
ПРОТОКОЛ 

засідання науково-методичної ради  

КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів" 

 

04 лютого  2021 року              Протокол № 1           м. Біла Церква 

 

Порядок денний  

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

навчальні програми, підготовлені педагогічними працівниками 

Київської області. 

1.1. Парціальна програма гуртка для дітей дошкільного віку "Азалія"  
Слухається з метою поновлення рекомендації до використання в 

освітньому процесі (протокол науково-методичної ради КНЗ КОР 

«КОІПОПК» № 3 від 26 березня 2015 року). 

Автори: педагогічні працівники Білоцерківського дошкільного 

навчального закладу № 8 "Золотий півник" Білоцерківської міської ради: 

Вайнер Олена Вікторівна, завідувач,  

Болотова Оксана Миколаївна, вихователь-методист,  

Красніцька-Луцик Людмила Мар'янівна, керівник гуртка.   

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної 

освіти КНЗ КОР "КОІПОПК". 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити програму гуртка.  

2. Рекомендувати програму до масового використання у освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти Київської області. 

3. Занести програму до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

1.2. Польська мова: адаптована програма факультативного курсу для учнів 

5-8 класів. 

Автор: Мілевський Арсен Адольфович, учитель польської мови 

Бородянського академічного ліцею. 

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 

Бородянського академічного ліцею протягом 2020-2022 навчальних років. 

1.3. Сторінками дитячої літератури: програма факультативного курсу для 

учнів 5-7 класів. 

Автор: Комлик Світлана Володимирівна, учитель зарубіжної літератури 

Кагарлицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей» Кагарлицької міської ради. 
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Рецензент: Химера Наталія Володимирівна, методист відділу української 

мови і літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити  програму факультативного курсу. 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Київської області. 

1.4. Український літературний постмодерн: програма гуртка для 

підготовки учнів до науково-дослідницької діяльності. 

Автор: Хілініч Оксана Іванівна, учитель української мови і літератури, 

керівник гуртка відділення МАН КЗ Рокитнянської районної ради 

«Рокитнянський ліцей – Мала академія наук». 

Рецензент: Поліщук Оксана Миколаївна, завідувач відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму гуртка. 

2. Рекомендувати програму до апробації в освітньому процесі КЗ 

Рокитнянської районної ради «Рокитнянський ліцей – Мала академія 

наук» протягом 2021/2022 навчального року. 

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

звання «вчитель-методист».   

1.5. Відеоряди з української літератури. 7 клас : електронний освітній 

ресурс. 

Автор: Діденко Людмила Миколаївна, учитель української мови і 

літератури Пилипчанського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Білоцерківської міської територіальної громади. 

Рецензент: Лященко Оксана Борисівна, методист відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити електронний освітній ресурс.  

2. Рекомендувати ЕОР до використання в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Київської області. 

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

4. Занести ЕОР до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

2. Рукописи видань, підготовлені за результатами роботи обласних 

професійних об’єднань педагогічних працівників. 

 

2.1. Квест як інноваційна форма проведення заняття з української мови і 

літератури: рукопис навчального видання. 
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Авторський колектив – учителі української мови і літератури закладів 

загальної середньої освіти Київської області – слухачі обласного майстер-

класу Адамчук Є.Г.  

Керівник авторського колективу: Адамчук Євгенія Геннадіївна, учитель 

української мови і літератури опорного навчального  закладу - Путрівський 

навчально-виховний комплекс "гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" Глевахівської селищної ради 

Фастівського району. 

Рецензент: Лященко Оксана Борисівна, методист відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури 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». 

 

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». 

3.1. Розвиток навичок критичного мислення у процесі аналізу художнього 

твору: методична розробка. 

Автор: Лимаренко Тамара Миколаївна, учитель початкових класів 

Академічного ліцею № 1 імені А. С. Малишка Обухівської міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач 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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Лимаренко Т.М. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.2. Формування загальнолюдських цінностей молодшого школяра у 

процесі опрацювання творів В.О.Сухомлинського: методична розробка. 

Автор: Коновал Ірина Володимирівна, учитель початкових класів 

Академічного ліцею № 1 імені А. С. Малишка Обухівської міської ради 

Київської області. 
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Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач відділу початкової освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

загальнолюдських цінностей молодшого школяра за творами 

В.О.Сухомлинського».   

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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Коновал І.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.3. Книга – наш друг. Тиждень книги у початковій школі: методична 

розробка. 

Автор: Чепурна Світлана Вікторівна, учитель початкових класів 

Академічного ліцею № 1 імені А. С. Малишка Обухівської міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач 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». 

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

звання «вчитель-методист».   

3.4. Запрошуємо до ранкового кола: рукопис збірника методичних 

матеріалів. 

Автор: Крсек Людмила Василівна, учитель  початкових класів Яготинського 

навчально-виховного об’єднання «Спеціалізована школа - загальноосвітня 

школа I-IІI ступенів №3" Яготинської районної ради Київської області. 

Рецензент: Романюк Ольга Володимирівна, методист відділу початкової 

освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали збірника.    

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». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Крсек Л.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.5. Використання LEGO на уроках математики в 1 класі: методична 

розробка. 

Автор: Бойко Наталія Іванівна, учитель  початкових класів Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Романюк Ольга Володимирівна, методист 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 Бойко Н.І.  педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.6. Мультимедійні додатки до уроків української мови: методична 

розробка. 

Автор: Кабалик Любов Миколаївна, учитель початкових класів 

Богуславського академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Романюк Ольга Володимирівна, методист 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 Кабалик Л.М.  педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.7. Інтерактивні вправи з математики для учнів 1 класу: електронний 

освітній ресурс. 

Автор: Кажукало Надія Іванівна, учитель початкових класів опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Мирівська загальноосвітня школа I-

III ступенів. 

Рецензент: Седеревічене Алла Олексіївна, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали електронного освітнього ресурсу.  

2. Представити ЕОР на обласній виставці «Освіта Київщини». 
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3. Занести ЕОР до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Кажукало Н.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.8. Інтерактивні вправи з математики для учнів 2 класу: електронний 

освітній ресурс. 

Автор: Стрілько Любов Іллівна, учитель початкових класів Стайківського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кагарлицького 

району.  

