
ВИТЯГ 

із протоколу  

засідання науково-методичної ради 

від 23 березня 2022 року № 2 

 

 

1. Про схвалення методичних розробок педагогічних працівників, які 

претендують на встановлення звання: «учитель-методист», «вихователь-

методист», «викладач-методист», «практичний психолог-методист», 

педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист». 

Слухали: науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, що представили рецензії на власні методичні розробки 

педагогічних працівників області, які претендують на присвоєння 

педагогічного звання: «учитель-методист», «вихователь-методист», 

«викладач-методист», «практичний психолог-методист», педагог-

організатор-методист», «керівник гуртка-методист». 

 
Науково-методична рада вирішила: 

 

 

1. Схвалити власні методичні розробки педагогів та рекомендувати комісіям ІІ–

ІІІ рівнів присвоїти звання «учитель-методист» таким педагогічним 

працівникам закладів освіти Миколаївської області: 

 

 

№ 

з∕п 

ПІБ Місце роботи Тема методичної 

розробки 

Рецензент 

Українська мова і література 

1. Гончаренко 

Галина 

Олексіївна 

  

Миколаївський 

ліцей № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Якісна підготовка 

до ДПА (ЗНО) з 

української мови 

за допомогою 

сучасних освітніх 

інструментів 

Діордіца Д. П., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

2.  Мартинюк 

Володимир 

Борисович 

Миколаївський 

економічний 

ліцей  

№ 1 

Миколаївської 

міської ради 

Формування 

ключових 

компетентностей 

здобувачів освіти 

на уроках 

української мови 

Діордіца Д. П., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-



шляхом проєктних   

технологій 

естетичної освіти 

МОІППО 

3.  Шередько 

Оксана  

Олександрівн

а 

Кир’яківський  

ЗЗСО І–ІІІ ст. 

Веснянської 

сільської ради 

Миколаївського 

району 

Формування 

креативної 

особистості в 

системі 

філологічної 

освіти 

Діордіца Д. П., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

4. Левицька 

Наталія 

Володимирів

на 

Братський ЗЗСО 

І–ІІІ ст. 

Братської 

селищної ради 

Вознесенського 

району 

Шляхи 

підвищення 

ефективності 

підготовки учнів 

до ЗНО з 

української мови і 

літератури 

Діордіца Д. П., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

5.  Васильченко 

Ірина 

Віталіївна 

Южноукраїнсь-

ка ЗОШ І–ІІІ ст. 

Южноукраїнськ

ої міської ради 

Мовні й 

літературні 

фізкульт-хвилинки 

як засіб 

формування 

здоров’язбережува

ль 

ної ключової 

компетентності 

Діордіца Д. П., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

Зарубіжна література 

6. Бабій Ірина 

Петрівна 

Перша 

українська 

гімназія  

ім. Миколи  

Аркаса 

Миколаївської 

міської ради 

Сучасні-онлайн 

інструменти 

вчителя літератури 

Пономаренко 

Г. В., методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

Іноземна мова 

7. Лигалова 

Наталія 

Євгенівна 

Миколаївський 

муніципальний 

колегіум 

ім. В. Д. Чайки  

Миколаївської 

міської ради 

 

Імерсивна 

педагогіка як 

ефективна 

інновація: 

використання 

імерсивних 

технологій на 

Бредіхіна І. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 



уроках української 

мови 

МОІППО 

Математика 

8. Зарванська 

Олена 

Олексіївна 

Миколаївський 

класичний 

ліцей 

Миколаївської 

міської ради 

 

Створення 

ефективної моделі 

дистанційного 

уроку 

Рогожинська Е. 

К., методист 

кафедри теорії й 

методики 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформа-ційних 

технологій 

МОІППО 

Історія 

9. Турчевська 

Наталія 

Петрівна 

Єланецький 

ЗЗСО І–ІІІ ст. 

Єланецької 

селищної ради 

Розвиток 

критичного 

мислення на 

уроках історії 

Іртищева О. А., 

методист 

кафедри 

філософії освіти, 

теорії й методики 

суспільствознавч

их предметів 

МОІППО 

10. Гончаренко 

Валерій 

Федорович 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 57 ім.  

Т. Г. Шевченка 

Миколаївської 

міської ради 

Формування 

громадянської 

компетентності 

учнів на уроках 

курсу 

«Громадянська 

освіта» та в 

позаурочній 

діяльності 

Іртищева О. А., 

методист 

кафедри 

філософії освіти, 

теорії й методики 

суспільствознавч

их предметів 

МОІППО 

11. Нога Тетяна 

Олексіївна 

Миколаївська 

гімназія № 25 

Миколаївської 

міської ради 

Практичні заняття 

з історії України як 

засіб формування 

предметних 

компетентностей 

учнів 

Іртищева О. А., 

методист 

кафедри 

філософії освіти, 

теорії й методики 

суспільствознавч

их предметів 

МОІППО 

12. Коваленко 

Олена 

Петрівна 

Новомар’ївсь-

кий опорний 

навчальний 

заклад загальної 

середньої освіти 

Використання 

матеріалів 

краєзнавчого 

характеру на 

уроках історії 

Іртищева О. А., 

методист 

кафедри 

філософії освіти, 

теорії й методики 



І–ІІІ ст.  

