
ПРОТОКОЛ 

засідання науково-методичної ради  

КНЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів" 

 

18 березня  2021 року              Протокол № 2           м. Біла Церква 

 

Порядок денний 

 

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

навчальні програми, підготовлені педагогічними працівниками 

Київської області. 

1.1. Програми курсів за вибором і факультативів із зарубіжної 

літератури. 5-11 класи: рукопис збірника.  

Авторський колектив учителів зарубіжної літератури закладів загальної 

середньої освіти Київської області: Зеленський О., Боліла Ю., Пихнівська 

Н., Комлик С., Симонова В., Терещенко Л., Шалбанова Л., Середа А., 

Кошова Т., Тарасенко Т., Гриценко О., Мокеєва Л., Льовіна Г., 

Примаченко Р., Педченко В., Моргунова Л., Тітова С., Матеєнко О.  

За загальною редакцією: Химери Наталії Володимирівни, методиста відділу 

української мови і літератури, зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

Гриценко Олена Григорівна, учитель зарубіжної літератури Мироцької 

гімназії №12 Бучанської міської ради Київської області. 

Рецензенти: Плівачук Катерина Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

Заслужений учитель України; 

Зіменкова Наталія Михайлівна, учитель зарубіжної літератури 

Білоцерківської гімназії № 2  Білоцерківської міської ради Київської області.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити рукопис. 

2. Рекомендувати до друку окремим виданням. 

3. Рекомендувати навчальні програми до використання в освітньому 

процесі закладів загальної середньої освіти Київської області. 

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

5. Занести видання до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

1.2. Школа юного науковця-філолога (англійська мова): навчальна програма 

гуртка для учнів 8-9 класів закладів загальної середньої освіти. 

Автор: Ясенова Ірина Валеріївна, учитель англійської мови Таращанського 

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської ради. 

Рецензент: Скрипчук Наталія Володимирівна, завідувач відділу іноземних 

мов КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Схвалити навчальну програму гуртка. 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти Київської області. 

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

звання «учитель-методист».   

1.3. Розв’язування задач в шкільному курсі біології: навчальна програма 

факультативного курсу для учнів 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти. 

Автор: Литовченко Валентина Іванівна, учитель біології Таращанського 

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської ради. 

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

екології та основ здоров’я КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити навчальну програму факультативного курсу. 

2. Рекомендувати програму до апробації в освітньому процесі 

Таращанського академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської ради. 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Литовченко В.І. 

педагогічне звання «учитель-методист».   

1.4. Путівник «Учнівські лісництва Київщини»: рукопис видання. 

Автори: Пахомова Інна, завідувач еколого-натуралістичного відділу, 

Пожалова Тетяна, методист еколого-натуралістичного відділу КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

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

екології та основ здоров’я КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису. 

2. Рекомендувати до друку й використання в закладах позашкільної освіти 

Київської області.  

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

4. Занести до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта Київщини: 

творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології». 

1.5. Образотворче мистецтво: навчальна програма з позашкільної освіти 

художньо-естетичного напряму. 

Автор: Мілейко Ольга Борисівна, керівник гуртка образотворчого мистецтва  

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

Рецензенти: Власова Валерія Гаврилівна, викладач кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук;  

Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  



3 
 

1. Схвалити навчальну програму з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму «Образотворче мистецтво». 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

1.6. Лабораторія 3D друку: навчальна програма з позашкільної освіти 

науково-технічного напряму. 

Автор: Алєйник Галина Володимирівна, керівник гуртка Комунального 

закладу Білоцерківської міської ради Клубу за місцем проживання 

«Прометей». 

Рецензенти:  

Ткаченко О.В., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

інформаційних систем і технологій економічного факультету 

Білоцерківського національного аграрного університету; 

Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити навчальну програму з позашкільної освіти науково-технічного 

напряму «Лабораторія 3D друку». 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладів 

позашкільної освіти Київської області. 

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

4. Занести навчальну програму до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

5. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Алєйник Г.В. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

1.7. Люби і знай свій рідний край: навчальна програма з позашкільної освіти 

туристсько-краєзнавчого напряму. 

Автор: Ковальчук Галина Григорівна, керівник гуртка Комунального 

закладу Фастівського міської ради «Фастівський центр позашкільної 

роботи». 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити навчальну програму з позашкільної освіти туристсько-

краєзнавчого напряму «Люби і знай свій рідний край». 

2. Рекомендувати програму до використання в освітньому процесі закладів 

позашкільної освіти Фастівської міської ради. 

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

4. Занести навчальну програму до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 
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5. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ковальчук Г.Г. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

1.8. Сенсорні місточки: корекційно-розвивальна програма для дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Автор: Олександрова Людмила Віталіївна, учитель логопед Софіївсько-

Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Борщагівської сільської ради 

Бучанського району Київської області. 

Рецензент: Дерій Олена Василівна, методист відділу підтримки інклюзивної 

освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити корекційно-розвивальну програму. 

2. Рекомендувати до використання в освітньому процесі Софіївсько-

Борщагівського навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Борщагівської сільської 

ради Бучанського району Київської області. 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Олександровій Л.В. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

 

 

2. 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», «керівник 

гуртка-методист» тощо. 

 

2.1. Дистанційне навчання: лайфхаки для учителів суспільствознавчих 

предметів : методична розробка. 

Автор: Мохненко Ольга Володимирівна, учитель історії та правознавства 

Бучанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бучанської міської 

ради Київської області. 

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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

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

звання «вчитель-методист».   
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2.2. Індивідуальний диференційовані підходи як компоненти особистісно 

орієнтованого навчання на уроках фізичної культури: методична 

розробка. 

Автор: Ковальський Володимир Володимирович, учитель фізичної 

культури, захисту України та гурткової роботи Бучанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Бучанської міської ради Київської області. 

Рецензент: Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти та технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, 

доцент.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ковальському В.В. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

2.3. Вчимо фізику нетрадиційно: методична розробка. 

Автор: Бузило Віра Федорівна, вчитель фізики КЗ «Гаврилівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської 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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Бузило В.Ф. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.4. Інтеграція навчального змісту у вивченні предметів природничого 

циклу: методична розробка. 

Автор: Савенко Тетяна Михайлівна, вчитель біології КЗ «Гаврилівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради 

Київської області. 

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

екології та 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 Савенко Т.М. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   
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2.5. Літературні диктанти як спосіб організації зворотного зв’язку на 

уроці української літератури: методична розробка. 

Автор: Марченко Віра Дмитрівна, вчитель української мови і літератури КЗ 

«Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» № 8 

Бучанської міської ради Київської області. 

Рецензент: Кабан Лариса Василівна, 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 Марченко В.Д. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.6. Адаптація дітей із синдромом Дауна у першому класі з інклюзивним 

навчанням закладів загальної середньої освіти: методична розробка. 

Автор: Попсуй Валентина Володимирівна, вчитель початкових класів 

Згурівської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Згурівської районної ради 

Київської області. 

Рецензент: Луценко Тамара Михайлівна, завідувач відділу 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 Попсуй В.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.7. Національно-патріотичне виховання дітей в умовах закладу 

дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Мартиненко Марина Миколаївна, вихователь дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) № 1  «Сонячний» Бучанської міської 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мартиненко М.М. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   
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2.8. Математичні диктанти з алгебри та початків аналізу для учнів 10-

11 класів (рівень стандарту): методична розробка. 

Автор: Хмельова Ольга Іванівна, вчитель математики Богуславського 

академічного ліцею № 1. 

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 Хмельовій О.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.9. Організація проєктної діяльності в початковій школі: методична 

розробка. 

Автор: Гулковська Лілія Олександрівна, учитель початкових класів 

Рокитнянського комунального закладу загальної середньої освіти№ 1 

Рокитяннської районної 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». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Гулковській Л.О. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

2.10. Клопотання відділу  освіти Рокитнянської райдержадміністрації про 

розгляд питання присвоєння педагогічного звання «практичний психолог-

методист» Хорунжій Ользі Вікторівні, практичному психологу 

комунального закладу Рокитнянської районної ради «Рокитнянський 

ліцей –МАН», на підставі матеріалів, схвалених науково-методичною 

радою КНЗ КОР «КОІПОПК» раніше, а саме:  

програма «Профілактика проявів маніпулятивного стилю спілкування в 

юнацькому віці» (протокол № 6 від  26.12.2019). 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Хорунжій О.В. 

педагогічне звання «практичний психолог-методист».  

2.11. Застосування методичного прийому «Сторітелінг» для формування 

критичного мислення та розвитку мовлення молодших школярів: 

методична розробка. 
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Автор: Власюк Наталія Миколаївна, учитель початкових класів 

Березанського навчально-методичного комплексу Березанської міської ради  

районної 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». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Власюк Н.М. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.12. Діагностичні роботи з української мови для 3 класу за освітньою 

технологією «Росток»: методична розробка. 