Рецензент: Седеревічене Алла Олексіївна, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали електронного освітнього ресурсу.  

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

3. Занести ЕОР до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Стрілько Л.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.9. Тексти для читання : рукопис навчально-методичного посібника. 

Автор: Підопригора Інна Степанівна, учитель початкових класів 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Білоцерківської 

міської ради. 

Рецензент: Седеревічене Алла Олексіївна, викладач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Підопригорі І.С. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.10. Упровадження TPR-технологій у початковій школі на уроках 

німецької мови як першої іноземної: методична розробка. 

Автор: Рибакова Тетяна Анатоліївна, учитель німецької мови  Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Бучанської міської ради Київської області.  

Рецензент: Ковровський Ігор Григорович, методист відділу іноземних мов 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів», кандидат педагогічних наук. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Рибаковій Т.А. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   
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3.11. Навчальний посібник з німецької мови для учнів 8 класу закладів 

загальної середньої освіти (німецька мова як друга іноземна) 

Deutschland. Im Herzen Europas»: рукопис.  

Автор: Ковровська Ірина Іванівна, учитель іноземних мов Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім.В.П.Дашенка. 

Рецензенти: Ковровський Ігор Григорович, методист відділу іноземних мов 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів»;  

Скрипчук Наталія Володимирівна, завідувач відділу іноземних мов 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 Ковровській І.І. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.12. Організація та проведення літніх таборів у закладах загальної 

середньої освіти: рукопис методичних рекомендацій. 

Автори: Оникієнко Ольга Василівна, Савченко Ольга Любомирівна – 

учителі  англійської та німецької мов Данилівської загальноосвітньої школи 

Васильківського району Київської області. 

Рецензент: Скрипчук Наталія Володимирівна, завідувач відділу іноземних 

мов КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.    

1. 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. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Оникієнко О.В. та 

Савченко О.Л. педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.13. Викладання англійської мови в умовах дистанційного навчання: 

методична розробка. 

Автор: Ніконова Тетяна Іванівна, учитель англійської мови ТОВ 

«Приватний ліцей для хлопчиків «Кадетство».  

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зв’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 Ніконовій Т.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.14. Використання технології «Co-teaching» у процесі навчання 

англійської мови (співпраця з волонтером Корпусу Миру) : 

методична розробка. 

Автор: Мельниченко Аліна Юріївна, учитель англійської мови Клавдіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зв’язків 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 Мельниченко А.Ю. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.15. Використання інтернет-ресурсів на уроках математики з 

елементами дистанційної форми навчання: методична розробка. 

Автор: Дмитренко Олена Василівна, учитель математики Ірпінської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №17 Ірпінської міської ради Київської 

області. 

Рецензент: Борбіт Алла Вікторівна, завідувач 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 Дмитренко О.В. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.16. Тематичне оцінювання з математики для 5 класу: методична 

розробка. 

Автор: Табурчак Тетяна Віталіївна, учитель математики Білоцерківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №9 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Майборода Зінаїда Яківна, керівник навчального відділу, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    



9 
 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Табурчак Т.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.17. Патріотичне виховання на уроках математики з використанням 

інформаційних технологій: методична розробка. 

Автор: Дорохіна Наталія Павлівна, учитель математики Бориспільського 

НВК "спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів" імені Костянтина Могилка. 

Рецензент: Майборода Зінаїда Яківна, керівник навчального відділу, 

старший 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 Дорохіній Н.П. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.18. Методика навчання математичному моделюванню в середній та 

старшій профільній школі: методична розробка. 

Автор: Сівачова Наталія Миколаївна, учитель математики Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи I-III ступенів №16 ім. 

М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради 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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Сівачовій Н.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.19. Математика. 5 клас: рукопис збірника завдань. 

Автор: Поштаренко Людмила Іванівна, учитель математики 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

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

Рецензент: Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу 

математики, фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.    

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Поштаренко Л.І. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   
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3.20. Темарі. Мистецтво вишивання куль: методична розробка. 

Автор: Задоненко Ольга Михайлівна, учитель трудового навчання, 

образотворчого мистецтва та художньої культури  Скребишівського 

навчально-виховного об’єднання   «Загальноосвітня школа I-II ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Білоцерківської районної ради Київської 

області. 

Рецензент: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання й 

технологій 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 Задоненко О.М. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.21. Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на 

уроках біології: методична розробка. 

Автор: Ковченко Валентина Вікторівна, учитель біології та основ здоров’я  

Богуславського навчально-виховного об’єднання "Ліцей №3 - Мала академія 

наук" Богуславської міської ради Київської області. 

 Рецензент: Матущенко Тетяна Антонівна, завідувач відділу хімії, біології, 

екології, основ здоров’я 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 Ковченко В.В. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

3.22. Реалізація практичної частини змісту навчальної програми з 

біології для 6 класу в умовах дистанційної форми організації 

навчання: методична розробка. 

Автор: Капітоненко Ольга Степанівна, учитель біології  Академічного ліцею 

№ 2  Обухівської міської ради Київської області. 

Рецензент: Мазуркевич Ірина Валеріївна, методист 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». 
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3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Капітоненко О.С. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.23. Методика використання різнорівневих тестових завдань для 

тематичних атестацій з біології: методична розробка. 

Автор: Буханевич Людмила Миколаївна, учитель біології і географії 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. В.П.Мельника» Володарської районної ради Київської області. 

Рецензент: Мазуркевич Ірина Валеріївна, методист 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Буханевич Л.М. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.24. Використання на уроках географії сучасних освітніх технологій: 

методична розробка. 

Автор: Глушко Людмила Володимирівна, учитель географії 

Краснослобідського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Обухівської міської ради Київської 

області. 

Рецензент: Совенко Валерій Володимирович, завідувач відділу географії, 

економіки та краєзнавства 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 Глушко Л.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.25. Навчально-практичний комплекс із вивчення теми «Кліматичні 

умови та ресурси України»: методична розробка. 

Автор: Живець Юрій Олексійович, учитель географії Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради. 

Рецензент: Совенко Валерій Володимирович, завідувач відділу географії, 

економіки та краєзнавства КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Живцю Ю.О. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.26. Хімія та здоров'я: рукопис навчального видання. 

Автор: Желєзна Людмила Іванівна, учитель хімії, основ здоров’я, 

природознавства Немішаївського навчально-виховного комплексу 

"Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Бородянської районної ради Київської області. 

