова Ольга 

Миколаївна, вихователь-методист Білоцерківського дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) № 20 «Берізка» Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

Рецензент: Педько Ольга Петрівна, ст. викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку з такою редакціє назви: «Методичні 

рекомендації щодо організації LEGO-конструювання в закладі 

дошкільної освіти».  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Загородній О.В. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

3.21. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку як фактор формування 

здорового способу життя: методична розробка. 

Автор: Перегуда Інна Дмитрівна, вихователь санаторного дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

Рецензент: Педько Ольга Петрівна, ст. викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку з такою редакцією назви: «Упровадження 

здоровязбенрежувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку». 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Перегуді І.Д. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.22. Упровадження інноваційних технологій Золтана Дьєнеша в розвитку 

логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку: методична 

розробка. 

Автор: Галан Оксана Іванівна, вихователь санаторного дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

Рецензент: Педько Ольга Петрівна, ст. викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Схвалити методичну розробку з такою редакцією назви: «Розвиток 

логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку засобами 

З. Дьєнеша». 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Галан О.І. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.23. Дидактична гра як засіб формування навчальних умінь дітей 

старшого дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Іваніцька Людмила Пилипівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) № 26 «Струмочок» Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Корж Тетяна Михайлівна, методист відділу дошкільної освіти  

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Іваніцькій Л.П. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

 

3.24. Козацько-лицарське виховання дітей дошкільного віку. Дитяча 

національно-патріотична гра «Соколята» («Джура»): методична 

розробка. 

Авторський колектив закладу дошкільної освіти № 10 «Малятко» 

м. Фастова: Бадзюк Наталія Олексіївна, директор ЗДО, Тихоненко Альона 

Миколаївна, вихователь-методист, Стрельбіцька Раїса Василівна, музичний 

керівник. 

Рецензент: Педько Ольга Петрівна, ст. викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Стрельбіцькій Р.В. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

 

4. Про методичні розробки педагогічних працівників Київської області, 

представлені на обласну виставку «Освіта Київщини». 

4.1. Перевір себе. Інформатика. 10 клас (профільний рівень): методична 

розробка. 
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Автор: Грінченко Юлія Григорівна, учитель інформатики  Боярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації. 

Рецензент: Федорчук Валерій Анатолійович, завідувач відділу інформатики 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.2. Вивчення системи керування базами даних на заняттях гуртків 

інформаційно-технічного напряму: методична розробка. 

Автор: Журибеда Оксана, учитель інформатики  Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

Рецензент: Федорчук Валерій Анатолійович, завідувач відділу інформатики 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.3. Використання су-джок-терапії в освітньому процесі центру розвитку 

дитини «Веселка»: рукопис методичного посібника. 

Авторський колектив Іванківського Центру розвитку дитини «Веселка».  

Упорядник: Алексєєва Тетяна Олександрівна, завідувач Центру розвитку 

дитини «Веселка» Іванківської районної ради Київської області. 

Рецензент: Шелест Олеся Василівна, методист відділу практичної 

психології та соціальної роботи КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису. 

2. Рекомендувати до друку окремим виданням.   

2. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

4.4. Природні небезпеки: методична розробка. 

Автор: Пархоменко Діна Олександрівна, вихователь Іванківського Центру 

розвитку дитини «Веселка» Іванківської районної ради Київської області. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку. 

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4.5. Чарівний світ гри: методична розробка. 
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Автор: Бабич Світлана Володимирівна, вихователь Іванківського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Сонечко» комбінованого типу 

Іванківської районної ради Київської області. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку. 

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4.6. Природа – наш дім: методична розробка. 

Автор: Ставинога Наталія Василівна, вчитель початкових класів 

Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.  

Рецензент: Дишлева Ірина Миколаївна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку. 

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4.7. Народні символи української вишивки як засіб впливу на формування 

національної свідомості : методична розробка. 

Автор: Мельниченко Ірина Анатоліївна, керівник гуртка Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості. 

Рецензент: Плівачук Катерина Володимирівна, канд. пед. наук, доцент 

кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», доцент, Заслужений 

учитель України. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку з такою редакцією назви: «Формування 

національної свідомості вихованців засобами української народної 

вишивки». 

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

4.8. Партнерство без обмежень: День освітньої корпорації: методична 

розробка. 

Автор: Ігнатова Алла Володимирівна директор Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Сушко Сергій Олексійович, завідувач відділу управління 

закладами освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    



15 
 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Занести досвід роботи Ігнатової А.В. до Анотованого каталогу обласної 

виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології». 

4.9. Формування ключових компетентностей на уроках фізики: 

методична розробка. 

