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Їх  імена  та досвід  занесено  до  картотеки  
Передового  педагогічного досвіду   освітян 

ЧЕРКАЩИНИ 
 

 

 
 
 
 

2011 рік 

 

Бевз Наталія Федорівна, 
заступник директора  Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Управління діяльністю навчального закладу 

щодо підвищення педагогічної майстерності 

вчителя шляхом впровадження 

сучасних освітніх технологій 
 

Стратієнко Катерина Петрівна, 
заступник директора  Оксанинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Методичні об’єднання 

вчителів – одна з найпотужніших 

форм групової роботи 

 

Печонкіна Тетяна Василівна, 
методист РМК 

Виразне читання творів різних жанрів 
 

 



Слупіцька Олександра Іванівна, 
вчитель англійської мови 

Родниківської ЗОШ І-ІІІ  ступенів 

Використання інтерактивних технологій на уроках 

англійської мови у початкових класах 
 

Доценко Ольга Анатоліївна, 
вчитель англійської мови 

Текучанської ЗОШ І-ІІІ  ступенів 

Методичні розробки уроків з англійської мови для 

11 класу за новою програмою 

 
Даценко Людмила Павлівна, 

вчитель іноземної мови Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Проблема мінімізації і оптимізації шкільного курсу 

німецької мови і навчання діалогічному мовленню на 

початковому етапі 

 

Миронюк Людмила Авксентіївна, 
директор Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Утвердження в почуттях особистості школярів 

патріотичних цінностей, поваги до історичного 

минулого України на  прикладах подій Великої 

Вітчизняної війни, спогадів ветеранів, учасників бойових 

дій, дітей війни 

 

Тимощенко Володимир Григорович,, 
вчитель історії і правознавства Собківського НВК 

Незабутні імена села Собківка 

 

Біла Мотря Іванівна, 
вчитель математики Доброводівського НВК 

Диференціація навчання та впровадження 

інтерактивних технологій 

 



Зарудняк Галина Володимирівна, 
вчитель початкових класів Юрківського НВК 

Дидактичний матеріал для уроків 

читання у 1 класі «Абетка від А до Я» 

 
 
 
 

2012 рік 

 

Супрунець Оксана Анатоліївна, 
начальник відділу  освіти Уманської РДА 

Управління розвитком сільської школи на основі 

проектних технологій 

 

Світова Ірина Миколаївна, 
завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Уманської РДА 

Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у підвищенні професійної 

майстерності педагогічних працівників. 

Управління розвитком сільської школи на основі 

проектних технологій 
 

Сушкета Володимир Мусійович, 
вчитель фізичного виховання 

Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання нестандартного обладнання на уроках 

фізичної культури та у позакласній роботі 

 

 
 



Поплавська Таміла Леонідівна, 
вчитель української мови та літератури 

Текучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Опис досвіду  роботи  
 

Завгородній Сергій Вікторович, 
вчитель математики та інформатики 

Оксанинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Збірник прикладних задач з математики 
 

Сарніцька Наталія Михайлівна, 
вчитель хімії Берестівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Лауреат ХVII обласної виставки педагогічних 

технологій «Освіта Черкащини – 2012» 
 

Стецюк  Людмила Аронівна, 
директор Пугачівського НВК 

Лауреат ХVII обласної виставки педагогічних 

технологій «Освіта Черкащини – 2012» 
 

Діденко Галина Василівна, 
вчитель історії Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Лауреат ХVII обласної виставки педагогічних 

технологій «Освіта Черкащини – 2012» 
 

Дячук Ніна Василівна, 
заступник директора Юрківського НВК 

Лауреат ХVII обласної виставки педагогічних 

технологій «Освіта Черкащини – 2012» 

 

Доценко Ольга Анатоліївна, 
вчитель англійської мови 

Текучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дізнайся більше про… Англійська мова. 8 клас 

 



Миронюк Вадим Володимирович, 
вчитель інформатики 

Текучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дізнайся більше про… Англійська мова. 8 клас 

 

Вовкотруб Олеся Геннадіївна, 
вчитель української мови і літератури 

Пугачівського НВК 

Світ фантазії, мудрості 
 

Миронюк Вадим Володимирович, 
вчитель інформатики Текучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Світ фантазії, мудрості 

 

Жук Галина Петрівна, 
вчитель української мови і літератури 

Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Літературні портрети українських письменників 

 

Веселов Валерій Васильович, 
вчитель інформатики Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Літературні портрети українських письменників 

 