Новомар’ївської 

сільської ради 

Вознесенського 

району 

України суспільствознавч

их предметів 

МОІППО 

Біологія 

13. Кос’яненко  

Вікторія 

Володими-

рівна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 35 
Миколаївської 

міської ради 

 

Використання 

можливостей 

онлайн-ресурсів 

для організації 

освітнього процесу 

з біології під час 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Мироненко І. В., 

доцент кафедри 

теорії й методики 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

МОІППО 

Географія 

14. Сухоруков 

Ігор  

Володими-

рович 

Новобузький 

ЗЗСО № 1 

Новобузької 

міської ради 

  

Формування 

компетентностей 

на уроках 

географії 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти МОІППО 

15. Вольтман 

Євгенія 

Анатоліївна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 20 

Миколаївської 

міської ради 

 

Формування 

наукового 

світогляду через 

активізацію 

дослідницько-

аналітичної 

діяльності 

школярів 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти МОІППО 

16. Джураєва 

Оксана 

Віталіївна 

Перша 

українська 

гімназія  

ім. Миколи  

Аркаса 

Миколаївської 

міської ради 

Інтегроване 

навчання як 

важлива складова і 

шлях до якісної 

освіти в новій 

українській школі 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти МОІППО 

17. Горбатюк 

Світлана  

Дмитрівна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 35 
Миколаївської 

міської ради 

 

Діджиталізація 

освітнього процесу 

на уроках 

географії під час 

дистанційного та 

змішаного 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 



навчання освіти МОІППО 

Хімія 

18. Бітлян 

Оксана 

Костянтинів

на 

Миколаївський 

економічний 

ліцей № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Використання 

інноваційних 

технологій 

навчання в 

освітньому процесі 

з хімії 

Кравченко А. М., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

МОІППО 

Трудове навчання 

19. Гордієнко 

Тетяна 

Миколаївна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 45 

Миколаївської 

міської ради 

 

Рекомендації щодо 

впровадження 

предметних декад 

кафедри 

художньо-

естетичного циклу 

Бугайова Л. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

природничо-

математичної 

освіти та 

інформаційних 

технологій 

МОІППО 

Музичне мистецтво 

 

20. Балан  

Ірина 

Вікторівна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 20 

Миколаївської 

міської ради 

 

Розвиток 

критичного 

художньо-

образного 

мислення учнів 

через застосування 

сучасних 

інформаційно-

комунікативних 

засобів 

Мірошниченко Т. 

В., методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 

21. Багрянцева  

Ірина  

Вікторівна 

Миколаївська 

спеціалізована 

школа І–ІІІ 

ступенів 

мистецтв і 

прикладних 

ремесел 

експерименталь

ний навчальний 

Навчальна 

програма з 

предмета 

«Хореографія» для 

учнів 1–11 класів 

загальноосвітніх 

спеціалізованих 

шкіл. Сценічні 

мистецтва 

Мірошниченко Т. 

В., методист 

кафедри теорії й 

методики мовно-

літературної та 

художньо-

естетичної освіти 

МОІППО 



заклад 

всеукраїнського 

рівня «Академія 

дитячої 

творчості» 

Миколаївської 

міської ради 

(хореографія) 

Основи здоров’я  

22. Дікарева 

Світлана 

Савеліївна 

Миколаївська 

гімназія № 49 

Миколаївської 

міської ради 

Використання 

методики розвитку 

життєвих навичок 

у процесі вивчення 

предмета «Основи 

здоров’я» 

Погорєлова Л. В., 

методист 

навчально-

методичної 

лабораторії 

акмеології 

МОІППО 

Початкова школа 

23. Нікітіна  

Ольга  

Михайлівна 

Новобузький 

ЗЗСО 

Новобузької 

міської ради 

Формувальне 

оцінювання в 

новій українській 

початковій школі 

Сокуренко О. О., 

завідувач 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

МОІППО 

24. Галанова 

Олена 

Дмитрівна 

Новоєгорівська  

ЗОШ І–ІІІ ст. 

Баштанської 

міської ради 

Розвиток зв’язного 

мовлення учнів 

початкових класів 

у контексті вимог 

нової української 

школи 

Сокуренко О. О., 

завідувач 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

МОІППО 

 

 

2. Схвалити власні методичні розробки педагогів та рекомендувати комісіям                 

ІІ–ІІІ рівнів присвоїти звання «вихователь-методист» таким педагогічним 

працівникам закладів освіти Миколаївської області: 
 

1. Тищенко 

Ліна 

Анатоліївна 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Миколаївсь- 

кий обласний 

Будинок 

дитини» 

Миколаївської 

обласної ради 

Сенсорна корекція 

для дітей з 

ознаками 

психічного 

розладу за 

допомогою 

дидактичних ігор 

та вправ за 

методикою  

Сопільняк І. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 



М. Монтессорі 

2. Бороздіна 

Олена 

В’ячеславів-

на 

Дошкільний 

навчальний 

заклад № 141 

Миколаївської 

міської ради 

Методика 

ознайомлення 

дітей дошкільного 

віку з таврійським 

розписом 

Сопільняк І. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

3. Вострікова 

Вікторія  

Сергіївна 

Дошкільний 

навчальний 

заклад № 131 

«Калинонька» 