Автори: Бондаренко Наталія Олександрівна, Полулях Тетяна Петрівна – 

учителі фізики та астрономії Славутицького ліцею Славутицької міської 

ради Київської області. 

Рецензент: Кравченко Дмитро Андрійович, методист відділу математики, 

фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.10. Психолого-педагогічні основи булінгу як соціального явища: рукопис 

методичного посібника. 

Автор: Миронець Інна Іванівна, практичний психолог Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради Київської області. 

Рецензент: Багдасарова Людмила Віталіївна, методист відділу практичної 

психології та соціальної роботи КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.  

2. Представити видання на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести досвід роботи Миронець І.І. до Анотованого каталогу обласної 

виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології». 

4.11. Алгебра та початки аналізу. 10 клас (профільний рівень): методична 

розробка. 

Автор: Тропотяга Галина Олександрівна, вчитель математики 

Богуславського академічного ліцею № 1 Київської області. 

Рецензент: Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу 

математики, фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.12. Застосування інформаційних технологій під час навчання геометрії 

учнів основної школи: методична розробка. 

Автор: Богач Оксана Володимирівна, вчитель математики Вишнівської 

академічного ліцею «Основа» Київської області. 



16 
 

Рецензент: Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу 

математики, фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку з такою редакцією назви: «Упровадження 

інформаційних технологій у вивченні геометрії в основній школі» 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.13. Дидактичні матеріали для розвитку навичок аудіювання з англійської 

мови. 5-9 класи: методична розробка. 

Автор: Мітлицька Інна Василівна, учитель англійської мови Рокитнянського 

комунального закладу загальної середньої освіти № 4 Рокитнянської 

районної ради Київської області. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувачка відділу міжнародних 

зав’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

 

 

5. Про залікові книжки з обліком методичної роботи педагогічних 

працівників, які атестуються на відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії та педагогічному званню (Додаток 2).  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити залікові книжки з обліком методичної роботи. 

2. Рекомендувати атестаційним комісіям підтвердити педагогічним 

працівникам відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним 

категоріям та педагогічним званням. 

 

 

Голова науково-методичної ради,  

в. о. ректора інституту, 

кандидат педагогічних наук 

 

 

 

 

 

Н.М. Бендерець  

Секретар  Л.В. Кабан 
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Додаток 2 

Залікові книжки з обліком методичної роботи педагогічних працівників, 

які атестуються на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній 

категорії та педагогічному званню 
 

Баришівський район  

Дяченко Марія 

Олександрівна 

учитель початкових 

класів  

Баришівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Баришівської селищної ради 

Кутова Алла 

Олександрівна 

учитель початкових 

класів  

Баришівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів імені Миколи Зерова Баришівської 

селищної ради 

Летяк Валентина 

Григорівна 

учитель початкових 

класів   

Баришівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Баришівської селищної ради 

Місюра Світлана 

Василівна 
учитель фізики та 

математики 

Баришівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Баришівської селищної ради 

Никитюк  Любов 

Олексіївна 

учитель початкових 

класів  

Морозівський навчально-виховний 

комплекс "спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів - ясла-садок" 

імені Дениса Поповича Баришівської 

селищної ради 

Шклярук Наталія 

Григорівна 

учитель іноземної 

мови  

Баришівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Баришівської селищної ради 

Шмерига Ірина 

Володимирівна 

учитель початкових 

класів  

Баришівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія-загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" Баришівської селищної ради 

Білоцерківський район (Маловільшанська сільська рада) 

Однорог Олександр 

Петрович 

учитель трудового 

навчання, технологій 

та креслення  

Поправське навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дитячий садок" 

 

Бориспільський район 

Йовбак Юрій 

Юрійович 

учитель фізики та 

астрономії, директор  

Опорний навчальний заклад "Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок» Бориспільської районної 

ради Київської області 

Гарнага Ніна 

Борисівна 

учитель англійської 

мови 

Опорний навчальний заклад "Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
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дитячий садок» Бориспільської районної 

ради Київської області 

Йовбак Лідія 

Василівна 

Учитель української 

мови  

Опорний навчальний заклад "Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок» Бориспільської районної 

ради Київської області 

Ярмак Світлана 

Андріївна 

Вчитель початкових 

класів  

Опорний навчальний заклад "Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок» Бориспільської районної 

ради Київської області 

Богдан Нінель 

Іванівна 

Вчитель зарубіжної 

літератури  

Опорний навчальний заклад "Щасливський 

навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дитячий садок» Бориспільської районної 

ради Київської області 

Бородянський район 

 

Гоц Віра Миколаївна учитель біології та 

екології  

Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка 

Гулак-Артемовська 

Лариса Степанівна  

вчитель зарубіжної 

літератури та 

російської мови  

Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка 

Зелінська Наталія 

Олександрівна 

учитель трудового 

навчання 

Клавдіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка 

 