Сивак Людмила Анатоліївна, 
вчитель української мови і літератури 

Ятранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Національна драма. Театр Корифеїв 

 

 

Слободян Алла Дмитрівна, 
вчитель інформатики Ятранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Національна драма. Театр Корифеїв 

 

 
 



Савранська Олена Іванівна, 
вчитель української мови і літератури 

Черповодівського НВК 

Електронний посібник «Вчуся сам» 

 

Балковенко Олена Володимирівна, 
вчитель інформатики Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Електронний посібник «Вчуся сам» 
 

Подорожна Надія Веніамінівна,  
вчитель світової літератури 

Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вчись вчитись 
 

Маценко Валентина Василівна, 
вчитель інформатики Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вчись вчитись 

 

Ніженська Наталія Вікторівна, 
вчитель математики Берестівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Подільність чисел 
 

Гергун Наталія Іванівна, 
вчитель світової літератури 

Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Незвичайний світ казок Джанні Родарі 

 

Фіголь Ольга Владиславівна Наталія Вікторівна, 
вчитель світової літератури 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Віртуальна мандрівка за матеріалами казки 

Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

 

 



 

 

 

2013 рік 
 

Павленко Ольга Петрівна, 
учитель української мови та літератури 

Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Навчально-методичний посібник 

«Філологічний калейдоскоп» 

 

Сарніцька Наталія Михайлівна, 

учитель хімії Берестівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
методична розробка програми спецкурсу 

«Хімія в побуті та наше здоров’я» 

 

Василенко Світлана Мефодіївна, 

методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Уманської райдержадміністрації, 
Черниченко Наталія Миколаївна, 

завідувач Ятранівського ДНЗ «Росинка» 
авторська  програма варіативної складової «Шахи» 

 

Сивак Людмила Анатоліївна, 
учитель української мови і літератури 

Ятранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
серія цифрових ресурсів із теми «Розвиток української 

літератури у 70-90 роках ХІХ століття» 

 
Гинга Наталія Миколаївна, 

учитель світової літератури, 



Криворучко Катерина Степанівна, 
учитель інформатики Юрківського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Теорія літератури. Динамічні таблиці» 

 

Кожухівська Людмила Олексіївна, 
учитель іноземної мови 

Старобабанівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми «We learn English» 
 

Роговенко Наталія Володимирівна, 
учитель фізичної культури 

Старобабанівської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

серії цифрових ресурсів із    тем:  «Олімпійський рух»,   

«Тестові завдання з фізичної культури» 
 

Шевчук Оксана Анатоліївна, 
учитель біології Томашівського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Організм як жива система» 

 

Шмалюх Сергій Сергійович, 
учитель предмета «Захист Вітчизни» 

Полянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Військово-патріотичне виховання молоді» 

 

Василига Леся Володимирівна, 
учитель трудового навчання Піківецького НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Українська народна вишивка» 

 

 
 
 



Порощук Валентина Павлівна, 
учитель початкових класів, 

Канцер Лариса Петрівна, 
учитель інформатики Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія  цифрових ресурсів із теми «Цікавий букварик» 

 

Ткаченко Ніна Миколаївна, 
учитель початкових класів 

Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Людина – живий організм» 

 

Козак Надія Миколаївна, 
учитель української мови і літератури 

Колодистенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми «Сучасна українська 

література кінця ХХ – ХХІ століття. 

Літературні угруповання» 

 

Іванова Наталія Олександрівна, 
учитель світової літератури 

Посухівського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Чарльз Діккенс – англійський письменник-романіст. 

Повість «Різдвяна пісня у прозі» 

 

Кожухівська Людмила Олексіївна, 
учитель іноземної мови 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  «Німецька мова. 8 клас» 

 

 

 

 

 



Канак Алла Іванівна, 
учитель історії та правознавства 

Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми «Знайомство з історією» 

 
Ромашин Сергій Анатолійович, 

учитель математики Шаринського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Геометричні тіла. Многогранники» 

 

Єфіменко Ніна Сергіївна, 
учитель початкових класів 

Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Наша Батьківщина Україна» 

 

Гоменюк Ольга Іванівна, 
бібліотекар Кочержинського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Бібліотечні уроки для 7 класу» 
 

Горова Катерина Миколаївна, 
учитель початкових класів Дубівського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми «Риторика» 

 

Морозова Валентина Василівна, 
учитель української мови і літератури 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми "Читання мовчки" 

 

Черниш Людмила Євгеніївна, 
учитель історії та правознавства Юрківського НВК 

 авторська програма для гуртка «Історія в макетах» 