Автори: Рощупкіна Віра Петрівна, учитель початкових класів 

Клавдіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Олександра Рибалка Немішаївської селищної 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». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Рощупкіній В.П. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

2.13. Формування творчої компетентності особистості засобами 

вокального мистецтва: методична розробка. 

Автор: Абраменко Ангеліна Анатоліївна, керівник Зразкового художнього 

колективу студії естрадного співу «Акварелі»  Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради. 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної 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». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Абраменко А.А. 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист».   

2.14. Розвиток творчих здібностей вихованців шляхом залучення до 

естетико-екологічної діяльності: методична розробка. 

Автор: Сокольвак Анжела Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи, керівника студії пісочної анімації «Карамель-Ка» Дитячого 

естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради. 

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної 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 Сокольвак А.В. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.15. Матеріали з досвіду роботи в галузі позашкільної освіти: методична 

розробка. 

Автор: Ткачук Ірина Олександрівна, директор, керівник гуртка 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області.   

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити досвід роботи Ткачук І.О.  

2. Представити матеріали з досвіду роботи в галузі позашкільної освіти на 

обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести досвід роботи Ткачук І.О. до Анотованого каталогу обласної 

виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ткачук І.О. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.16. Матеріали з досвіду роботи в галузі позашкільної освіти: методична 

розробка. 

Автор: Гажала Олена Анатоліївна, заступник директора, керівник гуртка 

Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради 

Київської області.   
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Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити досвід роботи Гажали О.А. 

2. Представити матеріали з досвіду роботи в галузі позашкільної освіти на 

обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Занести досвід роботи Гажали О.А. до Анотованого каталогу обласної 

виставки «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні 

ідеї та технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Гажалі О.А. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.17. Розвиток художньо-естетичних інтересів дітей у процесі гурткової 

роботи: методична розробка. 

Автор: Матвєєва Лілія Вікторівна, керівник гуртка Броварського навчально-

виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області.   

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної 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 Матвєєвій Л.В. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.18. Проєкти на уроках фізики та астрономії: методична розробка. 

Автор: Пастушенко Оксана Іллівна, вчитель фізики та астрономії 

Броварської гімназії ім. С.І.Олійника Броварської 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». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Пастушенко О.І. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

2.19. Використання додатків Google для налагодження взаємодії між 

учасниками освітнього процесу: методична розробка. 
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Автор: Ошуркова Олена Іванівна, вчитель інформатики Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Броварської міської 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ошурковій О.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.20. Використання технології QR-кодування у діяльності сучасного 

вчителя: методична розробка. 

Автор: Хмара Інна Олександрівна, вчитель інформатики і технологій 

Броварської гімназії імені С.І.Олійника Броварської міської 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Хмарі І.О. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.21. Формування творчих здібностей дітей через нетрадиційні техніки 

образотворчого мистецтва: методична розробка. 

Автор: Гузикевич Валентина Романівна, керівник гуртка закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Оленка» Броварської 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». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Гузикевич В.Р. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.22. Інноваційні підходи до організації освітньої діяльності в сучасному 

закладі дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Ткаченко Наталія Василівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу «Джерельце» Броварської 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 Ткаченко Н.В. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.23. Упровадження інноваційних технологій навчання у початковій школі 

засобами проведення квест-днів та участі в проєктах: методична 

розробка. 

Автор: Ганжа Інна Володимирівна, учитель початкових класів комунального 

закладу «Бобрицького  навчально-виховного об’єднання  «Заклад загальної 

середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Великодимерської селищної 

ради Броварського району 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 методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

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

звання «вчитель-методист».   

2.24. Формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до 

природи: методична розробка. 

Автор: Скиба Віра Петрівна, вихователь Ставищенського закладу 

дошкільної освіти «Золота рибка» Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району 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». 
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3. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Скибі В.П. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.25. Формування хореографічних творчих здібностей дітей дошкільного 

віку за літературними творами В.О.Сухомлинського: методична 

розробка. 

Автор: Корнет Олеся Петрівна, керівник гуртка закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) комбінованого типу "Ялинка" імені В.О. Сухомлинського – 

Всеукраїнського центру із розповсюдження та впровадження ідей 

В.О.Сухомлинського Броварської 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. 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Корнет О.П. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.26. Формування у дітей дошкільного віку екологічної поведінки та любові 

до рідної природи: методична розробка. 

Автор: Пригонюк Надія Григорівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу "Джерельце" Броварської 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: «Екологічне 

виховання дітей дошкільного віку» 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Пригонюк Н.Г. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.27. Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності в роботі з дітьми 

старшого дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Персей Людмила Іванівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу "Червоні вітрила" Броварської 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: «Пошуково-

дослідницька діяльність дітей старшого дошкільного віку». 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Персей Л.І. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.28. Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей 

дошкільного віку : методична розробка. 

Автор: Корогод Ольга Миколаївна, інструктор з фізкультури закладу 

дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Оленка" Броварської 

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.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

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

звання «вихователь-методист».   

2.29. Екологічне виховання дітей дошкільного віку : методична розробка. 

Автор: Тимченко Наталія Йосипівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу "Казка" Броварської 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.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Тимченко Н.Й. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.30. Пошуково-дослідницька діяльність як складова освітньо-виховного 

процесу у закладі дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Харченко Людмила Іванівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу "Джерельце" Броварської 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: «Пошуково-

дослідницька діяльність як складова освітнього процесу у закладі 

дошкільної освіти». 
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2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Харченко Л.І. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.31. Використання блоків Дьєнеша для сенсорно-пізнавального розвитку 

дошкільників: методична розробка. 

Автор: Мельник Марина Олексіївна, вихователь закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу "Лісова казка" Броварської 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.  

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

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

звання «вихователь-методист».   

2.32. Розробки планів-конспектів навчальних занять вокального гуртка 

«Серпанок»: методична розробка. 

Автор: Волошина Олена Василівна, керівник вокального гуртка «Серпанок» 

Березанського центру дитячої та юнацької творчості «Надія» Березанської 

міської ради.   

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної 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 Волошиній О.В. 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист».   

2.33. Специфіка роботи з інтелектуально обдарованими дітьми та 

юнацькою молоддю на заняттях гуртків дослідницько-

експериментального напряму в закладах позашкільної освіти: 

методична розробка. 

Автор: Варакіна Олена Михайлівна, керівник гуртка «МАН» Березанського 

центру дитячої та юнацької творчості «Надія» Березанської міської ради.   

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 методичну розробку. 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

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

звання «керівник гуртка-методист».   

2.34. Акробатично-хореографічна студія: навчальна програма з позашкільної 

освіти художньо-естетичного напряму. 

Автор: Ковшун Тетяна Іванівна, керівник гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді.   

Рецензент: Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи 

та позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити навчальну програму.  

2. Рекомендувати до використання в освітньому процесі Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді.   

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». 

5. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ковшун Т.І. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.35. Віртуальний кабінет психолога Ролік Ольги Олександрівни: 

електронний освітній ресурс. 

Автор: Ролік Ольга Олександрівна, практичний психолог Васильківського 

академічного ліцею «Престиж».   

Рецензент: Маковкіна Наталія Олександрівна, завідувач відділу практичної 

психології та соціальної роботи КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити електронний освітній ресурс. 

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

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

звання «практичний психолог-методист».   

2.36. Психологічний супровід адаптації дітей раннього віку до умов закладу 

дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Литвин Лариса Володимирівна, практичний психолог 

Вишгородського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Сонечко" 

комбінованого типу комунальної власності. 

Рецензент: Шелест Олеся Василівна, методист відділу практичної 

психології та соціальної роботи 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 Литвин Л.В. педагогічне 

звання «практичний психолог-методист».   

2.37. Дидактичні вправи для діагностичних робіт з української мови для 3 

класу: методична розробка. 

Автор: Крикун Тетяна Анатоліївна, вчитель початкових класів 

Білоцерківської школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Тараса Григоровича 

Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист відділу 

координації методичної роботи та неперервної  педагогічної освіти 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 Крикун Т.А. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.38. Використання фразеологізмів на уроках української мови в 

початкових класах: методична розробка. 

Автор: Бахмацька Наталія Василівна, вчитель початкових класів 

Білоцерківської школи І-ІІІ ступенів № 7 імені генерал-полковника Геннадія 

Воробйова Білоцерківської міської ради Київської області. 

Рецензент: Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист відділу 

координації методичної роботи та неперервної  педагогічної освіти 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 Бахмацькій Н.В. 

педагогічне звання «учитель-методист».   

2.39. Використання технік арт-терапії у роботі з дітьми молодшого 

шкільного віку: методична розробка. 

Автор: Льововська Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів 

Підгірцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівської районної 

державної адміністрації ради Київської області. 

Рецензент: Вихрестенко Жанна Володимирівна, методист відділу 

координації методичної роботи та неперервної  педагогічної освіти 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». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Львовській Н.В. 

педагогічне звання «учитель-методист».   

2.40. Спортивна гордість школи: формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів засобами спортивно-просвітницької 

діяльності: методична розробка. 

