
Сприяти поширенню та пропаганді перспективного педагогічного 

досвіду педагогічних працівників закладів освіти міста Вінниці 

(2018 -2019 навчальний рік): 

 

Досвід педагогічних працівників закладів освіти міста 

Відповідальний 

методист КУ 

«ММК» 

Єршикова Т.М., ЗЗСО №29, «Використання ігрових 
технологій на уроках інформатики в початкових класах» 

Зима Л.Т. 

Вовк А.В., ЗЗСО №21, «Використання картографічних 

тренажерів на уроках географії»  

Любчак І.О. 

Романова Г.О., ЗЗСО №7, «Науково-проектна діяльність в 

межах навчального закладу» (біологія) 

Любчак І.О. 

Гаврилюк Г.М., ЗЗСО № 30,  «Психологічний супровід 
створення ситуації успіху в освітньому процесі» 

Воловодівська 
Ж.О. 

Туркот Н.І., ЗДО № 37, «Забезпечення психолого-

педагогічного супроводу дітей раннього віку» 

Воловодівська 

Ж.О. 

Ягодіна Г.С., ЗДО № 30, «Формування патріотизму у 
дошкільників через ознайомлення з традиціями та 

звичаями українського народу» 

Сокиринська 
Н.Д. 

Заремблюк С. І., ЗЗСО №8, «Розвиток творчих здібностей 
учнів на уроках української мови та літератури за 

допомогою інноваційних технологій навчання»  

Токар О.В. 

Слушний О.М. , ЗЗСО №20, «Сучасні тенденції в системі 
виховної роботи класного керівника» 

Побережна І.В. 

Прибиш С.В., ЗЗСО №11, «Використання елементів 

ейдотехніки в поєднанні  
з традиційними методами навчання молодших школярів» 

Зима Л.Т. 

Саулко О.В., ЗЗСО №1, «Формування позитивної 

мотиваційної складової оптимізації процесу вивчення 

іноземної мови шляхом впровадження інноваційних 
методів та прийомів» 

Пелішенко Г.Ф. 

Юденко В. І., ЗЗСО №2, «Створення соціально-

комунікативної атмосфери  
за допомогою системи альтернативних вправ на уроках 

англійської мови як засіб ефективного формування 

життєвих компетентностей учня» 

Пелішенко Г.Ф. 

Денисюк І.С., ЗЗСО № 23, «Сучасні форми та методи 

навчання на уроках фізичної культури» 

Мельник Т.С. 

Берегеля Г.С., ЗЗСО № 1, «Освіта на основі формування 
життєвих навичок» 

Косолапова О.В. 

Петруняк Л. М., ЗЗСО №8, «Форми правоосвітньої роботи Маліцька К.П. 



в позаурочний час» 

Буняк С.О., ЗДО № 35, «Розвиток інтелектуальних 
здібностей дітей засобами ейдотехніки» 

Бондарчук Л.В. 

Крамар В. М., ВТЛ,  «Особистісно зорієнтована мовна 

освіта» 

Токар О.В. 

Ковальчук М.М., ЗЗСО №21, «Уроки зарубіжної 

літератури в системі особистісно орієнтованого навчання» 

Токар О.В. 

Ковалюк Г.П., ЗЗСО № 4, «Формування громадянської 
позиції молодших школярів засобами читацької діяльності 

на уроках та в позаурочний час» 

Зима Л.Т. 

Степанюк І.В., ЗЗСО №18, «Організація просвітницько-

профілактичної діяльності з питань дотримання прав 
дітей» 

Воловодівська 

Ж.О. 

Тищенко О.М., ЗЗСО № 26, «Застосування відновних 

практик як форма превентивної роботи по запобіганню 
асоціальних проявів поведінки підлітків та створення 

сприятливої атмосфери серед дітей та підлітків» 

Воловодівська 

Ж.О. 

Ратушняк М.В., ЗДО №67, «Корекційно-розвивальна 
робота з дітьми з особливими освітніми потребами» 

Воловодівська 
Ж.О. 

Ючинська М.С., ЗДО №23, «Вплив гри на підвищення 

рухової активності дошкільників на заняттях із фізичної 
культури» 

Сокиринська 

Н.Д. 

Клунська Н. С., ЗДО №21,  «Розвиток мовлення та пам’яті 

дітей засобами словесних ігор та розвивально-коректурних 
таблиць» 

Сокиринська 

Н.Д. 

Лещук Р.М., ЗЗСО № 34, «Сучасний урок трудового 

навчання. Робота за оновленою програмою» 

Косолапова О.В. 

Певень Т. В., ЗЗСО №6, «Використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках історії та  

в позакласній роботі» 

Маліцька К.П. 

Пасіхов Ю. Я., ЗЗСО №17, «Робота з обдарованими дітьми. 
Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики та 

інформатики» 

Мельник Т.С. 