Вишгородський район 

Коваленко Наталія 

Олександрівна 

вихователь   Вишгородський дошкільний  навчальний 

заклад (ясла-садок) «Сонечко» 

комбінованого типу  комунальної власності 

Кухарчук Світлана 

Володимирівна 

вчитель початкових 

класів  

Вишгородська спеціалізована школа 

«Сузір’я» 

Шкурко Лідія 

Іванівна 

Вчитель географії Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Вишгородської районної ради 

Київської області 

Києво-Святошинський район  

Бондарчук Галина 

Павлівна 

учитель початкових 

класів 

Боярський академічний ліцей “Престиж” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Висовень Ганна 

Павлівна 

учитель хімії Гореницької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області  
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Вишнівська Тетяна 

Сергіївна 

вихователь-методист Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Спадкоємець” 

Боярської міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

Володченко Тамара 

Георгіївна 

учитель зарубіжної 

літератури 

Боярський академічний ліцей “Лідер” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Гажаман Оксана 

Василівна 

учитель початкових 

класів 

Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Гелбутовська Тетяна 

Іванівна 

учитель української 

мови та  літератури 

Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Герасімюк Тамара 

Володимирівна 

Практичний 

психолог 

Боярський академічний ліцей “Лідер” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Гоменюк Наталія 

Йосипівна 

керівник гуртка Києво-Святошинський районний центр 

творчості “Оберіг” Київської області 

Жутник Петро 

Миколайович 

учитель географії та 

природознавства 

Бузівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області  

Загарія Наталія 

Анатоліївна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Спадкоємець” 

Боярської міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

Зателепа Любов 

Іванівна 

учитель історії  Хотівський академічний ліцей імені Левка 

Лук’яненка Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Іващенко Тетяна 

Володимирівна 

керівник гуртка Києво-Святошинський районний центр 

творчості “Оберіг” Київської області 

Ігнатенко Ольга 

Леонідівна 

учитель математики Білогородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1  Києво-Святошинської 

районної ради Київської області 

Качурівська 

Людмила Василівна 

учитель початкових 

класів 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2   Києво-Святошинської 

районної ради Київської області 

Комаренко Олена 

Володимирівна 

учитель математики Вишнівський ліцей “ІДЕАЛ ”Києво-

Святошинської районної ради Київської 

області 
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Коркіна Анеля 

Василівна 

учитель початкових 

класів 

Вишнівський ліцей “ІДЕАЛ ”Києво-

Святошинської районної ради Київської 

області 

Коротинська Віра 

Антонівна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) компенсуючого типу “Ромашка” 

Вишневої міської ради Києво-

Святошинського району Київської області 

Литвин лариса 

Василівна 

учитель української 

мови та  літератури 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2   Києво-Святошинської 

районної ради Київської області 

Лівінська Людмила 

Василівна 

учитель історії  Хотівський академічний ліцей імені Левка 

Лук’яненка Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Максименко Лідія 

Михайлівна 

практичний 

психолог 

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Марченко Валентина 

Миколаївна  

учитель початкових 

класів 

Вишнівський ліцей “ІДЕАЛ ”Києво-

Святошинської районної ради Київської 

області 

Матвійчук Тетяна 

Сергіївна 

учитель історії Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Межерицька Галина 

Петрівна 

учитель української 

мови та  літератури 

Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Невідомська Надія 

Федорівна 

учитель початкових 

класів 

Софіївсько-Борщагівський навчально-

виховний комплекс “Спеціалізована школа-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Нурищенко Оксана 

Миколаївна 

керівник гуртка Києво-Святошинський районний центр 

творчості “Оберіг” Київської області 

Опанасюк Світлана 

Петрівна 

учитель математики Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Полевик Галина 

Олексіївна 

учитель географії Боярський академічний ліцей “Лідер” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Рудковська Олена 

Валеріївна 

учитель початкових 

класів 

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 Києво-Святошинської 

районної ради Київської області 
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Савчук Тамара 

Петрівна 

учитель початкових 

класів 

Вишнівський ліцей “ІДЕАЛ ”Києво-

Святошинської районної ради Київської 

області 

Седлецька Тетяна 

Іванівна 

керівник гуртка Києво-Святошинського районного центру 

творчості “Оберіг” Київської області  

Семененко Галина 

Миколаївна 

інструктор 

фізичного виховання 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Спадкоємець” 

Боярської міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

Сивоконь Олена 

Іванівна 

учитель початкових 

класів 

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №4 Києво-Святошинської 

районної ради Київської області 

Сідакова Христина 

Дмитрівна 

учитель англійської 

мови 

Дмитрівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Снігур Ольга 

Юріївна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Спадкоємець” 