Автор: Малюгін Віктор Миколайович, вчитель фізичної культури 

Академічного ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області. 

Рецензент: Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри природничо-

математичної освіти та технологій 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 Малюгіну В.М. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.41. Олімпіада з трудового навчання: підготуватися, взяти участь, 

перемогти!: методична розробка. 

Автор: Заєць Валентина Юріївна, учитель трудового навчання Академічного 

ліцею № 3 Обухівської міської ради Київської області. 

Рецензент: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання та 

технологій  КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

олімпіада з трудового навчання як засіб мотивації учнів».  

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 Заєць В.Ю. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.42. Майстриня: навчальна програма з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму. 

Автор: Висовень Лідія Олексіївна, керівник гуртка Переяславського 

будинку художньої творчості дітей та молоді. 

Рецензент: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання та 

технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити навчальну програму з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму «Майстриня».    

2. Рекомендувати навчальну програму до використання в освітньому 

процесі Переяславського будинку художньої творчості дітей та молоді.  
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Висовень Л.О. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.43. Реалізація проєктних технологій на уроках трудового навчання у 5-11 

класах: рукопис навчального посібника. 

Автор: Погребна Ірина Вікторівна, вчитель трудового навчання та 

інформатики академічного  ліцею №2 Української міської ради Обухівського 

району Київської області. 

Рецензент: Сацюк Олена Іванівна, завідувач відділу трудового навчання та 

технологій 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 Погребній І.В. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.44. З Україною в серці: програма національно-патріотичного виховання. 

Автор: Уварова Руслана Дмитрівна, педагог-організатор Комунального 

закладу  «Тетіївський освітній центр – опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 3» Тетіївської міської ради. 

Рецензент: Микитюк Людмила Володимирівна, методист відділу виховної 

роботи і позашкільної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму  національно-патріотичного виховання «З Україною в 

серці». 

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

3. Занести програму до Анотованого каталогу обласної виставки «Освіта 

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

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Уваровій Р.Д. педагогічне 

звання «педагог-організатор-методист».   

2.45. Реалізація міжнародної дистанційної взаємодії між школами з 

використанням ІКТ в умовах карантину: методична розробка. 

Автор: Коломієць Марина Олександрівна, учитель англійської мови 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зав’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Коломієць М.О. 

педагогічне звання «учитель-методист».   
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2.46. Розвиток творчих здібностей учнів 4-8 класів у процесі проєктно-

дистанційної міжнародної діяльності на уроках англійської мови та в 

позакласній роботі: методична розробка. 

Автор: Сидоренко Олена Володимирівна, учитель англійської мови 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зав’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Сидоренко О.В. 

педагогічне звання «учитель-методист».   

2.47. Розвиток творчих здібностей учнів на заняттях англійської мови: 
методична розробка. 

Автор: Зарічняк Марія Андріївна, учитель англійської мови Броварської 

спеціалізованої І-ІІІ ступенів №5 ім. Василя Стуса Броварської міської ради. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зав’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Зарічняк М.А. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.48. Збірник методичний матеріалів для організації освітнього процесу в 

гуртку «Юні рослинники»: рукопис видання. 

Автор: Красніков Костянтин Петрович, керівник гуртка «Юні рослинники» 

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

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

екології та основ здоров’я 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 Краснікову К.П. 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист».   

2.49. STEM-світ інноваційних можливостей у гуртковій роботі еколого-

біологічного профілю: рукопис навчально-методичного посібника. 

Автор: Бойко Наталія, керівник гуртка «Основи фенології» КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини». 

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

екології та основ здоров’я КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Схвалити матеріали рукопису з такою редакцією назви: «Упровадження 

STREAM-технологій в освітній процес гуртків еколого-біологічного 

профілю».  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Бойко Н. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.50. Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення 

біології і екології та в позаурочний час: методична розробка. 

Автор: Янушевич Ірина Іванівна, учитель біології Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов.  

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

екології  та основ здоров’я  КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Янушевич І.І. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.51. Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу «Загальна 

географія» (6 клас): методична розробка. 

Автор: Кучер Людмила Станіславівна, учитель географії  

Маловільшанського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок".  

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 розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Кучер Л.С. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.52. Розвиток гармонійної особистості дитини засобами дитячої сучасної 

хореографії в дошкільному навчальному закладі: методична розробка. 

Автор: Пятаєва Майя Володимирівна, музичний керівник дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 14 «Оксанка» 

Білоцерківської міської ради Київської області.   

Рецензент: Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу мистецьких 

дисциплін КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

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

гармонійної особистості дитини засобами сучасної хореографії в 

закладі дошкільної освіти».  

2. Представити розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Пятаєвій М.В. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.53. Календарне планування, розробки уроків з теми "Дизайн": методична 

розробка. 

Автор: Хіхлушко Ірина Андріївна, вчитель образотворчого мистецтва  

Фастівського академічного ліцею № 2 Фастівської міської ради. 

Рецензент: Власова Валерія Гаврилівна, викладач кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», канд.пед.наук. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Хіхлушко І.А. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.54. Скарбничка педагога: рукопис збірника. 

Автор: Мимренко Ірина Сергіївна, керівник гуртка студії художнього слова 

«Мікрофон» Комунального закладу Білоцерківської міської ради Клубу за 

місцем проживання «Прометей».  

Рецензент: Боярчук Ольга Іллівна, завідувач відділу виховної роботи та 

позашкільної 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». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Мимренко І.С. педагогічне 

звання «керівник гуртка-методист».   

2.55. Формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 

засобами театралізованої діяльності: методична розробка. 

Автор: Орловська Тетяна Миколаївна, керівник музичний закладу 

дошкільної освіти «Теремок» Броварської міської ради Київської області. 

Рецензент: Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу предметів 

художньо-естетичного циклу КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Орловській Т.М. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

2.56. Методичні рекомендації щодо підбору пісенного матеріалу для виховних 

справ: методична розробка. 

Автор: Чоповська Леся Іванівна, педагог-організатор, учитель музичного 

мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П. Дашенка. 
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Рецензент: Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу предметів 

художньо-естетичного циклу КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Чоповській Л.І. 

педагогічне звання «вчитель-методист».   

2.57. Мала академія наук України як ефективний інструмент розвитку 

пізнавальних та творчих здібностей: методична розробка. 

Автор: Власенко Оксана Петрівна, учитель хімії та захисту України  

Комунального закладу «Тетіївський освітній центр-опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3» Тетіївської міської ради. 

Рецензент: Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», канд. пед. наук. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити методичну розробку.  

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

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Власенко О.П. педагогічне 

звання «вчитель-методист».   

2.58. Культура добросусідства як інструмент формування соціальної 

компетентності і гармонізації міжкультурних відносин: методична 

розробка. 

Автор: Корнєва Ольга Вікторівна, вихователь-методист закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Казка» Броварської 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 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 Корнєвій Н.І. педагогічне 

звання «старший вихователь».   

2.59. Українська народна іграшка як засіб розвитку творчих здібностей 

старших дошкільників: методична розробка. 

Автор: Оладенко Анна Володимирівна, вихователь закладу дошкільної 

освіти (ясел-садка) комбінованого типу «Червоні вітрила» Броварської 

міської ради. 

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 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 Оладенко А.В. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.60. Світ дидактичної гри: методична розробка. 

Автор: Ковтуненко Тетяна Григорівна, вихователь закладу дошкільної 

освіти ясла-садок комбінованого типу №1 "Сонечко" Іванківської селищної 

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 розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ковтуненко Т.Г. 

педагогічне звання «вихователь-методист».   

2.61. Система роботи гуртка «Талановиті пальчики» для дітей другої 

молодшої групи: методична розробка. 

Автор: Шатило Тетяна Дмитрівна, вихователь закладу дошкільної освіти 

ясла-садок комбінованого типу №1 "Сонечко" Іванківської селищної 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 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 Шатило Т.Д. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.62. Стежинками безпеки та добра: методична розробка. 

Автор: Ющенко Галина Анатоліївна, вихователь-методист закладу 

дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу №1 "Сонечко" 

Іванківської селищної 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 розробку на обласній виставці «Освіта Київщини». 
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3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Ющенко Г.А. педагогічне 

звання «старший вихователь».   

2.63. Абетка імен: рукопис навчального видання. 

Автор: Кісілюк Параска Андріївна, вихователь ясел-садка "Ластівка" відділу 

освіти Березанської 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 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 Кісілюк П.А. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.64. У пошуках золотої жилки: програма виховної роботи у 5-6 класах для 

дітей з порушенням слуху. 

Автор: Бакай Олена Юріївна, вихователь комунального закладу Київської 

обласної ради «Білоцерківський багатопрофільний навчально-

реабілітаційний центр».  

Рецензент: Загурська Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», канд. філософських наук. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму виховної роботи.  

2. Рекомендувати до використання в освітньому процесі. 

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

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Бакай О.Ю. педагогічне 

звання «вихователь-методист».   