Миколаївської 

міської ради 

Формування звуко-

складової 

структури слова у 

дітей дошкільного 

віку з порушенням 

мовлення 

Сопільняк І. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

4. Носик Тетяна 

Михайлівна 

Новобузький 

ЗДО № 7  

«Малятко»  

Новобузької 

міської ради  

Формування 

природничо-

екологічної 

компетентності 

дітей дошкільного 

віку 

Сопільняк І. В., 

методист 

кафедри теорії й 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

 

3. Схвалити власні методичні розробки педагогів та рекомендувати комісіям                 

ІІ–ІІІ рівнів присвоїти звання «практичний психолог-методист» таким 

педагогічним працівникам закладів освіти Миколаївської області: 

 

1. Пирогова 

Лілія  

Всеволодів-на 

Комунальне 

некомерційне 

підприємство 

«Миколаївсь-

кий обласний 

Будинок 

дитини» 

Миколаївської 

обласної ради 

Умови реалізації 

сенсорної 

інтеграції під час 

роботи з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Пінюгіна К. О., 

завідувач 

Миколаївського 

обласного 

ресурсного 

центру з 

підтримки 

інклюзивної 

освіти 

2.  Філіппова 

Світлана 

Анатоліївна 

Дошкільний 

навчальний 

заклад № 2 

управління 

освіти  

ім. Б. Грінченка 

Южноукраїнсь-

кої міської ради 

Арттерапія в 

роботі з дітьми 

старшого 

дошкільного віку 

Сливінська  Т. О., 

завідувач 

навчально-

методичної 

лабораторії 

практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та інклюзивного 

навчання 



МОІППО 

3. Рудомьотова 

Жанна 

Борисівна 

Миколаївська 

ЗОШ І–ІІІ ст.  

№ 11 

Миколаївської 

міської ради 

 

Формування 

стресостійкості, 

емоційної 

саморегуляції 

здобувачів освіти 

під час підготовки 

до ЗНО 

Сливінська  Т. О., 

завідувач 

навчально-

методичної 

лабораторії 

практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та інклюзивного 

навчання 

МОІППО 

4. Андрієнко 

Ірина 

Вікторівна 

Первомайська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Первомайської 

селищної ради 

 

Використання 

арттехнік як 

інструмент 

впливу на 

формування 

емоційно-вольової 

сфери здобувачів 

освіти та педагогів 

 

Сливінська  Т. О., 

завідувач 

навчально-

методичної 

лабораторії 

практичної 

психології, 

соціальної роботи 

та інклюзивного 

навчання 

МОІППО 

4. Схвалити власну методичну розробку педагога та рекомендувати комісіям                 

ІІ–ІІІ рівнів присвоїти звання «педагог-організатор-методист» такому 

педагогічному працівнику закладу освіти Миколаївської області: 

 

1. Матусевич 

Тетяна  

Вікторівна 

Миколаївська 

гімназія № 32 

Миколаївської 

міської ради 

Формування 

життєвих 

компетентностей 

учнівської молоді 

шляхом 

упровадження 

проєктних 

технологій як 

перспективного 

напряму системи 

освіти 

Вітковська О. Д., 

завідувач 

навчально-

методичної 

лабораторії 

акмеології 

МОІППО 

 

5. Схвалити власні методичні розробки педагогів та рекомендувати комісіям                 

ІІ–ІІІ рівнів присвоїти звання «керівник-гуртка-методист» таким педагогічним 

працівникам закладів освіти Миколаївської області: 



1. Матвєєвич 

Валентина  

Григорівна 

Будинок 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

Казанківської 

селищної ради 

Формування  

соціальної 

компетентності 

учнівської молоді 

засобами 

краєзнавчої роботи 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти МОІППО 

2. Бондаренко 

Денис 

Володимиро-

вич 

Комунальний 

заклад 

«Миколаївсь- 

кий обласний 

центр 

національно-

патріотичного 

виховання, 

туризму та 

краєзнавства 

учнівської 

молоді»  

Миколаївської 

обласної ради 

Діяльнісний підхід 

у системі 

краєзнавчої роботи 

керівника гуртка 

Слюсар О. І., 

методист 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти МОІППО 

3. Мінаков  

Володимир 

Андрійович 

Комунальний 

заклад 

«Миколаївсь- 

кий обласний 

центр 

національно-

патріотичного 

виховання, 

туризму та 

краєзнавства 

учнівської 

молоді»  

Миколаївської 

обласної ради 

Використання 

комплекту 

LASERTAG у 

гуртках військово-

патріотичного 

напряму 

Череповська Г. 

О., методист 

навчально-

методичної 

лабораторії 

акмеології 

МОІППО 

 

Голова 

науково-методичної ради  

Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти    Василь ШУЛЯР 

 

Секретар 

науково-методичної ради  

Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти          Аріна АНТОНОВА 