Рецензент: Бобкова Олена Степанівна, методист відділу хімії, біології, 

екології, основ здоров’я 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 Желєзній Л.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.27. Розвиток критичного мислення учнів на уроках хімії: рукопис 

навчального видання. 

Автор: Дмитренко Людмила Анатоліївна, учитель хімії  Бориспільського 

НВК "Гімназія "Перспектива" - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха. 

 Рецензент: Бобкова Олена Степанівна, методист відділу хімії, біології, 

екології, основ здоров’я 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 Дмитренко Л.А. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.28. Будьмо здорові! (збірник завдань з теми «Іменник». Українська мова, 

6 клас): рукопис. 

Автор: Щур Ярослава Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Білоцерківського навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 13 – дошкільний навчальний заклад» Білоцерківської міської 

ради Київської області. 

Рецензент: Мірошник Світлана Іванівна, завідувач кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.  

2. Рекомендувати до друку окремим виданням. 
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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». 

5. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Щур Я.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.29. Система уроків з української мови з теми: Речення з однорідними 

членами. Речення зі звертаннями, вставними словами 

(словосполученнями, реченнями) : методична розробка. 

Автор: Щербина Оксана Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Білоцерківського навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №15 - дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб" 

Білоцерківської міської ради Київської області.  

Рецензент: Лященко Оксана Борисівна, методист відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

розробки циклу уроків з української мови з теми Речення з однорідними 

членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, 

реченнями). 
2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Щербині О.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.30. Позаурочна робота з української мови та літератури: методична 

розробка. 

Автор: Яковенко Лариса Михайлівна, учитель української мови і літератури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

Рецензент: Лященко Оксана Борисівна, методист відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури 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 Яковенко Л.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.31. Використання інноваційних методів під час проведення занять з 

української мови та літератури: методична розробка. 

Автор: Адамчук Євгенія Геннадіївна, учитель української мови і літератури 

опорного навчального  закладу - Путрівський навчально-виховний комплекс 

"гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Глевахівської селищної ради Фастівського району. 
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Рецензент: Лященко Оксана Борисівна, методист відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

інноваційних методів навчання на уроках української мови та літератури 

та в позаурочний час». 

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 Адамчук Є.Г  педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.32. Збірник афоризмів «Набуваймося»: рукопис навчального видання. 

Автор: Одарич Лариса Євгенівна, учитель української мови і літератури 

Шпитьківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області. 

Рецензент: Поліщук Оксана Миколаївна, завідувач відділу української мови, 

літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали видання.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Одарич Л.Є. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.33. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів 

засобами ІКТ у процесі навчання історії та правознавства: 

методична розробка. 

Автор: Тишковська Алла Петрівна, учитель історії Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Петрівської сільської ради.  

Рецензент: Гребенчук Тетяна Олександрівна, завідувач відділу 

суспільствознавчих предметів КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

інформаційно-цифрової компетентності учнів засобами ІКТ у вивченні 

історії та правознавства».  

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 Тишковській А.П. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   
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3.34. Методичні рекомендації щодо розвитку критичного мислення на 

уроках історії: методична розробка. 

Автор: Невінчана Наталія Олександрівна, учитель історії Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Т.Г. Шевченка 

Білоцерківської міської ради.   

Рецензент: Гребенчук Тетяна Олександрівна, завідувач відділу 

суспільствознавчих предметів 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 Невінчаній Н.О. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

3.35. Візуальне середовище програмування Scratch 2.0: методична 

розробка. 

Автор: Таранчук Тетяна Степанівна, учитель інформатики опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Бишівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Макарівської районної ради Київської області 

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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Таранчук Т.С. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

3.36. Театралізована діяльність як засіб фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Волкова Віра Петрівна, інструктор з фізичного виховання 

Вишгородського дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

комбінованого типу комунальної власності. 

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 Волковій В.П. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.37. Методичний супровід організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

закладі дошкільної освіти: методична розробка. 
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Автор: Самойленко Інна Володимирівна, вихователь-методист 

Вишгородського дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

комбінованого типу комунальної власності. 

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 Самойленко І.В. 

педагогічне звання «старший вихователь».   

3.38. Інтегрований підхід до використання тістопластики у формуванні 

критичного мислення дошкільників: методична розробка. 

Автор: Донець Оксана Михайлівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясел-садка) № 1 «Калинка» м. Славутича. 

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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Донець О.М. педагогічне 

звання «вихователь- методист».   

3.39. Казка як засіб морального виховання дітей дошкільного віку: 
методична розробка. 

Автор: Дубовик Олена Володимирівна, вихователь  дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 4 «Казка» 

Ірпінської 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 Дубовик О.В. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.40. Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами вихованців: 
методична розробка. 
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Автор: Данчук Оксана Миколаївна, вихователь  КЗ «Володарський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пізнайко» Володарської  

районної ради. 

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 Данчук О.М. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.41. Збірка сценаріїв музичних розваг для дошкільнят «Зимове дозвілля»: 
методична розробка. 

Автор: Августовська Ірина Дмитрівна, музичний керівник  Закладу 

дошкільної освіти№ 3 «Козачок»  Бучанської міської ради. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач 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 підтвердити Августовській І.Д. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

3.42. Еколого-валеологічне виховання дітей в умовах закладу дошкільної 

освіти: методична розробка. 

Автор: Казмірчук Наталія Сергіївна, вихователь Калинівського дошкільного 

навчального закладу  (ясла-садок)  «Веселка»  Макарівського району. 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач 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 Казмірчук Н.С. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.43. Народознавство як основа становлення музейної педагогіки в 

закладі дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Гостило Олена Анатоліївна, вихователь  Калинівського дошкільного 

навчального закладу  (ясла-садок)  «Веселка»  Макарівського району 

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.    

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Гостило О.А. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

3.44. Відеокурс для батьків «Розвиток сенсорної інтеграції та основних 

навичок у дітей з розладами аутистичного спектра через гру». 
Автор: Пустовій Ірина Василівна, практичний психолог КЗ "Інклюзивно-

ресурсний центр" Фастівської міської ради. 

 Рецензент: Луценко Тамара Михайлівна, завідувач центру підтримки 

інклюзивної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали електронного освітнього ресурсу.    