2.65. Застосування інноваційних технологій у моральному вихованні дітей 

дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Бур’яновська Тетяна Володимирівна, вихователь-методист закладу 

дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 7 «Берізка» 

Переяславської 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 
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4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Бур’яновській Т.В. 

педагогічне звання «старший вихователь».   

2.66. Оптимізація корекційно-відновлювальної тифлопедагогічної роботи в 

закладі дошкільної освіти: методична розробка. 

Автор: Савченко Світлана Юріївна, учитель-дефектолог дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 6 «Крунк» 

Славутицької міської ради Київської області.   

Рецензент: Загурська Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», канд. філософських наук. 

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 Савченко С.Ю. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.67. Формування навичок критичного мислення учнів засобами STEM-

освіти на уроках математики: методична розробка. 

Автор: Захаренко Олена Григорівна,  учитель математики Переяславської 

гімназії Переяславської міської ради. 

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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

4. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Захаренко О.Г. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

2.68. Особистісно зорієнтований підхід на уроках англіської мови як 

запорука виявлення і розвитку обдарованості дитини: методична 

розробка. 

Автор: Хоменко Валентина Петрівна,  учитель англійської мови 

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Бориспільської 

міської ради Київської області. 

Рецензент: Крупа Альона Валеріївна, завідувач відділу міжнародних 

зв’язків КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

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

особистісно зорієнтованого підходу у вивченні англійської мови». 

2. Представити методичну розробку на обласній виставці «Освіта 

Київщини». 

3. Рекомендувати атестаційній комісії присвоїти Хоменко В.П. педагогічне 

звання «учитель-методист».   

 

3. Про методичні розробки педагогічних працівників Київської області, 

представлені на обласну виставку «Освіта Київщини». 

3.1. Виготовлення виробів інтер’єрного призначення технікою вишивання 

атласними стрічками: рукопис методичного посібника. 

Автор: Козоріз Людмила Василівна, вчитель трудового навчання 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Переяславської 

міської ради. 

Рецензент: Мельничук Наталія Михайлівна, методист відділу трудового 

навчання та технологій КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити матеріали рукопису.     

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

3.2. Веселий оркестр: програма гуртка.  

Автор: Давиденко Алла Миколаївна, вихователь Іванківського центру 

розвитку дитини «Веселка».  

Рецензент: Логімахова Оксана Анатоліївна, завідувач відділу предметів 

художньо-естетичного циклу КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

УХВАЛИЛИ:  

1. Схвалити програму гуртка. 

2. Рекомендувати програму до апробації у освітньому процесі Іванківського 

центру розвитку дитини «Веселка» протягом 2021/2022 навчального року.     

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

3.3. QR-коди у роботі вчителя-словесника: створення та використання: 

навчально-наочний посібник.  

Автор: Почерніна Ірина Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Черняхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Рецензент: Поліщук Оксана Миколаївна, завідувач відділу української мови 

і літератури та 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». 

3.4. Учись читати і говорити англійською: методична розробка.  

Автор: Сміла Зоя Григорівна, учитель англійської мови Пристромської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Студениківської сільської ради.  
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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». 

3.5. Застосування інноваційних технологій у моральному вихованні дітей 

дошкільного віку: методична розробка. 

Автор: Бур’яновська Тетяна Володимирівна, вихователь-методист закладу 

дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу № 7 «Берізка» 

Переяславської 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. Занести методичну розробку до Анотованого каталогу обласної виставки 

«Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та 

технології». 

3.6. Упровадження програми «Скарбниця моралі» в освітній процес 

закладу дошкільної освіти: методична розробка. 

Авторський колектив – педагогічні працівники  закладу дошкільної освіти 

(ясел-садка) комбінованого типу № 7 «Берізка» Переяславської міської ради 

Київської області; укладач Михайленко О.В., директор.  

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. 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. 
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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 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

Білоцерківська міська територіальна громада 

1. 1 Букач Світлана 

Іванівна 

Учитель фізики та 

астрономії  

Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 

Білоцерківської міської ради 

Київської області 

2.  Коцюруба Тетяна 

Миколаївна 

вихователь Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №35 

"Вербиченька" Білоцерківської 

міської ради Київської області 

3.  Клименчук Галина 

Геннадіївна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 1 

"Веснянка" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

4.  Мачковська Алла 

Олексіївна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 1 

"Веснянка" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

5.  Дергачова Тетяна 

Валентинівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 21 

"Малятко" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

6.  Шевченко Валентина 

Василівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 6 

"Зіронька" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

7.  Ситніченко Ірина 

Григорівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №4 "Снігуронька" 

Білоцерківської міської ради 

Київської області 

8.  Литвин Світлана 

Василівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №28 

"Горобинонька" Білоцерківської 

міської ради Київської області 

9.  Степаненко Наталія 

Василівна 

Музичний керівник  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №17 

"Усмішка" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

10.  Паламарчук Лідія 

Павлівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №3 

"Веселка" Білоцерківської міської 

ради Київської області 
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11.  Розпутня Наталія 

Василівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №7 

"Орлятко" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

12.  Федченко Світлана 

Володимирівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №7 

"Орлятко" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

13.  Ярошинська Наталія 

Федорівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 34 

"Чебурашка" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

14.  Толстих Анжеліка 

Валентинівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу №2 

"Берегиня" Білоцерківської міської 

ради Київської області 

15.  Шкредова Оксана 

Леонідівна 

Учитель зарубіжної 

літератури, російської 

мови та літератури   

Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 

генерал-полковника Геннадія 

Воробйова Білоцерківської міської 

ради Київської області 

 

16.  Мімуліна Людмила 

Шаміліївна 

Керівник гуртка  КЗ Білоцерківської міської ради Клуб 

за місцем проживання «Прометей»  

17.  Гордєєва Людмила 

Володимирівна 

Директор, керівник 

гуртка  

КЗ Білоцерківської міської ради Клуб 

за місцем проживання «Прометей» 

Володарська  селищна територіальна громада   

1.  Солоній Валентина 

Вікторівна 

Учитель початкових 

класів  

Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1"Володарської 

районної ради Київської області 

2.  Добровольська 

Валентина Андріївна 

Учитель початкових 

класів 

Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Володарської 

районної ради Київської області 

3.  Огородник Ольга 

Вікторівна 

Практичний психолог  Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Володарської 

районної ради Київської області 

4.  Обертас Людмила 

Юріївна 

Учитель математики  Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 імені В.П. Мельника" 

Володарської районної ради 

Київської області 

5.  Суржок Надія 

Михайлівна 

Учитель української 

мови і літератури  

Рудосільський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів – 

заклад дошкільної освіти 

Володарської районної ради 

Київської області 
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6.  Кропивка Наталія 

Андріївна  

Учитель української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури  

Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Володарської 

районної ради Київської області 

7.  Защитинська Алла 

Олександрівна 

Учитель англійської 

мови  

Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1" Володарської 

районної ради Київської області 

8.  Олійник Володимир 

Володимирович  

Учитель географії  Комунальний заклад "Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 імені В.П. Мельника" 

Володарської районної ради 

Київської області 

Гребінківська селищна територіальна громада 

1 Ткаченко Ганна 

Іванівна  

Учитель хімії  Ксаверівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Васильківської районної 

державної адміністрації Київської 

області 

 

Маловільшанська сільська територіальна громада 

1 Компанієць Галина 

Володимирівна  

Учитель географії   Маловільшанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 

Рокитнянська селищна територіальна громада 

1 Сатиренко Ольга 

Володимирівна  

Учитель фізичної 

культури  

Синявський опорний комунальний 

заклад освіти Рокитнянської 

районної ради Київської області 

Сквирська міська територіальна громада  

1.  Заболотний 

Олександр Вікторович 

Учитель української 

мови і літератури  

Сквирський академічний ліцей 

Сквирської районної ради 

Київської області 

2.  Хомочкіна Віра 

Петрівна 

Учитель початкових 

класів  

Сквирський академічний ліцей 

Сквирської районної ради 

Київської області 

3.  Жембровська Ніна 

Миколаївна 

Вихователь  Сквирський академічний ліцей 

інформаційних технологій 

"Перспектива" Сквирської 

районної ради Київської області 

4.  Сопіженко Інна 

Петрівна 

Вчитель біології, 

природознавства 

Сквирська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №3 імені Петра 

Тисьменецького Сквирської 

районної ради Київської області 

Ставищенська  селищна територіальна громада 
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1.  Кондрашова Оксана 

Іванівна 

Вихователь  Ставищенський дошкільний 

навчальний заклад № 2 "Золота 

рибка" 

2.  Стрільник Марина 

Володимирівна  

Практичний психолог  Ставищенський навчально - 

виховний комплекс "Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів - юридичний ліцей" №2 