 



 
 

 

 
 
 

2014 рік 
 

Баранюк Тетяна Вікторівна, 
методист методичного кабінету відділу освіти 

Уманської райдержадміністрації  
методичний посібник  

„Сучасні технології бібліотечного обслуговування“ 
 

Курган Людмила Василівна,  
методист методичного кабінету відділу освіти 
Уманської районної державної адміністрації, 

Сарніцька Наталія Михайлівна,  
учитель біології Берестівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

методичний посібник та робочий зошит 
„Розв’язування задач з генетики, 11 клас“ 

 

Сироєжко Вікторія Леонідівна,  
методист методичного кабінету відділу освіти 

Уманської райдержадміністрації 
методичний посібник  

„Формування готовності вчителів  
до профільного навчання“ 

 

 
 
 
 



Дон Вікторія Олександрівна,  
вихователь групи продовженого дня  

Родниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
навчально-методичний посібник  

„Організація та проведення самопідготовки  
на групі продовженого дня“ 

 
 
 

Завада Світлана Миколаївна, 
вихователь Родниківського ДНЗ  

методичний посібник 
 „Стежками рідного краю“ 

 

Проблемна група вчителів української мови 
Уманського району,  

керівник Печонкіна Тетяна Василівна,  
методист методичного кабінету  

Уманської райдержадміністрації,  
навчально-методичний посібник  

„Особливості планування уроків української мови для 
5 класу за новим Державним стандартом“ 

 

Кольба Микола Олександрович,  
учитель фізичної культури Дубівського НВК 

 методичний посібник  
„Застосування макроциклічного типу тренувань, 

техніко-тактичної підготовки для реалізації 
профільного рівня програми з фізичного культури“ 

 

Панченко Людмила Іванівна,  
учитель фізики та математики  

Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
методичний посібник  

„Плани-конспекти уроків з алгебри у 10 класі з теми 
„Степенева функція“. Академічний рівень“ 

 

 
 



Порощук Валентина Павлівна,  
учитель початкових класів  

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
навчально-методичний посібник  

„Цікавинки з Кобзариком“ 
 

 
Римбалюк Катерина Петрівна,  

учитель хореографії Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
навчально-методичний посібник 

„На допомогу керівнику хореографічного ансамблю“ 

 
Доценко Ольга Анатоліївна, 

учитель англійської мови; 

Миронюк Вадим Володимирович, 
учитель інформатики  Текучанської ЗОШ  І-ІІІ ст.. 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Чи відомо тобі що…» 
 

Бондаренко Ніна Михайлівна, 
учитель української мови і літератури 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Застосування виховного потенціалу визначних дат у 

навчально-виховному процесі закладів освіти» 
 

Таряник Валентина Василівна, 
учитель початкових класів 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Весела абетка» 
 

 
 
 
 



Сивак Людмила Анатоліївна, 
учитель української мови і літератури 

Ятранівської  ЗОШ І-ІІІ ст.. 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Українська література  у 40-50 роках ХХ століття. 

Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях» 
 

Іванова Наталія Олександрівна, 
учитель російської мови Посухівського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Речення» 
 

Мовчан Галина Андріївна, 
Бойченко Ольга Олексіївна, 

учителі іноземної мови 

Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми «Відпочинок» 
 

Доценко Ольга Анатоліївна, 
учитель іноземної мови 

Текучанської ЗОШ  І-ІІІ ст.. 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Їжа» 
 

Неживляк Олег Дмитрович, 
учитель трудового навчання Юрківського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Технологія оздоблення виробів художнім 

випалюванням» 
 

Сухомейло Михайло Іванович, 
учитель трудового навчання 

Старобабанівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Обробка каменю ручними інструментами» 
 



Стецюк Людмила Аронівна, 
учитель російської мови Пугачівського НВК 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Мистецтво слова» 
 

Телятник Станіслава Василівна, 
учитель російської мови 

Бабанської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Вивчаємо орфографію та орфоепію» 
 

 
Панченко Оксана Володимирівна, 

учитель початкових класів 

Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми 

«Розвиток зв’язного мовлення» 
 

 

 

 

2015 рік 
 

Булавка Оксана Петрівна, 
методист районного методичного кабінету відділу 

освіти Уманської райдержадміністрації 

Акмеологічний підхід до розвитку управлінської 

діяльності в дошкільних навчальних закладах  

 

 
 
 