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Пустовій І.В. педагогічне 

звання «практичний психолог-методист».   

3.45. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного: методична 

розробка. 

Автор: Заступець Валентина Валентинівна, учитель початкових класів 

Білоцерківського навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №15 - дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб" 

Білоцерківської міської ради Київської області. 

 Рецензент: Луценко Тамара Михайлівна, завідувач центру підтримки 

інклюзивної 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 Заступець В.В. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

3.46. Цікава математика в корекційно-розвитковій роботі: методична 

розробка. 

Автор: Жукова Олена Іванівна, практичний психолог КЗ "Інклюзивно-

ресурсний центр" Фастівської міської ради. 

 Рецензент: Луценко Тамара Михайлівна, завідувач центру підтримки 

інклюзивної освіти 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 Жуковій О.І. педагогічне 

звання «практичний психолог-методист».   

 

4. Про методичні розробки педагогічних працівників Київської області, 

представлені на обласну виставку «Освіта Київщини». 

4.1. Дидактична гра як форма навчально-пізнавальної діяльності дітей 

дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Міщенко Наталія Володимирівна, вихователь КЗ «Володарський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пізнайко» Володарської 

районної ради.   

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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4.2. Гра як ефективний засіб розвитку дошкільника: методична 

розробка. 

Автор: Когут Людмила Анатоліївна, вихователь КЗ «Володарський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Пізнайко» Володарської 

районної ради.   

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». 

4.3. Математичні компетентності майбутнім економістам: рукопис 

методичного посібника. 

Автор: Савчук Микола Олександрович, учитель математики Яблунівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня  школа І-ІІІ  ступенів  – 

дитячий садок» Фурсівської ОТГ, учитель-методист.  

Рецензент: Ліпчевський Леонід Володимирович, завідувач відділу 

математики, фізики та астрономії КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.    

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

4.4.  Виховання ціннісного ставлення до здоров’я дітей дошкільного 

віку: методична розробка. 
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Автор: Глущенко Ірина Василівна, вихователь Іванківського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 1 «Сонечко» комбінованого типу.  

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. Комплексно-хвильові уроки – шлях до інтеграції предметів: 

методична розробка. 

Автор: Гапон Алла Костянтинівна, учитель географії Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради 

Київської області. 

Рецензент: Совенко Валерій Володимирович, завідувач відділу географії, 

економіки та краєзнавства КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.6. Дивовижне мистецтво ишибана: методична розробка. 

Автор: Россоха Олена Валеріївна, керівник гуртка Іванківського ЦДЮТ.  

Рецензент: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання й 

технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

4.7. Країна мовних знань: рукопис методичного посібника. 

Автор: Слюсар Наталія Василівна, учитель початкових класів 

Дем’янецького  навчально-виховного об'єднання "заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Переяславської міської 

територіальної громади. 

Рецензент: Романюк Ольга Володимирівна, методист 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». 

4.8. Прислів’я і приказки в кросвордах: рукопис методичного посібника. 

Автор: Настенко Тетяна Миколаївна, учитель початкових класів 

Феневицького навчально-виховного об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дитячий садок" Іванківської селищної територіальної громади. 



21 
 

Рецензент: Романюк Ольга Володимирівна, методист 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». 

4.9. У світі лінгвістичних казок: рукопис методичного збірника. 

Автор: Глиняна Оксана Олександрівна, учитель початкових класів 

Синявського опорного комунального закладу освіти Рокитнянської селищної  

територіальної громади. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач 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». 

4.10. Збірник таблиць з лексики: рукопис навчального видання. 

Автор: Петрик Світлана Василівна, учитель початкових класів 

Дівичківського навчально-виховного об'єднання "Заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів - заклад дошкільної освіти" Дівичківської сільської ради. 

Рецензент: Ткаченко Любов Петрівна, завідувач 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». 

4.11. Я зростаю здоровим: рукопис збірника дидактичних матеріалів.  

Авторський колектив – педагогічні працівники Іванківського дошкільного 

навчального закладу комбінованого типу (ясла-садок) № 1 «Сонечко» - 

слухачі обласної педагогічної студії з теми «Використання 

здоров’язбережувальних технологій».  

Рецензент: Нечипорук Надія Іванівна, завідувач відділу дошкільної 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». 
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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 
 

Узинська ОТГ(Білоцерківський район) 

1 Кардаш Галина 

Петрівна 

Учитель початкових 

класів  

Опорний заклад загальної 

середньої освіти Узинська 

загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів №1 Узинської міської 

ради Київської області 

Ковалівська ОТГ  (Білоцерківський район) 

1.  Логацька Тамара 

Іванівна 

Учитель біології Пшеничненський навчально-

виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-II 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Ковалівської сільської 

ради Васильківського району 

Київської області 

Володарська ОТГ (Білоцерківський район) 

1.  Аврамчук Петро 

Федорович  
Учитель  

Директор  
 

Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Володарської 

районної ради Київської області 

2.  Міщенко Наталія 

Володимирівна 

Вихователь  Комунальний заклад 

«Володарський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Пізнайко» Володарської районної 

ради Київської області 

3.  Когут Людмила 

Анатоліївна 

Вихователь-методист Комунальний заклад 

«Володарський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Пізнайко» Володарської районної 

ради Київської області 

Богуславська ОТГ 

1 Доброштан Лариса 

Віталіївна 

Учитель початкових 

класів  

Богуславський ліцей №2 

Богуславської міської ради 

Київської області 

2 Шевченко Ольга 

Василівна 

Учитель початкових 

класів  

Богуславський ліцей №2 

Богуславської міської ради 

Київської області 

3  Бойко Ганна 

Михайлівна  

Вихователь  Богуславський комунальний 

дошкільний навчальний заклад №4 

"Казка" 

4 Коренюк Світлана 

Анатоліївна 

Учитель початкових 

класів  

Богуславський академічний ліцей 

№1 Богуславської міської ради 

Київської області 
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5 Тропотяга Галина 

Олександрівна 

Учитель математики  Богуславський академічний ліцей 

№1 Богуславської міської ради 

Київської області 

6 Бодарєва Світлана 

Олександрівна 

Учитель інформатики  Богуславський академічний ліцей 

№1 Богуславської міської ради 

Київської області 

7 Щетініна Алла 

Костянтинівна 

 