ім О.С. Паланського 

Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської 

області 

3.  Колісник Світлана 

Анатоліївна  

Керівник гуртка  Ставищенський комунальний 

заклад позашкільної освіти 

«Крокус» Ставищенської селищної 

ради Білоцерківського району 

Київської області 

Таращанська міська територіальна громада   

1 Іценко Віктор 

Володимирович  

Учитель інформатики   Таращанський академічний ліцей 

"Ерудит" Таращанської районної 

ради Київської області 

Тетіївська міська територіальна громада  

1.  Кера Світлана 

Андріївна 

Учитель математики Комунальний заклад "Тетіївський 

освітній центр - опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №3" Тетіївської міської 

ради Київської області 

2.  Багрій Віра 

Анатоліївна 

Учитель початкових 

класів  

Тетіївський ліцей № 2 Тетіївської 

міської ради Київської області 

3.  Семерун Олена 

Петрівна 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, учитель 

географії та біології  

Тетіївський ліцей № 2 Тетіївської 

міської ради Київської області 

4.  Лапуда Ірина 

Анатоліївна 

Вчитель зарубіжної 

літератури  

Тетіївський ліцей № 2 Тетіївської 

міської ради Київської області 

5.  Омельчук Оксана 

Петрівна 

Учитель початкових 

класів  

"Тетіївський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів" Тетіївської міської ради 

Київської області 

Узинська  міська територіальна громада 

1 Драбенко Ольга 

Вікторівна 

Учитель математики, 

фізики і астрономії  

Навчально-виховний комплекс 

"Узинська гімназія" Узинської 

міської ради Київської області 

2 Дрига Валентина 

Вікторівна 

Учитель біології  Опорний заклад загальної 

середньої освіти Узинська 

загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів №1 Узинської міської 

ради Київської області 
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Фурсівська сільська територіальна громада 

1.  Пех Зінаїда Петрівна  Учитель української 

мови і літератури  

Фурсівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

2 Савчук Микола 

Олександрович 

Учитель математики  Яблунівського навчально-

виховного комплекс у 

«загальноосвітня  школа І-ІІІ  

ступенів  – дитячий садок»  

 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

Бориспільська міська територіальна громада  

1.  Лебеда Наталія 

Іванівна 

Учитель англійської 

мови  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

2.  Кравченко Людмила 

Миколаївна 

Учитель математики  Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

3.  Ковальчук Тетяна 

Миколаївна 

Учитель початкових 

класів  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

4.  Антонюк Ірина 

Іллівна 

Учитель біології  Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

5.  Чоботок Тетяна 

Вікторівна 

Учитель початкових 

класів  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

6.  Самаруха Галина 

Василівна  

Учитель початкових 

класів  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 
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7.  Наумовська Ольга 

Василівна 

Учитель початкових 

класів  

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

8.  Петруня Галина 

Данилівна 

Учитель початкових 

класів, асистент учителя  

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

9.  Пічкурова Тетяна 

Юріївна  

Учитель фізичної 

культури  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

10.  Баталко Лариса 

Володимирівна 

Вчитель трудового 

навчання та технологій 

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

11.  Олешко Лариса 

Олександрівна  

Вчитель трудового 

навчання та технологій 

Бориспільський навчально-

виховний комплекс 

"Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" імені Костянтина 

Могилка Бориспільської міської 

ради Київської області 

12.  Вишняк Олена 

Олексіївна 

Керівник гуртка  Будинок дитячої та юнацької 

творчості "Дивоцвіт" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

13.  Артамкіна Вікторія 

Вікторівна  

Керівник гуртка  Будинок дитячої та юнацької 

творчості "Дивоцвіт" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

14.  Пилипчук Наталія 

Василівна 

Керівник Зразкового 

художнього колективу 

хореографічного 

ансамблю сучасного 

танцю «Грація» 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості "Дивоцвіт" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

15.  Губа Ірина 

Миколаївна 

Керівник гуртка  Будинок дитячої та юнацької 

творчості "Дивоцвіт" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

16.  Науменко Світлана 

Володимирівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) "Колосочок" 

17.  Черниш Олена 

Володимирівна 

Учитель початкових 

класів  

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 8 

Бориспільської міської ради 

Київської області 
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18.  Андріянова Олена 

Миколаївна 

Заступник директора з 

НВР, учитель 

інформатики   

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

19.  Бібік Земфіра 

Веніамінівна 

Учитель хімії  Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

20.  Гусак Тамара 

Георгіївна  

Учитель англійської 

мови  

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

21.  Доценко Валентина 

Олександрівна 

Учитель біології  Бориспільський академічний ліцей 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

22.  Оніщенко Олександр 

Петрович  

Учитель фізичної 

культури  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Ліцей 

"Дизайн-освіта" імені Павла 

Чубинського - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

23.  Макарчук Олена 

Володимирівна  

Учитель початкових 

класів 

Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Ліцей 

"Дизайн-освіта" імені Павла 

Чубинського - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

24.  Недошківська Олена 

Володимирівна  

Учитель англійської 

мови  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Ліцей 

"Дизайн-освіта" імені Павла 

Чубинського - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

25.  Шевченко Олена 

Володимирівна 

Учитель англійської 

мови  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

26.  Шолудько Олена 

Володимирівна 

Учитель математики  Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 
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27.  Нагаєва Лідія 

Михайлівна  

Учитель біології  Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

28.  Денисенко Світлана 

Миколаївна 

Учитель географії  Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

29.  Нестеренко Любов 

Іванівна 

Учитель математики Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

30.  Шалбанова Лариса 

Костянтинівна 

Учитель зарубіжної 

літератури  

Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

31.  Закалашнюк Дем’ян 

Кузьмович  

Учитель інформатики  Бориспільський навчально-

виховний комплекс "Гімназія 

"Перспектива"- загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" імені 

Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

32.  Ярош Наталія 

Володимирівна 

Учитель початкових 

класів  

Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 імені 

Юрія Головатого Бориспільської 

міської ради Київської області 

33.  Величко Світлана 

Володимирівна 

Учитель історії  Бориспільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 імені 

Юрія Головатого Бориспільської 

міської ради Київської області 

34.  Гусак Олена 

Василівна 

Музичний керівник  Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №3 

35.  Родіонов Роман 

Вікторович  

Керівник 

авіамодельного гуртка  

Бориспільський міський центр 

технічної творчості "Евріка" 

Бориспільської міської ради 

Київської області 

36.  Гусинець Марія 

Петрівна 

 

Учитель географії  Глибоцька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Бориспільської 

міської ради Київської області 
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37.  Дмитренко Анеля 

Андріївна 

 

Учитель української 

мови і літератури  

Кучаківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені гетьмана Івана 

Сулими Бориспільської міської 

ради Київської області 

38.  Гавриленко Лідія 

Іванівна  

вихователь Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) "Росинка" 

Бориспільської міської ради 

Гірська сільська територіальна громада 

1. Білощицька 

Валентина Іванівна  

Директор, вчитель 

історії  

Ревнівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Гірської сільської 

ради Бориспільського району 

Київської області 

Дівичківська сільська територіальна громада 

1. Петрик Світлана 

Василівна 

Учитель початкових 

класів  

Дівичківське навчально-виховне 

об'єднання "Заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів - 

заклад дошкільної освіти" 

Дівичківської сільської ради 

Золочівська  сільська територіальна громада  

1. Кальна Юлія 

Леонідівна   

Вчитель початкових 

класів  

ТОВ "Навчально-виховний 

комплекс "Золоче"  

2. Прядко Любов 

Василівна 

 

Учитель історії  Гнідинська загальноосвітня школа 

I-III ступенів імені Петра Яцика 

Бориспільського району Київської 

області 

Переяславська міська територіальна громада 

1.  Прохорович Наталія 

Миколаївна 

Заступник директора з 

НВР, учитель хімії  

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Переяславської міської ради 

2.  Барабаш Галина 

Михайлівна  

Учитель образотворчого 

мистецтва, захисту 

Вітчизни, мистецтва, 

художньої культури   

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Переяславської міської ради 

3.  Закопайло Олена 

Володимирівна 

Учитель англійської 

мови  

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Переяславської міської ради 

4.  Отечко Людмила 

Григорівна 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, учитель 

початкових класів   

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Переяславської міської ради 

5.  Павлик Людмила 

Андріївна 

Учитель географії  Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №7 

Переяславської міської ради 

6.  Чайка Наталія 

Олександрівна 

Заступник директора з 

НВР, учитель зарубіжної 

літератури  

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 

Переяславської міської ради 
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7.  Ляшенко Людмила 

Олександрівна 

Музичний керівник  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу № 7 

«Берізка» Переяславської міської 

ради 

8.  Палатна Оксана 

Миколаївна 

Керівник гуртків  Переяславська станція юних 

туристів  

9.  Черней Надія 

Михайлівна 

Вчитель історії та 

правознавства  

Переяславська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 

Переяславської міської ради 

10.  Ружановська Людмила 

Володимирівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу №7 

"Берізка" Переяславської міської 

ради 

11.  Марченко Ірина 

Олександрівна 

Керівник гуртка Переяславський будинок 

художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді 

Пристолична сільська територіальна громада 

1.  Чорноус Оксана 

Василівна  

Учитель хімії  Опорний навчальний заклад 

"Щасливський навчально-

виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» 