Драга Наталія Дмитрівна, 
методист районного методичного кабінету відділу 

освіти Уманської райдержадміністрації 

Створення механізму управління роботою 

 з обдарованими учнями  

шляхом модернізації системи освіти  

 

Драпоус Наталія Миколаївна, 
педагог-організатор Дмитрушківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Інноваційні форми і методи патріотичного 

виховання школярів у позаурочні діяльності  

 

Сушкета Володимир Мусійович, 
учитель фізичної культури Іванівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Сушкета Світлана Василівна, 
завідувач Іванівським дошкільним навчальним 

закладом «Калинка» 

Програма гуртка «Юний тенісист» 

 
Школа педагогічної майстерності вчителів 

біології Уманського району 

керівник Карповва Світлана Володимирівна, 

учитель біології Родниківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Біологія тварин. 

 Дидактичні матеріали до уроків біології, 7 клас  

 

 Сивак Людмила Анатоліївна, 
учитель української мови та літератури 

Ятранівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Історичне минуле нашого народу» 



 

Панасевич Марина Петрівна, 
учитель історії та правознавства Городецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Розвиток провідних країн Азії, Африки,  

латинської Америки в ІІ половині XX - 

на початку ХХІ століття» 

 

Творча група вчителів трудового навчання 
Уманського району, 

Керівник – Давиденко Василь Андрійович,  

вчитель трудового навчання Кочубіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Технологія виготовлення виробів із деревини» 

 

Пустовіт Пилип Олексійович, 
учитель захисту Вітчизни Доброводівського 

навчально-виховного комплексу, 

 
Олексієнко Олександр Васильович,  
учитель захисту Вітчизни Городецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  

Драч Костянтин Валерійович,  
учитель захисту Вітчизни Паланської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Вогнева підготовка» 

 

Рибка Катерина Миколаївна, 
учитель фізичної культури  

Танського навчально-виховного комплексу 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Гімнастика» 



Ромашин Сергій Анатолійович, 
учитель математики  

Пугачівського навчально-виховного комплексу 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Тригонометричні функції» 

 

Гончар Оксана Ігорівна, 
учитель початкових класів  

Ропотуського навчально-виховного комплексу 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Школа майстерності» 

 

Панченко Алла Володимирівна, 
учитель початкових класів  

Юрківського навчально-виховного комплексу 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Людина серед людей. Культура поведінки» 

 

Доценко Ольга Анатоліївна, 
учитель англійської мови, 

Миронюк Вадим Володимирович, 
учитель інформатики Текучанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Поліщук Світлана Адамівна, 
учитель англійської мови Полянецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

серія цифрових ресурсів із теми  

«Make your lessons brighter» 

 

Порощук Валентина Павлівна, 
Канцер Лариса Петрівна, 
учителі початкових класів  

Городецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

серія цифрових ресурсів із теми  

«Орфографічна розминка. Робота над помилками» 



 

 

 
 
 
 
 

2016 рік 
 

Динамічна група учителів географії 
загальноосвітніх навчальних закладів Уманського 
району у складі Горенко Т.В., Пікус І.В., Сергієнко 
Д.Д., Кольби Н.П., Сніцар О.В., Паламарчук О.В., 
Музики О.А., Франко Я.В., Пічкур І.Д., Мельник 

О.О., керівник Миронюк Наталія Павлівна, 
учитель Полянецької загальноосвітньої школи І-
    ІІІ ступенів за посібник    
„Дидактичні матеріали до уроків географії, 7 клас“. 

 
Кутєйкіна Тетяна Олександрівна, учитель фізики 

Пугачівського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

   школа І-ІІ ступенів»   

 «Робочий зошит з фізики для 7 класу з теми: 

«Механічний рух». 

 
 
 
 



Бортніченко Людмила Петрівна, учитель історії 
Шаринського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 
  школа І-ІІІ ступенів»   

 «Вони прославили Черкащину». 

 
Линюк Михайло Анатолійович, учитель 

фізичної культури Оксанинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Розвиток витривалості в урочний та позаурочний 

час з використанням елементів туризму». 

 
Горобець Алла Миколаївна, вихователь 

Родниківського дошкільного навчального закладу 
«Роднічок» (ясла-садок комбінованого типу) 

Родниківської сільської ради Уманського району, 
«Бабусине подвір’я». 

  
 

Теслюк О.В., учитель музичного мистецтва та 
художньої культури Кочубіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
 «Тестові завдання з Художньої культури,  9 клас». 