Музичний керівник  Богуславський дошкільний 

навчальний заклад №5 "Сонечко" 

Богуславської міської ради 

Богуславського району Київської 

області 

Немішаївська ОТГ 

1 Кукілевська 

Валентина 

Миколаївна 

Учитель фізики та 

астрономії 

Опорний заклад освіти 

"Немішаївський спеціалізований 

заклад загальної середньої освіти 

ІІ-ІІІ ступенів - заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів" 

Немішаївської селищної ради 

Київської області 

Великодимерська ОТГ 

1 Сігачова Лариса 

Анатоліївна 

директор Комунальний заклад 

"Шевченківське навчально-

виховне об'єднання "заклад 

загальної середньої освіти - заклад 

дошкільної освіти" 

Великодимерської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

Калинівська ОТГ (Броварський район) 

1. Неділько Наталія 

Петрівна 

Учитель початкових 

класів  

Калинівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Броварського 

району Київської області 

Гребінківська ОТГ (Білоцерківський район) 

1.  Пащенко Юлія 

Георгіївна 

Учитель 

географії  

Опорний навчальний заклад Гребінківський 

навчально-виховний комплекс "Загальносвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад" та Вільшансько-Новоселицька філія 

Васильківського району Київської області 

2.  Марченко 

Лариса 

Андріївна 

Учитель 

початкових 

класів  

Опорний навчальний заклад Гребінківський 

навчально-виховний комплекс "Загальносвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад" та Вільшансько-Новоселицька філія 

Васильківського району Київської області 

3.  Мельник Олена 

Миколаївна 

Учитель 

англійської мови  

Опорний навчальний заклад Гребінківський 

навчально-виховний комплекс "Загальносвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад" та Вільшансько-Новоселицька філія 

Васильківського району Київської області 
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4.  Москалюк 

Наталія 

Віталіївна 

Учитель 

фізичної 

культури 

Опорний навчальний заклад Гребінківський 

навчально-виховний комплекс "Загальносвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад" та Вільшансько-Новоселицька філія 

Васильківського району Київської області 

Глевахівська ОТГ (Фастівський район) 

1. Григор’єва 

Наталія 

Павлівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти «Золоті зернятка» 

Глевахівської селищної ради  

Калинівська ОТГ  (Васильківський район) 

1.  Щербина Алла 

Миколаївна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Золотий півник» Данилівської сільської ради 

Васильківського району Київської області 

2.  Носач Ольга 

Всеволодівна 

Вчитель історії  Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Васильківського району Київської 

області 

3.  Носач Ольга 

Всеволодівна 

Педагог-

організатор  

Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Васильківського району Київської 

області 

4.  Байскова Оксана 

Володимирівна 

Учитель 

української 

мови і 

літератури  

Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Васильківського району Київської 

області 

5.  Яшина Надія 

Семенівна 

Учитель 

математики і 

фізики 

Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Васильківського району Київської 

області 

м. Васильків / Васильківська ОТГ 

1.  Фесан Наталія 

Володимирівна 

 

 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

Погребівська філія Опорного навчального 

закладу Путрівський навчально-виховний 

комплекс "гімназія -загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Васильківської районної ради Київської 

області 

2.  Янішевська 

Таїсія Андріївна 

Учитель 

математики та 

фізики 

Великовільшанський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа І-III ступенів 

- дошкільний навчальний заклад" 

Васильківського району Київської області 

3.  Ященко Лариса 

Володимирівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Митницький навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

Васильківського району Київської області 

Відділ освіти Іванківської селищної ради (Вишгородський район) 

1.  Гриценко Тетяна 

Вітольдівна 

Вихователь-

методист  

Іванківський центр розвитку дитини «Веселка» 

2.  Алексєєва 

Тетяна 

Олександрівна 

Вихователь, 

директор  

Іванківський центр розвитку дитини «Веселка» 
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3.  Швалюк Тетяна 

Миколаївна 

Вчитель 

початкових 

класів  

Феневицьке навчально-виховне оьєднання 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

4.  Йовко Галина 

Ярославівна 

Вчитель хімії Обуховицьке навчально - виховне об єднання 

"Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 

дитячий садок" 

5.  Євенок 

Валентина 

Дмитрівна 

Завідувач Іванківський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №1 "Сонечко" комбінованого типу 

6.  Тарасенко 

Оксана Петрівна 

Вчитель біології  Опорний навчальний заклад "Іванківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

7.   

Гавриленко 

Віталія Іванівна  

Вчитель 

іноземної мови 

Опорний навчальний заклад "Іванківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2" 

8.  Ставинога 

Наталія 

Василівна 

Учитель 

початкових 

класів  

Опорний навчальний заклад "Іванківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2" 

Згурівська ОТГ (Броварський район) 

1 Пінчук 

Олександр 

Федорович 

Учитель 

географії  

Лизогубовослобідський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

— дитячий садок» Згурівської районної ради 

Київської області 

Борщагівська ОТГ  (Бучанський район) 

1.  Тодавчич 

Наталія 

Вікторівна  

 

Учитель 

початкових 

класів   

Петропавлівсько-Борщагівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області 

Боярська ОТГ  (Бучанський район) 

1.  Вишнівська 

Тетяна Сергіївна 

вихователь-

методист 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

комбінованого типу “Спадкоємець” Боярської 

міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області  
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2.  Загарія Наталія 

Анатоліївна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

комбінованого типу “Спадкоємець” Боярської 

міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області  

3.  Костова Неоніла 

Леонідівна 

учитель 

музичного 

мистецтва 

Вишнівський академічний ліцей “Основа”  

Києво-Святошинської районної ради Київської 

області 

4.  Мікєладзе Ірина 

Олексіївна 

учитель 

зарубіжної 

літератури  

Софіївсько-Борщагівський навчально-

виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області 

5.  Хижева 

Людмила 

Миколаївна 

учитель фізики Вишнівський академічний ліцей “Основа”  

Києво-Святошинської районної ради Київської 

області 

6.  Школьна 

Наталія 

Миколаївна 

вихователь-

методист 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу "Теремочок" Вишневої 

міської ради 

7.  Ясинська 

Валентина 

Василівна 

вихователь -

методист 

ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу 

"Чебурашка" Вишневої міської ради Києво-

Святошинського району 

8.  Семененко 

Галина 

Миколаївна 

інструктор 

фізичного 

виховання 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

комбінованого типу “Спадкоємець” Боярської 

міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області  

9.  Снігур Ольга 

Юріївна 

вихователь  Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

комбінованого типу “Спадкоємець” Боярської 

міської ради Києво-Святошинського району 

Київської області  

Макарівська ОТГ 

1.  Показій 

Антоніна 

Петрівна 

Учитель 

математики 

Комунальний заклад "Макарівський 

багатопрофільний ліцей" Макарівської 

районної ради Київської області. 