Бориспільської районної ради 

Київської області 

2.  Іващенко Валентина 

Миколаївна  

Вихователь-методист Щасливський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) "Ромашка" 

Бориспільської районної ради 

Київської області 

3.  Макаренко 

Валентина 

Володимирівна  

Учитель хімії Опорний навчальний заклад 

"Щасливський навчально-

виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» 

Бориспільської районної ради 

Київської області 

Ташанська сільська територіальна громада 

1 Степаненко Сергій 

Іванович  

Вчитель фізичної 

культури  

Комунальний заклад "Полого-

Вергунівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - 

заклад дошкільної освіти" 

Ташанської сільської ради 

Київської області 

Циблівська сільська територіальна громада 

1 Заверуха Марія 

Степанівна  

Вчитель початкових 

класів  

Циблівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Циблівської сільської ради 

Яготинська  міська територіальна громада  
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1.  Майсак Олександр 

Олександрович 

Учитель фізичної 

культури  

Яготинський навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізована школа - 

загальноосвітня школа І -ІІІ 

ступенів №3" Яготинської 

районної ради Київської області 

2.  Юхта Юрій 

Васильович 

Учитель математики Яготинський навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізована школа - 

загальноосвітня школа І -ІІІ 

ступенів №3" Яготинської 

районної ради Київської області 

3.  Пророченко Наталія 

Анатоліївна 

Учитель математики  Яготинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №1 Яготинської 

районної ради Київської області 

4.  Курило Світлана 

Борисівна 

Учитель початкових 

класів 

Яготинський навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізована школа - 

загальноосвітня школа І -ІІІ 

ступенів №3" Яготинської 

районної ради Київської області 

5.  Рак Світлана 

Григорівна 

Учитель-логопед, 

дефектолог 

Яготинський інклюзивно-

ресурсний центр Яготинської 

міської ради 

6.  Степанченко 

Мирослава 

Тимофіївна 

Вчитель історії, 

правознавства та 

громадянської освіти 

Опорний заклад освіти 

"Яготинський навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізована школа - 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2" Яготинської міської 

ради 

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН 

Березанська міська територіальна громада 

1.  Марусова Вєра 

Сергіївна 

Учитель іноземної мови   Недрянський навчально - 

виховний комплекс 

"загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дитячий садок" 

Березанської міської ради 

Київської області 

2.  Маховська Людмила 

Дмитрівна 

Учитель біології, основ 

здоров’я  

Садова загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Березанської міської ради 

Київської області 

3.  Сальникова Галина 

Григорівна 

Учитель математики  Опорний заклад загальної 

середньої освіти Березанський 

навчально-виховний комплекс 

Березанської міської ради 

Київської області 

4.  Комар Надія 

Анатоліївна 

 Учитель математики Березанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №4 

Березанської міської ради 

Київської області 

5.  Божок Тетяна 

Вікторівна  

Учитель початкових 

класів  

Березанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 

Березанської міської ради 

Київської області 
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Броварська міська територіальна громада 

1.  Щиголь Галина 

Петрівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Калинка" Броварської міської 

ради Київської області 

2.  Бутко Тетяна 

Миколаївна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти ( ясла-

садок) комбінованого типу 

"Барвінок" 

3.  Перепльотова Ніна 

Андріївна 

Вихователь-методист, 

вихователь   

Заклад дошкільної освіти ( ясла-

садок) комбінованого типу 

"Барвінок" 

4.  Короленко Людмила 

Миколаївна 

Вихователь   Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Зірочка" Броварської міської ради 

Київської області 

5.  Ахлюстіна Людмила 

Володимирівна  

Музичний керівник  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Теремок" Броварської міської 

ради Київської області 

6.  Білецька Галина 

Володимирівна 

Вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Зірочка" Броварської міської ради 

Київської області 

7.  Черкас Світлана 

Василівна  

Директор, вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Віночок" Броварської міської 

ради Київської області 

8.  Крупина Тетяна 

Федорівна 

Вихователь-методист  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу "Золота 

рибка" Броварської міської ради 

Київської області 

9.  Сільвертюк 

Валентина Олексіївна 

Вихователь-методист  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Капітошка" Броварської міської 

ради Київської області 

10.  Донченко Валентина 

Василівна 

Вихователь  Заклад Дошкільної Освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Ластівка" Броварської міської 

ради Київської області 

11.  Квеквескірі Людмила 

Петрівна 

Музичний керівник  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Теремки" Київської області 

12.  Харлан Тетяна 

Миколаївна  

Вихователь  Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Теремки" Київської області 
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13.  Саченок Інна Іванівна  Вихователь-методист, 

вихователь  

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Сонечко" Броварської міської 

ради Київської області 

14.  Дзюбишина Наталія 

Василівна  

Вихователь-методист, 

вихователь   

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Віночок" Броварської міської 

ради Київської області 

15.  Левадська Наталія 

Леонідівна  

Вихователь-методист, 

вихователь  

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) комбінованого типу 

"Ялинка" імені В.О. 

Сухомлинського Броварської 

міської ради Київської області 

16.  Лепень Володимир 

Федорович  

 

Учитель історії, 

правознавства, 

громадянської освіти, 

захисту України 

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Броварської 

міської ради Київської області 

17.  Остапенко Людмила 

Петрівна  

 

Учитель зарубіжної 

літератури та мистецтва  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Броварської 

міської ради Київської області 

18.  Горбунова Леся 

Валеріївна  

 

Учитель початкових 

класів  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О. 

Сухомлинського Броварської 

міської ради Київської області 

19.  Кащєєв Валерій 

Миколайович  

Директор школи, 

учитель захисту України  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О. 

Сухомлинського Броварської 

міської ради Київської області 

20.  Ткаченко Наталія 

Валеріївна  
Учитель початкових 

класів  

Броварська загальноосвітня школа 

І - ІІІ ступенів № 3 Броварської 

міської ради Київської області 

21.  Карпенко Алла 

Михайлівна 

Заступник директора з 

НВР, учитель 

математики 

Броварська гімназія ім. С.І. 

Олійника Броварської міської ради 

Київської області 

22.  Волошина Валентина 

Василівна 

Директор, учитель  

зарубіжної літератури 

Броварська гімназія ім. С.І. 

Олійника Броварської міської ради 

Київської області 

23.  Хомич Світлана 

Миколаївна  

Учитель початкових 

класів  

Броварська гімназія ім. С.І. 

Олійника Броварської міської ради 

Київської області 

24.  Ільященко Тетяна 

Іванівна 

Учитель англійської 

мови  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №5 ім. Василя Стуса 

Броварської міської ради Київської 

області 
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25.  Корчевська Світлана 

Миколаївна  

Учитель фізичної 

культури  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №5 ім. Василя Стуса 

Броварської міської ради Київської 

області 

26.  Погрібна Тетяна 

Григорівна 

Учитель початкових 

класів  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №5 ім. Василя Стуса 

Броварської міської ради Київської 

області 

27.  Лохова Олена 

Никифорівна 

Учитель біології  Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 Броварської 

міської ради Київської області 

28.  Кулик Світлана 

Володимирівна  

Учитель англійської 

мови  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 Броварської 

міської ради Київської області 

29.  Багач Світлана 

Миколаївна 

Учитель фізичної 

культури  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

30.  Волинець Тетяна 

Іванівна 

Учитель початкових 

класів  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

31.  Горда Наталія 

Іванівна 

Заступник директора, 

учитель української 

мови і літератури  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

32.  Майстренко Марина 

Валеріївна 

Заступник директора, 

учитель української 

мови і літератури  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

33.  Михайлова Інна 

Олександрівна  

Учитель початкових 

класів  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

34.  Семенова Галина 

Іванівна 

Учитель початкових 

класів  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

35.  Корсакова Маргарита 

Миколаївна  

Учитель англійської 

мови  

Броварська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №7 Броварської 

міської ради, Київської області 

36.  Загурська Людмила 

Борисівна  

Учитель української 

мови і літератури  

Броварський навчально-виховний 

комплекс 
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37.  Тимошик Людмила 

Іванівна  

Учитель зарубіжної 

літератури  

Броварський навчально-виховний 

комплекс 

38.  Бойко Галина 

Петрівна  

Учитель біології Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №9 

39.  Пазич Світлана 

Володимирівна  

Учитель інформатики Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №9 

40.  Зубченко Людмила 

Владиславівна  

Учитель фізичної 

культури  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 10 Броварської 

міської ради Київської області 

41.  Савенок Світлана 

Миколаївна  

Учитель початкових 

класів  

Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 10 Броварської 

міської ради Київської області 

42.  Бібік Любов 

Миколаївна  

Вчитель фізичної 

культури  

ТОВ "ЗЗСО – гімназія "Фортуна" 

43.  Третяк Алла Петрівна 

 

Керівник 

хореографічного 

ансамблю «Вікторія»  

Палац творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської 

області 

44.  Хаврюта Наталія 

Іванівна 

Директор, керівник 

гуртка  

Дитячий естетико-

натуралістичний центр «Камелія» 

Броварської міської ради Київської 

області 

45.  Духніч Валентина 

Григорівна 

Завідувачка відділом, 

керівник гуртка  

Дитячий естетико-

натуралістичний центр «Камелія» 

Броварської міської ради Київської 

області 

46.  Татарчук Валентина 

Іванівна 

Заступник директора з 

навчально-методичної 

роботи, керівник гуртка   

Дитячий естетико-

натуралістичний центр «Камелія» 

Броварської міської ради Київської 

області 

47.  Якуша Наталія 

Михайлівна  

Керівник гуртка Дитячий естетико-

натуралістичний центр «Камелія» 

Броварської міської ради Київської 

області 

48.  Дзекунова Ірина 

Володимирівна  

Керівник гуртка Броварська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Броварської 

міської ради Київської області 

49.  Байда Олена 

Анатоліївна  

Учитель іспанської мови     Броварська гімназія ім. С.І. 