 
 

Гинга Н.М., Дячук Л. С., учителі української 
мови і літератури Юрківського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад  – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
«Життєвий та творчий шлях Івана Карпенка-Карого. 

П’єса «Сто тисяч». 



 
Ніженська Н.В., учитель основ здоров’я 

Берестівецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ  
                ступенів    

 «Здоров’я людини, 7 клас». 

 

 
Грицик Алла Борисівна, учитель фізики 

Громівського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний заклад  – загальноосвітня 

    школа І-ІІІ ступенів»    
 «Механічний рух». 

 
Штоля Людмила Миколаївна, учитель 

початкових класів Кочержинського навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
«Усні навчальні перекази». 

 
 

Іванова Наталія Олександрівна, учитель  
зарубіжної літератури Посухівського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

«Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання». 

 
Творча група вчителів початкових класів 
«Розвиток творчої діяльності учнів на основі 

прочитаного». 

 



Їх  імена  та досвід занесено  до 
картотеки Передового  педагогічного 

досвіду   освітян 

РАЙОНУ 
 
 

 

 

 

 
 

2011 рік 
 
 

Бондар Борис Борисович , 
директор Оксанинської ЗОШ І -ІІІ ступенів  

Методичний бюлетень «Аспекти 

внутрішньошкільного контролю»  

 

Черній Сергій Борисович , 
директор Собківського НВК  

Посібник «Сучасний урок -  тенденції розвитку 

та удосконалення»  

 

Бевз Наталія Федорівна , 
заступник директора  

Родниківської ЗОШ І -ІІІ ступенів  

Методичний посібник з досвіду  

методичної роботи закладу  

 



Панченко  Оксана Володимирівна , 
вчитель  початкових класів  

Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Методичний посібник «Розвиток творчих 

здібностей дітей молодшого шкільного віку»  

 

Харітонова Людмила Юріївна , 
вчитель початкових класів  

Краснопільського НВК  

Методичний посібник «Розвиток мовлення 

молодших школярів»  

 
Федоренко Алла Андріївна , 
вихователь Громівського НВК  

Методичний посібник «Керамічний дивограй»  

 

Жвава В . М., 
вихователь Дмитрушківського ДНЗ  

Методичний посібник «Граємо, виховуємо  

й розвиваємо»  

 

Руденко В . В ., 
вихователь Родниківського ДНЗ  

Методичний посібник «Мандруємо світом 

українського народознавства»  

 

Семченко Віра  Іванівна , 
вихователь  Дмитрушківського ДНЗ  

Методичний посібник «Радість пізнання і 

творчості»  

 

 
 
 



Нагорна Надія Михайлівна , 
вихователь Дмитрушківського ДНЗ  

Методичний посібник «Логіко -математична 

палітра»  

 

Зубрицький Роман Петрович , 
вчитель фізики  Ладижинської ЗОШ І -ІІІ 

ступенів  

Стаття у науково-методичному журналі  

№5 березень 2011 рік  

 

Подорожна Надія Веніамінівна , 
вчитель світової літератури  

Бабанської ЗОШ І -ІІІ ступенів  

Електронний  посібник  

 
Жук  Галина Петрівна , 
вчитель української мови  

Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Посібник «Позакласна робота з літератури та її 

роль у творчій лабораторії словесника»  

 

Панченко Людмила Іванівна , 
вчитель математики  

Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Презентаційні матеріали з теми «Інтерактивні 

методи навчання. Метод проектів»  

 

Даценко Людмила Павлівна , 
вчитель англійської мови  

Сушківської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  

Посібник з досвіду роботи «Проблема  

мінімізації та оптимізації шкільного  

курсу німецької мови та навчання  

діалогічному мовленню»  



 

Бортніченко  Людмила Петрівна , 
вчитель історії Шаринського НВК    

 Методичний посібник «Інноваційні  
технології,  форми та прийоми навчання  

на уроках історії»  

 

Кольба Наталія Петрівна,  
вчитель біології Дубівського НВК  

Узагальнені  матеріали з проблеми  

«Екологічне виховання учнів  на уроках  

біології  і  хімії»  

 
Шуляк  Світлана Павлівна,  

вчитель біології Старобабанівської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Методичний посібник «Використання  

інтерактивних технологій на уроках»  

 

Корж  Ніна Петрівна,  
вчитель Піківецького НВК  

Методичний посібник  

«Особистісно -орієнтоване навчання  

на уроках біології і  хімії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

»  

 

 

 

 

 

 