2.  Матейчук Олена 

Володимирівна 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

Комунальний заклад "Макарівський 

багатопрофільний ліцей" Макарівської 

районної ради Київської області 

3.  Коваленко 

Петро 

Михайлович  

Учитель 

математики  

Королівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Макарівського району Київської 

області 

4.  Коваленко 

Людмила 

Іванівна  

Учитель 

математики  

Королівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів Макарівського району Київської 

області 
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5.  Мазепа Тетяна 

Петрівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) "Пролісок" Макарівської 

селищної ради Макарівського району Київської 

області 

6.  Булах Олена 

Олексіївна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) 

"Веселка" Макарівської селищної ради 

Макарівського району Київської області 

7.  Вербицька 

Катерина 

Володимирівна 

 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

«Веселка» Макарівської селищної ради 

Макарівського району Київської області 

Миронівська ОТГ 

1.  Шпиль Ірина 

Володимирівна 

Учитель 

географії, 

економіки, 

природознавства 

Опорний заклад освіти "Миронівський 

академічний ліцей №3 Миронівської міської 

ради Київської області" 

2.  Мовчан Наталія 

Миколаївна 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

Опорний заклад освіти "Миронівський 

академічний ліцей №3 Миронівської міської 

ради Київської області" 

3.  Коломієць Надія 

Володимирівна 

Учитель фізики 

та астрономії  

Опорний заклад освіти "Миронівський 

академічний ліцей №3 Миронівської міської 

ради Київської області" 

4.  Іщенко Наталія 

Петрівна 

Учитель основ 

здоров’я та 

географії   

Миронівський академічний ліцей імені 

Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради 

5.  Кондратюк 

Лариса Іванівна 

Учитель 

початкових 

класів  

Миронівський академічний ліцей імені 

Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради 

Рокитнянська ОТГ  

1.  Зубрієнко Раїса 

Миколаївна 

Учитель 

географії  

Рокитнянський комунальний заклад загальної 

середньої освіти №3 Рокитнянської районної 

ради Київської області 

2.  Корженко 

Валентина 

Анатоліївна 

Учитель 

трудового 

навчання  

Насташівський комунальний заклад загальної 

середньої освіти Рокитнянської районної ради 

Київської області 

3.  Тарасюк Лілія 

Миколаївна 

Учитель 

початкових 

класів  

Житньогірський комунальний заклад загальної 

середньої освіти Рокитнянської районної ради 

Київської області 

Ставищенська ОТГ 
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1 Литвинець Іван 

Митрофанович 

Учитель 

фізичної 

культури  

Ставищенський навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа I-III ступенів - 

юридичний ліцей" №2 ім. О.С. Паланського 

Ставищенської районної ради Київської області 

Таращанська ОТГ 

1 Бондаренко Віра 

Борисівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад № 8 "Кленочок" 

Лісовицької сільської ради Таращанського 

району Київської області 

2 Василенко 

Тетяна 

Василівна 

Учитель 

початкових 

класів 

Юшківорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Таращанської районної ради Київської 

області 

м. Біла Церква  

1.  Рогачкіна 

Світлана 

Олексіївна 

Учитель 

математики  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №18 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

2.  Коваль Наталія 

Федорівна 

Учитель 

музичного 

мистецтва  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №18 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

3.  Коломієць Тетяна 

Василівна 

Учитель 

образотворчого 

мистецтва  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

4.  Слуп’ян 

Людмила 

Миколаївна 

Учитель 

математики 

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

5.  Журибеда Оксана 

Анатоліївна 

Учитель 

інформатики 

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

6.  Кондратьєва 

Валентина 

Петрівна 

Учитель 

математики 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

7.  Ведмідь Ольга 

Василівна 

Вчитель-

дефектолог 

Білоцерківська спеціальна загальноосвітня 

школа №19 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

8.  Онофрійчук 

Надія 

Миколаївна 

Вчитель-

дефектолог  

Білоцерківська спеціальна загальноосвітня 

школа №19 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

9.  Антосюк Ольга 

Степанівна 

Вчитель-

дефектолог  

Білоцерківська спеціальна загальноосвітня 

школа №19 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

10.  Єгорова Галина 

Степанівна 

Учитель фізики, 

астрономії 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

11.  Агафонова 

Наталія 

Григорівна 

Учитель 

англійської мови 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №3 ім. Т.Г. Шевченка 

Білоцерківської міської ради Київської 
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області 

12.  Зоріна Лариса 

Леонідівна 

Учитель 

української мови і 

літератури 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

13.  Бойко Алла 

Василівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

14.  Ювхименко 

Наталія Іванівна  

Учитель 

української мови і 

літератури 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

15.  Ронська Тетяна 

Іванівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання «Перша Білоцерківська гімназія - 

школа І ступеня» Білоцерківської міської 

ради Київської області 

16.  Решетова Ірина 

Вікторівна 

Учитель 

початкових класів 

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

17.  Майборода Зоя 

Григорівна 

Учитель 

мистецтва, 

музичного 

мистецтва, 

керівник гуртка  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

18.  Лой Людмила 

Володимирівна 

Учитель хімії Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №4 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

19.  Омельчук 

Наталія 

Михайлівна 

Учитель 

початкових класів 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №4 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

20.  Козловська 

Світлана 

Миколаївна 

Учитель 

англійської мови  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №4 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

21.  Кушнір Ірина 

Михайлівна 

Учитель хімії  Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов'янських мов Білоцерківської міської 

ради Київської області 

22.  Щериця Галина 

Федорівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов'янських мов Білоцерківської міської 

ради Київської області 

23.  Іщенко Світлана 

Станіславівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов'янських мов Білоцерківської міської 