Олійника Броварської міської ради 

Київської області 



45 
 

Зазимська сільська територіальна громада 

1.  Ільченко Петро 

Пилипович  

Учитель трудового 

навчання  

Літківське навчально-виховне 

об'єднання ім. М.П. Стельмаха 

Броварського району Київської 

області 

2.  Журбас Світлана 

Олександрівна 

Педагог-організатор  Літківське навчально-виховне 

об'єднання ім. М.П. Стельмаха 

Броварського району Київської 

області 

3.  Симоненко Світлана 

Анатоліївна 

Учитель англійської та 

німецької мови  

Рожнівський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Броварського 

району Київської області 

4.  Ячник Надія 

Дмитрівна 

Вихователь  Пухівське навчально-виховне 

об'єднання дошкільний підрозділ 

(ясла-садок) "Десняночка" 

Броварського району Київської 

області 

Згурівська селищна територіальна громада  

1.  Цимбал Світлана 

Володимирівна  

Учитель історії та 

правознавства   

Турівський навчально- виховний 

комплекс "загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів - дитячий садок" 

Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

2.  Сухенко Володимир 

Вікторович  

Учитель історії та 

правознавства  

Згурівський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня" 

Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

3.  Бойко Лариса 

Григорівна  

Учитель фізики та 

астрономії  

Згурівський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня" 

Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

4.  Коваль Тетяна 

Григорівна 

Учитель початкових 

класів  

Згурівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Згурівської селищної 

ради Броварського району 

Київської області 

5.  Балацька Катерина 

Андріївна  

Учитель початкових 

класів 

Опорний загальноосвітній 

навчальний заклад 

Новоолександрівський навчально-

виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 
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6.  Олійник Людмила 

Василівна 

Учитель музики та 

образотворчого 

мистецтва  

Згурівський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня" 

Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

7.  Білявська Наталія 

Анатоліївна 

Учитель початкових 

класів 

Згурівський навчально-виховний 

комплекс "Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня" 

Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської 

області 

8.  Наконечна Лідія 

Дмитрівна 

Вихователь  Войківський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

9.  Льодін Надія 

Григорівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад 

"Веселка" 

10.  Чижик Таїсія Іванівна Вихователь  Дошкільний навчальний заклад 

"Веселка" 

11.  Твердохліб Ігор 

Андрійович 

Учитель трудового 

навчання та 

інформаційних 

технологій 

Згурівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Згурівської селтщної 

ради Броварського району 

Калинівська селищна територіальна громада  

1.  Рубан Гамар 

Мамедівна 

Учитель англійської 

мови  

Калинівський заклад загальної 

середньої освіти Калинівської 

селищної ради Броварського 

району Київської області 

2.  Кирій Світлана 

Ігорівна 

Учитель біології  Калинівський заклад загальної 

середньої освіти Калинівської 

селищної ради Броварського 

району Київської області 

БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН  

Бородянська селищна територіальна громада  

1.  Шарапа Лариса 

Іванівна 

Учитель української 

мови і літератури 

Бородянський академічний ліцей 

Бородянської селищної ради 

Київської області 

2.  Лазутіна Олена 

Вікторівна 

Учитель зарубіжної 

літератури та російської 

мови  

Бородянський академічний ліцей 

Бородянської селищної ради 

Київської області 

3.  Герасименко 

Людмила Іванівна 

Учитель початкових 

класів  

Бородянський академічний ліцей 

Бородянської селищної ради 

Київської області 
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4.  Середа Леся 

Василівна 

Директор, вихователь  Бородянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу "Буратіно" 

5.  Шмідт Ірина 

Анатоліївна 

Вихователь-методист  Бородянський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого 

типу "Буратіно" 

6.  Отрошко Людмила 

Олексіївна 

Учитель української 

мови і літератури  

Опорний заклад освіти 

"Новозаліський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів-

заклад дошкільної освіти" 

Бородянської селищної ради 

Київської області 

Борщагівська сільська територіальна громада 

1 Варенко Галина 

Станіславівна 

Учитель математики Петропавлівсько-Борщагівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Борщагівської сільської 

ради Бучанського району 

Київської області 

Бучанська міська територіальна громада 

1 Клименко Ірина 

В’ячеславівна  

Учитель інформатики Бучанський навчально-виховний 

комплекс "спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" № 4 Бучанської 

міської ради Київської області 

2 Рудницька Олена 

Анатоліївна  

Учитель української 

мови і літератури  

Бучанський навчально-виховний 

комплекс "спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів" № 4 Бучанської 

міської ради Київської області 

3 Яровенко Світлана 

Григорівна  

Учитель математики  Бучанська Українська гімназії  

Макарівська селищна територіальна громада 

1 Коноваленко 

Світлана Іванівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад 

(центр розвитку дитини) 

"Пролісок" Макарівської селищної 

ради Макарівського району 

Київської області 

2 Дзюба Тетяна 

Михайлівна 

Учитель української 

мови і літератури  

Комунальний заклад 

"Макарівський багатопрофільний 

ліцей" Макарівської селищної 

ради, Київської області 

Пісківська селищна територіальна громада 

1 Говорун Володимир 

Петрович 

Вчитель фізики, 

астрономії  

Мигалківське навчально - виховне 

об’єднання "загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів- дитячий 

садок" 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 
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Вишгородська міська територіальна громада  

1 Старкова Галина 

Василівна 

Учитель початкових 

класів  

Навчально-виховний комплекс 

"Вишгородська міська гімназія 

"Інтелект" - загальноосвітня школа 

І ступеня" Вишгородської міської 

ради Київської області 

2 Пироженко Любов 

Василівна 

Учитель початкових 

класів  

Навчально-виховний комплекс 

"Вишгородська міська гімназія 

"Інтелект" - загальноосвітня школа 

І ступеня" Вишгородської міської 

ради Київської області 

3 Пономаренко Ірина 

Анатоліївна 

Учитель початкових 

класів  

Навчально-виховний комплекс 

"Вишгородська міська гімназія 

"Інтелект" - загальноосвітня школа 

І ступеня" Вишгородської міської 

ради Київської області 

4 Оверченко Валентина 

Вікторівна 

Учитель української 

мови і літератури  

Навчально-виховний комплекс 

"Вишгородська міська гімназія 

"Інтелект" - загальноосвітня школа 

І ступеня" Вишгородської міської 

ради Київської області 

5 Бондарчук Людмила 

Борисівна 

Учитель української 

мови і літератури  

Навчально-виховний комплекс 

"Вишгородська міська гімназія 

"Інтелект" - загальноосвітня школа 

І ступеня" Вишгородської міської 

ради Київської області 

6 Ясь Наталія 

Григорівна 

Учитель української 

мови і літератури  

Вишгородська спеціалізована 

школа "Сузір'я" Вишгородської 

міської ради 

7 Караваєва Катерина 

Миколаївна   

Керівник гуртка-

методист    

Вишгородський міський центр 

художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» 

Славутицька міська територіальна громада 

1. 1 Крутоус Ніна 

Миколаївна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №4 " Марите" компенсуючого 

(санаторного) типу Славутицької 

міської ради Київської області 

2.  Дорошок Надія 

Михайлівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 8 "Теремок" - центр Софії 

Русової Славутицької міської ради 

Київської області 

3.  Яковчук Лариса 

Вікторівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 8 "Теремок" - центр Софії 

Русової Славутицької міської ради 

Київської області 

4.  Прудиус Жанна 

Вікторівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу "Центр 

розвитку дитини" Славутицької міської 

ради Київської області 
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5.  Тітарчук Ірина 

Андріївна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу "Центр 

розвитку дитини" Славутицької міської 

ради Київської області 

6.  Шалуха Людмила 

Дмитрівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу "Центр 

розвитку дитини" Славутицької міської 

ради Київської області 

7.  Слюсар Тетяна 

Степанівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу "Центр 

розвитку дитини" Славутицької міської 

ради Київської області 

8.  Резан Олена 

Михайлівна 

Учитель історії та 

правознавства  

Славутицький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської 

області 

9.  Полоз Ірина 

Володимирівна 

Учитель початкових 

класів  

Славутицький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської 

області 

10.  Горбатова Тетяна 

Василівна 

Учитель-логопед  Славутицький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської 