2012 рік 
 

Петрик Олена Миколаївна , 
методист РМК  

Правове регулювання навчально -виховним 

процесом по роботі з педагогічними кадрами  

 

Крижановська Світлана Анатоліївна,  
директор Колодистенської ЗОШ І -ІІІ ступенів  

Управління сільською школою шляхом 

внутрішнього контролю  
 

Кравчук  Клавдія Миколаївна,  
директор Шаринського НВК  

Управлінська діяльність керівника навчального 

закладу щодо ведення ділової документації  

 

Реньгач Наталія Петрівна,  
вчитель англійської мови  

Паланської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Розвиток комунікативних навичок учнів 7 -9 

класів на уроках англійської мови  

 

 
 



Кузьменко Людмила Іванівна,  
вчитель математики Косенівського НВК  

Використання новітніх технологій  

на уроках математики  

 
Віштак  Світлана Григорівна,  

вчитель художньої культури  

Дмитрушківської ЗОШ І -ІІІ ступенів  

Використання мультимедійних та 

інтерактивних технологій на уроках художньої 

культури та образотворчого мистецтва  

 

Славінська Таміла Петрівна,  
вчитель музичного мистецтва  

Паланської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Сучасні технології естетичного виховання  

дітей засобами музичного мистецтва  

 

Семченко Віра Іванівна,  
вихователь -методист Дмитрушківського ДНЗ  

Сонце та планети сонячної системи  
 

Порощук  Валентина  Павлівна, 
вчитель початкових класів 

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання поетичних творів на уроках 

української мови у 2 -4 класах  

 

Романенко Лідія Василівна, 
вчитель початкових класів Черповодівського НВК 

Використання краєзнавчого матеріалу в 

навчально -виховному процесі  

початкової освіти школи  

 

 



Порощук  Валентина  Павлівна, 
вчитель початкових класів 

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання поетичних творів на уроках 

української мови у 2 -4 класах  
 

Дзисюк Валентина Миколаївна, 
вчитель української мови і літератури 

Піківецького НВК 

Інтелектуальні технології навчання у розвитку 

творчих здібностей учнів на уроках української 

мови і літератури  

 

Заболотня Надія Анатоліївна, 
соціальний педагог 

Старобабанівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Профілактика шкідливих звичок  

в учнівському середовищі  

 

Даценко   Варвара Василівна, 
вчитель біології Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання активних форм навчання в 

розвитку інтелектуальних здібностей учнів на 

уроках біології  

 

Чорна Тетяна Олександрівна, 
вчитель біології Полянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання етнопедагогіки на уроках біології  

 

Мелехіна Ніна Миколаївна, 
вчитель біології Посухівського НВК 

Екологічне виховання учнів на уроках біології  

 

 
 



Задорожня Світлана Олександрівна, 
вихователь Паланського ДНЗ 

Дослідницько-пошукова робота в навчанні та 

вихованні дітей з використання спадщини 

В.О.Сухомлинського  

 

 

Мельничук Олена Дмитрівна, 
директор Танського НВК 

Ефективність роботи сучасної моделі 

навчального закладу –  Школи сприяння здоров’ю  
 

Роїк Лариса Василівна, 
учитель історії Полянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Закріплення знань учнів.  

Результативність навчання  

 

Макарчук Наталія Юріївна, 
бібліотекар Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Бібліотечні уроки для початкової школи  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

2013 рік 

 

Горобець Наталія Григорівна, 
вчитель географії Танського НВК 

Навчальний посібник «Підвищення якості знань учнів» 

 

Сніцарук Наталія Іллівна, 
вчитель біології Ятранівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Посібник з теми «Активні форми навчання на уроках 

біології та географії» 

 

Сарніцька Наталія Михайлівна, 
вчитель біології Берестівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Посібник з теми 

«Впровадження особистісно-орієнтованого навчання» 

 

Вовкотруб Олеся Геннадіївна, 
вчитель української мови Пугачівського НВК 

Навчально-методичний посібник 

«Відкриєш книгу – пізнаєш світ» 

 

Макущак  Ліна Олександрівна, 
вчитель історії Рогівського НВК 

Посібник «Мова і життя» 

 

 



Славінська Таміла Іванівна, 
вчитель  музичного мистецтва 

Паланської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Буклет з теми «Музично-естетичне виховання як 

важлива умова розвитку творчих здібностей учнів» 

 

Косаринська Ніна Олександрівна, 
вчитель математики Дубівського НВК 

Презентація з теми «Впровадження інноваційних 

технологій при вивченні математики в старшій школі» 