ради Київської області 

24.  Дмитревич 

Людмила 

Анатоліївна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради 
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Київської області 

25.  Олійник 

Людмила 

Анатоліївна 

Учитель 

математики 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №18 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

26.  Митрофанова 

Ольга Леонідівна 

Учитель 

математики 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №17 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

27.  Новохацька Лідія 

Володимирівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №17 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

28.  Карпенко Тетяна 

Вікторівна 

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №17 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

29.  Ільченко Тетяна 

Анатоліївна 

Учитель 

математики 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання "Ліцей - Мала академія наук" 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

30.  Ткач Ольга 

Сергіївна 

Учитель-логопед Управління освіти і науки Білоцерківської 

міської ради Київської області  

31.  Суконнік Тетяна 

Станіславівна 

Учитель 

української мови і 

літератури, 

заступник 

директора 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №11 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

32.  Кревська 

Валентина 

Олексіївна 

Учитель фізики та 

астрономії, основ 

здоров’я, 

природознавства   

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №11 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

33.  Сердюк 

Валентина 

Іванівна 

Практичний 

психолог  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №11 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

34.  Сержук 

Володимир 

Миколайович 

Учитель 

математики, 

директор школи  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №11 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

35.  Попова Людмила 

Валентинівна 

Учитель 

української мови і 

літератури 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №7 імені генерал-полковника 

Геннадія Воробйова Білоцерківської міської 

ради Київської області 

36.  Сапацинська 

Олена 

Анатоліївна 

Учитель історії  Білоцерківський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №13 - дошкільний навчальний 

заклад" Білоцерківської міської ради 

Київської області 

37.  Возненко Олена 

Миколаївна 

Учитель 

французької мови 

Білоцерківський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №13 - дошкільний навчальний 

заклад" Білоцерківської міської ради 

Київської області 
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38.  Проскура Тетяна 

Степанівна 

Практичний 

психолог  

Білоцерківська спеціалізована природничо-

математична школа I-III ступенів №16 ім. 

М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради 

Київської області 

39.  Дядиноха Надія 

Свиридівна  

Учитель 

початкових класів  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №6 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

40.  Омельченко 

Тетяна 

Вікторівна 

Учитель 

української мови і 

літератури 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №6 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

41.  Павленко Алла 

Іванівна 

Учитель історії та 

правознавства 

Білоцерківське навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 - дитячо-юнацький спортивно-

оздоровчий клуб" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

42.  Усик Іван 

Васильович  

Учитель фізики та 

астрономії, 

директор  

Білоцерківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради 

Київської області 

43.  Розвозчик Петро 

Іларіонович  

Учитель 

української мови і 

літератури  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №20 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

44.  Шишковська 

Тетяна 

Станіславівна 

Учитель 

англійської мови  

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №20 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

45.  Халявінська 

Людмила 

Петрівна 

Учитель 

української мови і 

літератури 

Білоцерківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №22 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

46.  Зіменкова 

Наталія 

Михайлівна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури  

Білоцерківська гімназія №2 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

47.  Миколюк Інна 

Іванівна  

Учитель 

української мови і 

літератури  

Приватний навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - 

дитячий садок "Міцва-613" м. Білої Церкви  

48.  Потапова Любов 

Григорівна 

керівник гуртка  Центр позашкільної освіти та професійного 

самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» м. Білої Церкви 

м. Бровари  

1.  Корнієнко 

Оксана Іванівна 

Учитель 

української мови  і 

літератури 

Броварська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №10 Броварської міської ради 

Київської області 

2.  Бакал Сергій 

Миколайович  

Учитель географії 

та 

природознавства  

Броварська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №10 Броварської міської ради 

Київської області 

Бучанська ОТГ 

1.  Тарасова Віра 

Семенівна 

 

 

Учитель 

української мови  і 

літератури 

Бучанський навчально-виховний комплекс 

"спеціалізована загальноосвітня школа I-III 

ступенів - загальноосвітня школа I-III 

ступенів" №3 Бучанської міської ради 

Київської області 
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2.  Ширяєва Олена 

Іванівна 

Вихователь   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 3 «Козачок» 

Бучанської міської ради Київської області 

3.  Морозенко 

Тетяна 

Миколаївна 

Вихователь   Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

комбінованого типу № 3 «Козачок» 

Бучанської міської ради Київської області 

4.  Наконечний 

Михайло 

Петрович  

Учитель історії 

Директор  

Бучанська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Бучанської міської 

ради Київської області 

5.  Максимук Зоя 

Тимофіївна 

Учитель 

математики 

Бучанська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Бучанської міської 

ради Київської області 

6.  Яблонська 

Лариса 

Броніславівна 

Учитель 

початкових класів 

Бучанський навчально-виховний комплекс 

«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» № 4 Бучанської міської ради 

Київської області 

м. Ірпінь   

1.  Антоненко 

Валентина 

Сергіївна 

директор Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені 

Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області 

2.  Соколовська 

Людмила 

Никифорівна 

Учитель біології Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені 

Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області 

3.  Скляренко Ірина 

Іванівна 

Учитель історії  Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені 

Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області 

4.  Крикун Ліна 

Дмитрівна 

Учитель 

початкових класів  

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені 

Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області 

5.  Шут Зоя 

Григорівна 

Учитель 

початкових класів  

Ірпінський ліцей №3 Ірпінської міської ради 

Київської області 

6.  Іліка Любов 

Григорівна 

Учитель 

математики 

Ірпінський академічний ліцей Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської 

міської ради Київської області 

7.  Пиріг Галина 

Миколаївна 

Учитель хімії Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів з поглибленим 

вивченням економіки та права №2 Ірпінської 

міської ради Київської області 
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8.  Бєлова Ірина 

Германівна 

Директор, учитель 

зарубіжної 

літератури 

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів з поглибленим 

вивченням економіки та права №2 Ірпінської 

міської ради Київської області 

9.  Хохлова Наталія 

Іванівна 

Учитель 

математики 

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів з поглибленим 

вивченням економіки та права №2 Ірпінської 

міської ради Київської області 

10.  Мартиненко 

Людмила 

Василівна 

Учитель 

початкових класів  

Ірпінська спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів з поглибленим 