Боярської міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

Сніцар Анатолій 

Іванович 

учитель фізики Крюківщинська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Трофименко 

Світлана Василівна 

учитель початкових 

класів 

Шпитьківська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Тур Надія 

Володимирівна 

учитель англійської 

мови 

Вишнівський академічний ліцей “Основа 

”Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Філь Тамара 

Миколаївна 

учитель хімії Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Харитончик Сергій 

Васильович 

учитель фізичної 

культури 

Бузівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Києво-Святошинської районної 

ради Київської області 

Хмара Алла 

Миколаївна 

учитель географії Боярський академічний ліцей “Лідер” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Шевченко Світлана 

Іванівна  

Вихователь-

методист 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Орлятко” 

Вишневої міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  
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Школьна Наталія 

Миколаївна 

вихователь-методист Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Теремок” 

Вишневої міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

Шуман Світлана 

Петрівна 

учитель англійської 

мови 

Боярський академічний ліцей “Гармонія” 

Києво-Святошинської районної ради 

Київської області 

Ясинська Валентина 

Василівна 

вихователь -

методист 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-

садок) комбінованого типу “Чебурашка” 

Вишневої міської ради Києво-

Святошинського району Київської області  

 

Переяслав-Хмельницький район 

Руденко Світлана 

Василівна 

учитель  географії   Ковалинське навчально-виховне об'єднання 

"Заклад загальної середньої освіти I-II 

ступенів - заклад дошкільної освіти" 

Дівичківської сільської ради 

Бідюк Ірина Юріївна Учитель-дефектолог Студениківський інклюзивно-ресурсний 

центр 

Студениківський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів  

 

Фастівський район 

Діденко Оксана 

Григорівна 

учитель  іноземної 

мови   

Пилипівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Фастівської районної 

ради Київської області  

 

м. Біла Церква  

Ошийко Ольга 

Миколаївна 

вихователь   Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 28 

«Горобинонька» Білоцерківської міської 

ради Київської області  

Шарай Лариса 

Дмитрівна 

вихователь  Санаторний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) № 23 «Дзвіночок» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

Федіна Ганна 

Вікторівна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 24 

«Світлячок» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

м. Обухів  

Андрієвська Алла 

Іванівна 

керівник гуртка Обухівський міський центр  творчості 

дітей, юнацтва та молоді «Романтик» 

Жевага Олена 

Миколаївна 

учитель української 

мови і літератури  

Академічний ліцей № 1 імені 

А. С. Малишка Обухівської міської ради 

Київської області 
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Михайлова Ірина 

Петрівна 

учитель англійської 

мови  

Академічний ліцей імені Володимира 

Мельника Обухівської міської ради 

Київської області 

Миронова Лариса 

Володимирівна 

учитель хімії Академічний ліцей №5 Обухівської міської 

ради Київської області 

Циганок Таїса 

Миколаївна 

Учитель початкових 

класів  

Академічний ліцей №5 Обухівської міської 

ради Київської області 

Прохоренко 

Світлана Миколаївна 

Вчитель географії, 

економіки та 

природознавства  

Академічний ліцей №4 Обухівської міської 

ради Київської області 

Гак Любов Іванівна Учитель історії, 

правознавства, 

громадянської освіти 

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Ішутко Валентина 

Миколаївна 

Вчитель математики  Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Олексієнко 

Валентина Сергіївна 

Вчитель початкових 

класів  

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Хоменко Надія 

Вікторівна 

Учитель історії, 

правознавства, 

громадянської освіти  

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Полуляшенко 

Людмила Іванівна 

Учитель початкових 

класів, української 

мови і літератури 

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Госедло Василь 

Іванович  

Учитель історії, 

правознавства та 

громадянської освіти  

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Резнік Світлана 

Миколаївна  

Вчитель початкових 

класів  

Академічний ліцей №3 Обухівської міської 

ради Київської області 

Веремій Олена 

Володимирівна 

вихователь Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу «Рушничок» 

м.Обухова 

Кухар Людмила 

Олексіївна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу «Рушничок» 

м.Обухова 
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Петриченко Надія 

Миколаївна 

Вихователь-

методист 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок 

комбінованого типу) «Світлячок» 

м.Обухова  

Максімова Марія 

Володимирівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок 

комбінованого типу) «Зірочка» м.Обухова 

Єременко Раїса 

Іванівна 

вихователь Заклад дошкільної освіти (ясла-садок 

комбінованого типу) «Світлячок» 

м.Обухова 

Базик Людмила 

Іванівна  

Вчитель-логопед  Заклад дошкільної освіти (ясла-садок 

комбінованого типу) «Зірочка» м.Обухова 

 