 

Шевчук Анастасія Леонідівна, 
вчитель англійської мови Краснопільського НВК 

Навчально-методичний посібник 

«Навчання граматики в іграх у початкових класах» 

 

Кожухівська Людмила Олексіївна, 
вчитель англійської мови 

Старобабанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Електронний посібник «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках іноземної мови» 

 

Єфіменко Ніна Сергіївна, 
вчитель початкових класів 

Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Методичний посібник з теми «Розвиток математичних 

здібностей молодших школярів» 

 

Порощук Валентина Павлівна, 
вчитель початкових класів 

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Методичний посібник з теми 

«Навчання грамоти учнів-першокласників» 

 

 



Сучак Олена Борисівна, 
вихователь Текучанського ДНЗ 

Методичний посібник 

«Ласкаво просимо в мовленнєвий світ» 

 

Аніканова Валентина Василівна, 
вихователь Бабанського ДНЗ 

Методичний посібник 

«Інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку» 

 

Пічкур Тетяна Леонідівна, 
вихователь Бабанського ДНЗ 

Методичний посібник «Всесвіт» 

 

Тельнова Наталія Григорівна, 
вихователь Полянецького ДНЗ 

Навчальна програма 

«Нетрадиційні техніки зображувальної діяльності» 

 

Зірник Олена Григорівна, 
музкерівник Бабанського ДНЗ 

Методичний посібник «8 нота» 

 

Черниченко Наталя Григорівна, 
вихователь Ятранівського ДНЗ 

Навчальна програма «Шахи» 
 

Дзисюк Валентина Миколаївна, 
вчитель української мови Піківецького НВК 

Посібник «Вміємо, знаємо, перевіряємо». 

Тестові завдання для учнів 5-7 класів 

 

Панченко Алла Володимирівна, 
вчитель початкових класів Юрківського НВК 

Методичний посібник «Організаційно-методичні 

аспекти навчання першокласників» 



 

Зарудняк Микола Олександрович, 
учитель фізики Юрківського НВК 

Буклет «Нові інформаційні технології на уроках фізики» 

 

Канак Алла Іванівна, 
вчитель історії Кочубіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Посібник з теми «Права людини» 
 

Черниш Людмила Євгеніївна, 
вчитель історії Юрківського НВК 

Посібник «Історія в макетах». Навчальна програма 

 

Горбатюк Лариса Леонідівна, 
заступник директора 

Дмитрушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Системність у роботі навчального закладу з 

обдарованими та здібними учнями» 

 

Жмуденко Надія Сергіївна, 
директор Бабанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Управління розвитком сільської школи» 

 

Даценко Людмила Павлівна, 
директор Сушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Система та системність у роботі 

з обдарованими дітьми» 

 

Хохич Тетяна Павлівна, 
директор Косенівського НВК 

«Розвиток творчих здібностей дітей» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2015 рік 

Ініціативна група вчителів української мови, 
Керівник – Печонкіна Тетяна Василівна, методист РМК 

«Дидактичний супровід уроків української мови для 7 

класу за новим Державним стандартом», І,ІІ семестр  

 

Сісецька Ірина Петрівна, 
методист РМК відділу освіти  

Проект моделі національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді на 2015-2016 навчальний рік 

«Я – українець, мій дім – Україна» 

 

Кам’янецька Лариса Михайлівна,  
Кожухівська Раїса Володимирівна, 

вчителі початкових класів  

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Посібник «Уроки позакласного читання у 2 класі» 

 

Миронюк Наталія Павлівна,  
вчитель географії Полянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 «Географія материків та океанів. 7 клас» 

Дидактичні матеріали до уроків географії  

 

Курган Людмила Василівна, 
методист РМК відділу освіти  

Посібник «Сучасні форми позакласної роботи з хімії» 

 



Ткаченко Леся Василівна, 
вчитель світової літератури  

Городецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Використання методів розвитку  

критичного мислення на уроках світової літератури»  

 

Кравчук Клавдія Миколаївна, 
директор Шаринського НВК  

«Сім’я як життєтворча  

система розвитку особистості дитини» 

 

Чабан Тетяна Миколаївна, 
заступник директора з навчально-виховної роботи 

Посухівського НВК 

«Реалізація концепції національно-патріотичного 

виховання учнів у процесі організації  

виховної роботи в ЗНЗ» 

 

 

Власік Володимир Андрійович, 
музкерівник Старобабанівського ДНЗ «Лісовичок» 

 

Посібник «Патріотичне виховання засобами музичного 

мистецтва дітей дошкільного віку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 2016 рік 

Драпоус Н.М., педагог-організатор 
Дмитрушківської ЗОШ I-III ступенів, 

«Перлина – Україна на весь світ одна єдина!» 