вивченням економіки та права №2 Ірпінської 

міської ради Київської області 

11.  Руденко Наталія 

Іванівна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури  

Ірпінський академічний ліцей Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської 

міської ради Київської області 

12.  Бондарчук 

Тетяна Павлівна 

Учитель 

інформатики та 

математики 

Ірпінський ліцей №3 Ірпінської міської ради 

Київської області 

13.  Дерев’янко 

Віталій 

Дмитрович 

Учитель фізики та 

астрономії  

Ірпінська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №17 Ірпінської міської ради 

Київської області 

14.  Русан Лідія 

Іванівна 

Учитель 

англійської мови  

Ірпінська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №17 Ірпінської міської ради 

Київської області 

15.  Коваленко Ганна 

Олександрівна 

Вихователь  Ірпінський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Лісова 

пісня» Ірпінської міської ради Київської 

області 

16.  Верба Оксана 

Петрівна 

Вихователь  Ірпінський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Лісова 

пісня» Ірпінської міської ради Київської 

області 

17.  Кулик Лариса 

Олександрівна 

Вихователь  Ірпінський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 17 «Веселка» Ірпінської 

міської ради Київської області 

18.  Лєтошко Лідія 

Миколаївна 

Вихователь  Ірпінський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 17 «Веселка» Ірпінської 

міської ради Київської області 

19.  Шокало Олена 

Іванівна 

Завідувач, 

вихователь   

Ірпінський дошкільний навчальний заклад № 

7 «Бджілка» Ірпінської міської ради 

Київської області 

20.  Радько Олена 

Леонідівна 

Вихователь-

методист, 

вихователь  

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №10 

"Знайко" Ірпінської міської ради Київської 

області 

Коцюбинська ОТГ  
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1.  Баран Вікторія 

Петрівна 

Учитель географії Ірпінський навчально-виховний комплекс 

"Школа I-II ступенів - Коцюбинський 

гуманітарний ліцей" Ірпінської міської ради 

Київської області 

2.  Поліщук Тетяна 

Петрівна 

Учитель 

української мови і 

літератури  

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Коцюбинської селищної ради 

Київської області 

3.  Шиленкова Діна 

Іванівна 

Учитель 

англійської та 

німецької мов  

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Коцюбинської селищної ради 

Київської області 

4.  Драбинко Лариса 

Михайлівна 

Учитель 

української мови і 

літератури  

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Коцюбинської селищної ради 

Київської області 

5.  Чернікова Олена 

Володимирівна 

Учитель 

початкових класів  

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Коцюбинської селищної ради 

Київської області 

6.  Зайченко Тетяна 

Василівна 

Завідувач, 

вихователь  

Ірпінський дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу № 24 

«Світлячок» Ірпінської міської ради 

Київської області 

Гостомельська ОТГ 

1.  Бехтерева 

Валентина 

Володимирівна 

Учитель 

початкових класів  

Ірпінська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №14 Ірпінської міської ради 

Київської області 

Славутицька ОТГ 

1.  Федорова 

Світлана 

Григорівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 1 «Калинка» Славутицької міської ради 

Київської області  

2.  Бондарєва 

Лариса 

Михайлівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 1 «Калинка» Славутицької міської ради 

Київської області 

3.  Ложкіна Тетяна 

Іванівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 1 «Калинка» Славутицької міської ради 

Київської області 

4.  Микитенко Ірина 

Владиславівна 

Учитель хімії  Славутицький ліцей Славутицької міської 

ради Київської області 

5.  Шаповал 

Володимир 

Олександрович  

Учитель 

інформатики  

Славутицький ліцей Славутицької міської 

ради Київської області 
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6.  Полулях Тетяна 

Петрівна 

Учитель фізики і 

астрономії  

Славутицький ліцей Славутицької міської 

ради Київської області 

7.  Нечай Тетяна 

Олександрівна 

Учитель російської 

мови  

Славутицький ліцей Славутицької міської 

ради Київської області 

Фастівська ОТГ  

1.  Зозуля Марія 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових класів  

Фастівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 Фастівської міської ради 

Київської області 

2.  Костецька Ніла 

Миколаївна 

Практичний 

психолог  

Фастівський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 10 - 

Гімназія" Фастівської міської ради Київської 

області 

3.  Мишляківська 

Наталія 

Вікторівна 

Учитель 

початкових класів  

Фастівський академічний ліцей №2 

Фастівської міської ради Київської області 

4.  Олійник 

Людмила 

Миколаївна 

Учитель 

початкових класів  

Фастівський академічний ліцей №2 

Фастівської міської ради Київської області 

5.  Смірнова Ольга 

Олександрівна 

Учитель 

математики 

Фастівський академічний ліцей №2 

Фастівської міської ради Київської області 

6.  Ротай Ніна 

Петрівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) 

комбінованого типу № 8 " Джерельце" 

Фастівської міської ради Київської області 

7.  Місюра Вікторія 

Олександрівна 

Учитель 

образотворчого 

мистецтва  

Фастівcька школа народної майстерності 

Фастівської міської ради 

8.  Танник Наталія 

Альбертівна 

Учитель 

математики 

Фастівська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1 Фастівської міської ради 

Київської області 

9.  Ткачова Любов 

Олегівна 

 

Учитель 

початкових класів  

Фастівський академічний ліцей №9 

Фастівської міської ради Київської області 

10.  Срібний 

Олександр 

Миколайович  

Учитель фізики  Фастівський академічний ліцей №9 

Фастівської міської ради Київської області 

11.  Степанюк 

Неоніла 

Анатоліївна 

Учитель 

початкових класів  

Фастівський академічний ліцей №9 

Фастівської міської ради Київської області 
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ЗО обласної комунальної власності 

1.  Бідюк Ірина 

Юріївна 

Учитель хімії Комунальний заклад КОР Переяславський 

ліцей-інтернат «Патріот» 

2.  Степаненко 

Володимир 

Іванович 

Учитель фізичної 

культури  

Комунальний заклад КОР Переяславський 

ліцей-інтернат «Патріот» 

ДПТНЗ  

1.  Смілик Лариса 

Леонідівна 

Викладач фізики і 

астрономії, 

електротехніки 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Бориспільський 

професійний ліцей" 

2.  Шепель Надія 

Григорівна 

Викладач біології 

та екології, хімії  

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Білоцерківський 

професійний ліцей» 

 