області 

11.  Тарикіна Олена 

Михайлівна  

Старший вихователь Дитячий будинок «Центр захисту дітей» 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської 

області 

12.  Тищенко Надія 

Миколаївна 

Вихователь  Дитячий будинок «Центр захисту дітей» 

Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської 

області 

13.  Кокарєва Людмила 

Броніславівна 

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 6 "Крунк" комбінованого типу 

Славутицької міської ради Київської 

області 

14.  Щербак Наталія 

Михайлівна  

Вихователь  Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 6 "Крунк" комбінованого типу 

Славутицької міської ради Київської 

області 

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН 

Васильківська міська територіальна громада   

1.  Беспалова Тетяна 

Іванівна 

Учитель історії  Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2 

Васильківської міської ради 

Київської області 
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2.  Демиденко Тетяна 

Володимирівна 

Вихователь ГПД  Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2 

Васильківської міської ради 

Київської області 

3.  Кучерина Людмила 

Григорівна 

Учитель початкових 

класів  

Васильківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Васильківської міської ради 

Київської області 

4.  Лінник Ніна 

Валентинівна 

Вчитель музичного 

мистецтва  

Васильківський академічний ліцей 

"Успіх" Васильківської міської 

ради Київської області 

5.  Макуха Валентина 

Іванівна 

Завідувач, вихователь  Васильківський дошкільний 

навчальний заклад № 1 

"Журавлик" 

6.  Монарх Євгенія 

Юхимівна 

Керівник народного 

хореографічного 

колективу «Веселка»  

Васильківського міського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Васильківської міської ради 

Київської області 

7.  Пароход Людмила 

Михайлівна 

Вихователь-методист, 

вихователь  

Васильківський дошкільний 

навчальний заклад № 1 

"Журавлик" 

8.  Пишна Світлана 

Миколаївна 

Директор, учитель 

української мови і 

літератури  

Васильківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Васильківської міської ради 

Київської області 

9.  Пономаренко 

Олександр 

Миколайович  

Учитель української 

мови і літератури 

Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2 

Васильківської міської ради 

Київської області 

10.  Розумнюк Антоніна 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 

«Краєзнавець»  

Васильківського міського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Васильківської міської ради 

Київської області 

11.  Рябініна Людмила 

Савеліївна 

Учитель математики  Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2 

Васильківської міської ради 

Київської області 

12.  Сперкач Олександр 

Олександрович  

Учитель інформатики  Васильківський академічний ліцей 

"Успіх" Васильківської міської 

ради Київської області 

13.  Теребун Алла Іванівна Учитель географії  Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 7 

Васильківської міської ради 

Київської області 
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14.  Тітова Любов 

Миколаївна  

Учитель історії  Васильківська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 7 

Васильківської міської ради 

Київської області 

15.  Турукіна Леся 

Володимирівна 

Керівник народного 

художнього колективу 

«Школа писанкарства 

«Дивосвіт»  

Васильківського міського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Васильківської міської ради 

Київської області 

 Кагарлицька  міська територіальна громада 

1.  

 

Гаркавенко Наталія 

Михайлівна 

Учитель зарубіжної 

літератури  

ОЗНЗ Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 

2.  Скринська Ольга 

Євгеніївна  

Вихователь  Дошкільний навчальий заклад 

(ясла-садок) "Ромашка" 

3.  Кабалик Анатолій 

Васильович  

Вчитель трудового 

навчання  

ОЗНЗ Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 

4.  Мініна Олена 

Миколаївна  

Учитель початкових 

класів  

ОЗНЗ Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №3 

5.  Комлик Світлана 

Володимирівна 

Учитель зарубіжної 

літератури  

Кагарлицький навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів - ліцей" 

6.  Коваленко Валентина 

Іванівна  

Учитель англійської 

мови  

Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 

7.  Шевеленко Людмила 

Михайлівна 

Директор, учитель 

української мови і 

літератури, креслення  

Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 

8.  Мартиненко Людмила 

Андріївна  

Учитель початкових 

класів  

Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.№2 ім. В.П. Дашенка 

9.  Горбач Ірина 

Володимирівна  

Директор, учитель 

зарубіжної літератури  

Кагарлицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.№2 ім. В.П. Дашенка 

10.  Семенюк Лариса 

Василівна 

Заступник директора  з 

навчально-виховної 

роботи, учитель 

зарубіжної літератури  

Кагарлицький навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів - ліцей" 

11.  Михайлов Михайло 

Васильович  

Директор, учитель 

математики та 

інформатики  

Буртівська загальноосвітня школа І 

- ІІІ ступенів 

12.  Маруженко Марія 

Григорівна  

Учитель зарубіжної 

літератури  

Опорний загальноосвітній 

навчальний заклад Мирівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

13.  Шостак Алла 

Володимирівна 

Учитель фізики  Горохуватська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 
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Козинська селищна територіальна громада  

1 Горловська Аліна 

Григорівна 

Вчитель фізики та 

астрономії  

Козинський ліцей Козинської 

селищної ради 

Миронівська міська територіальна громада  

1.  Педченко Олена 

Миколаївна 

Керівник гуртка  Миронівський центр дитячої та 

юнацької творчості Миронівської 

міської ради 

2.  Ковалишина Ольга 

Вікторівна 

Вчитель інформатики і 

математики  

Миронівський академічний ліцей 

№2 Миронівської міської ради 

Київської області 

3.  Чіпко Любов Василівна Учитель початкових 

класів  

Центральненська загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів 

Миронівської міської ради 

Київської області 

Обухівська міська територіальна громада  

1 Сак Ніна 

Володимирівна 

Учитель біології та хімії Маловільшанська гімназія. 

Обухівської міської ради Київської 

області 

2 Галабурда Валентина 

Олексіївна 

Учитель географії та 

історії  

Філія Григорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Обухівської міської ради 

Київської області "Красненська 

гімназія" 

Українська міська територіальна громада  

1.  Шкута Галина 

Вікторівна 

Учитель фізики, 

математики, астрономії 

та інформатики 

Трипільський ліцей Української 

міської ради Обухівського району 

Київської області 

2.  Анопрієнко Лідія 

Михайлівна  

Учитель біології, 

географії, економіки  

Трипільський ліцей Української 

міської ради Обухівського району 

Київської області 

3.  Буренко Катерина 

Іванівна 

Вчитель курсу за 

вибором 

«Київщинознавство»  

Трипільський ліцей Української 

міської ради Обухівського району 

Київської області 

4.  Бондаренко Наталія 

Василівна 

Інструктор з фізичної 

культури  

Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок комбінованого типу) 

"Хоровод" Української міської 

ради 

5.  Махиня Світлана 

Іванівна 

Вчитель початкових 

класів  

Українська спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1 з поглибленим 

вивченням окремих предметів  

ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН 

Боярська міська територіальна громада 

1.  Якимчук Надія 

Василівна 

Учитель математики  Боярська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 Боярської міської 

ради Київської області 
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Глевахівська селищна територіальна громада 

2.  Магдибур Людмила 

Миколаївна 

Учитель української 

мови і літератури 

Глевахівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Васильківської РДА Київської 

області 

3.  Баглай Галина 

Олексіївна 

Вчитель початкових 

класів  

Глевахівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Васильківської РДА Київської 

області 

4.  Щербакова Олена 

Вікторівна 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, Учитель 

початкових класів  

Глевахівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Васильківської РДА Київської 

області 

5.  Ярошенко Інна 

Вікторівна 

Музичний керівник  Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) "Ромашка" 

Глевахівської селищної ради 

Чабанівська селищна територіальна громада 

1 Сімоник Наталія 

Юріївна 

Учитель географії  Новосілківський академічний 

ліцей "Ерудит" Києво-

Святошинської районної ради 

Київської області 

Фастівська міська територіальна громада 

1. Коваль Наталія 

Іванівна 

Учитель початкових 

класів  

Борівський академічний ліцей 

Фастівської міської ради Київської 

області 

 

ЗО обласної комунальної власності  

1.  Мазуркевич Тетяна 

Василівна  

Учитель української 

мови і літератури  

Комунальний заклад Київської 

обласної ради "Київський 

обласний ліцей-інтернат фізичної 

культури і спорту", м. Біла Церква 

2.  Плешакова Наталія 

Євгенівна 

Керівник гуртка  Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» 

3.  Авраменко Валентина 

Василівна 

Учитель-логопед Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Спеціалізований 

обласний будинок дитини 

м. Боярка» 

 

 

Заклад професійно-технічної освіти  

1.  Стецюк Світлана 

Андріївна  

Викладач історії та 

громадянської освіти  

Державний навчальний заклад 

«Ржищівський професійний ліцей»  

 