 

 

Денисюк Н.М., Полянчук Л.В., директор та 
заступник директора школи з навчально-виховної 

роботи Полянецької ЗОШ I-III ступенів, 
«Академія батьківства (матеріали для роботи з 

батьками)». 

 
Харітонова Л.Ю., Яремчук Л.Я., учителі 

початкових класів Краснопільського 
 навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітня школа   
 I-II ступенів»    

 «Національно-патріотичне виховання учнів у 

навчально-виховному процесі початкової школи». 

 
Матрос О.В., педагог-організатор Родниківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів, 
Імені Т.Г.Шевченка 

«Роль учнівського самоврядування в організації 

патріотичного виховання» 



 

Богач О.І., заступник директора школи з 
навчально-виховної роботи, 

Ніколайчук О.І., учитель зарубіжної літератури 
Колодистенської ЗОШ I-III ступенів, 

«З Україною в серці» 

 
Телятник С.В., учитель зарубіжної літератури 

Бабанської ЗОШ I-III ступенів, 
«Патріотичне виховання школярів на уроках зарубіжної 

літератури, російської мови в позаурочний час». 

 
Спужак Н.Л., вихователь, інструктор з фізичної 

культури Старобабанівського ДНЗ 
«Лісовичок» 

«Інтерактивні форми роботи з батьками, спрямовані на 

співпрацю педагога з родиною». 

 
Гевеленко С.Й., вихователь Родниківський 
дошкільний навчальний заклад «Роднічок» 

 ясла-садочок комбінованого типу   
 Збірка ігор та вправ з розвитку звукової культури 

мовлення. 

 
 

Панченко Ольга Анатоліївна, вихователь 
Бабанського дошкільного навчального закладу 

«Ягідка» 
«Духовний розвиток дошкільника на основі 

патріотичного виховання». 

 



Кольба О.Д., вихователь Родниківського 
дошкільного навчального закладу «Роднічок» ясла-

 садок комбінованого типу   
 «Модернізований підхід до розвитку мовлення 

старших дошкільників засобами казки». 

 
Кобенко К.А., вихователь Бабанського ДНЗ 

«Ягідка» 
«Формування патріотичної свідомості у дітей 

дошкільного віку». 

 
Дарієнко Ю.П., вихователь Бабанського ДНЗ 

«Ягідка» 
«Нетрадиційні техніки малювання в дитячому садку та 

їх роль у розвитку дітей дошкільного віку» 

 
Кісіль Я.В., учитель математики Дубівського 
навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітня школа  
I-III ступенів. 

«Психолого-педагогічні особливості вивчення 

математики в 5-6 класах». 

 
Бабенко Л.Ю., практичний психолог Юрківського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний 
навчальний заклад-загальноосвітня школа  

I-III ступенів. 
«Інтерактивні форми роботи в профілактиці 

підліткового алкоголізму» 

 

 

 



Деревянко Н.Ю., учитель математики 
гереженівського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 
школа I-III ступенів. 

«Експрес-контроль з алгебри для учнів 7 класу.Тестові 

завдання.Контрольні роботи.Алгебра 7 клас». 

 
 

Булеховець Н. Г., заступник директора  
 Городецької ЗОШ I-III ступенів .  

 Робочий зошит з психології для 2 класу. 

 

Гончар О. Г.,учитель початкових класів 
Ропотуського навчально-виховного  комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 
школа І – ІІ ступенів» за методичний посібник 

«Цікава математика». 

 
Чепіль Т. В., учитель математики Дубівського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний 
навчальний заклад -   загальноосвітня школа  

  І-ІІІ ступенів»  
 «Активізація пізнавальної діяльності учнів при 

вивченні математики шляхом розв’язання задач 

практичного і прикладного змісту. Задачі на рух в 

середній школі». 

 

 

Юрій М. Д.,учитель фізики Колодистенської  
    ЗОШ I-III ступенів    

«Рекомендації щодо виготовлення демонстраційних 

приладів для уроків фізики». 



 
Рябокінь О.В., учитель зарубіжної літератури 

Доброводівського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Миколи Руденка»  
Тестові завдання із зарубіжної літератури для 8 класу за 

новою програмою. 

 