Пасіхов П. Я., ЗЗСО №17, «Методика розв’язування 
олімпіадних задач з математики» 

Півторак А.А. 

Сипіна Т.М., ЗЗСО №1, «Моніторинг якості освіти учнів 

навчальних закладів міста шляхом впровадження 
елементів тестології» 

Півторак А.А. 

 

Сприяти поширенню та пропаганді перспективного педагогічного 

досвіду педагогічних працівників закладів освіти міста Вінниці  

(2017 -2018 навчальний рік): 



 
Заремблюк С. І., ЗШ №8, «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках української мови та літератури за 
допомогою інноваційних технологій навчання»  

Токар О.В. 

Слушний О.М. , ЗШ № 20, «Сучасні тенденції у системі 

виховної роботи класного керівника» 

Побережна 

І.В. 

Прибиш С.В., ЗШ № 11, «Використання елементів 

ейдотехніки в поєднанні з традиційними методами 

навчання молодших школярів» 

Зима Л.Т. 

Саулко О.В., Гуманітарна гімназія №1, «Формування 

позитивної мотиваційної складової оптимізації процесу 

вивчення іноземної мови шляхом впровадження 
інноваційних методів та прийомів» 

Пелішенко 

Г.Ф. 

Юденко В. І., НВК №2, «Створення соціально-

комунікативної атмосфери за допомогою системи 
альтернативних вправ на уроках англійської мови як засіб 

ефективного формування життєвих компетентностей 

учня» 

Пелішенко 

Г.Ф. 

Крутенюк Л.А., ФМГ № 17, «Використання 
природознавчого матеріалу для формування математичних 

знань в початковій школі» 

Зима Л.Т. 

Денисюк І.С., НВК № 23, «Сучасні форми та методи 
навчання на уроках фізичної культури» 

Мельник Т.С. 

Берегеля Г.С., Гуманітарна гімназія № 1, «Освіта на основі 

формування життєвих навичок» 

Косолапова 

О.В. 

Радер М. Л., ЗШ № 4, «Використання тестів у навчанні – 

раціональне доповнення до методів перевірки знань, умінь 

та навичок учнів» 

Півторак 

А.А. 

Петруняк Л. М., ЗШ №8, «Форми правоосвітньої роботи в 

позаурочний час» 

Маліцька 

К.П. 

Буняк С.О., ДНЗ № 35, «Розвиток інтелектуальних 

здібностей дітей засобами ейдотехніки» 

Бондарчук 

Л.В. 

Крамар В. М., ВТЛ,  «Особистісно зорієнтована мовна 

освіта» 

Токар О.В. 

Ковальчук М.М., ЗШ І-ІІІ ст. №21 ВМР, «Уроки 
зарубіжної літератури в системі особистісно орієнтованого 
навчання» 

Токар О.В. 

Ковалюк Г.П., ЗШ І № 4, «Формування громадянської 
позиції молодших школярів засобами читацької діяльності 
на уроках та в позаурочний час» 

Зима Л.Т. 

Степанюк І.В., ЗШ №18. «Організація просвітницько-
профілактичної діяльності з питань дотримання прав 
дітей» 

Воловодівськ
а Ж.О. 



Тищенко О.М., ЗШ № 26. «Застосування відновних 
практик як форма превентивної роботи по запобіганню 
асоціальних проявів поведінки підлітків та створення 
сприятливої атмосфери серед дітей та підлітків» 

Воловодівськ
а Ж.О. 

Ратушняк М.В., ДНЗ №67. «Корекційно-розвивальна 
робота з дітьми з особливими освітніми потребами» 

Воловодівськ
а Ж.О. 

Ючинська М.С., ДНЗ № 23,  «Вплив гри на підвищення 
рухової активності дошкільників на заняттях з фізичної 
культури» 

Сокиринська 
Н.Д. 

Клунська Н. С., ДНЗ №21,  «Розвиток мовлення та пам’яті 
дітей засобами словесних ігор та розвивально-коректурних 
таблиць» 

Сокиринська 
Н.Д. 

Уманець О. О.,  ЗШ №15, «Екологічний аспект сучасного 
уроку географії та біології» 

Любчак І.О. 

Шубович С. П. , ЗШ №4, «Формування основних 
компетентностей учнів на уроках географії» 

Любчак І.О. 

Пасічник Л. В., ЗШ №4, «Використання елементів 
особистісно зорієнтованого навчання на уроках біології» 

Любчак І.О. 

Дзигаленко Л.В., ЗШ № 20, «Використання  ЕОМ на 
уроках обслуговуючої праці»  

Косолапова 
О.В. 

Лещук Р.М., ЗШ № 34, «Реалізація сучасного уроку за 
допомогою комп’ютерної техніки при організації та 
проведенні уроків трудового навчання.» 

Косолапова 
О.В. 

Тарнавський А.М., ЗШ № 18, «Методичний кабінет 
фізичного виховання в школі та його роль в організації 
навчально виховного процесу»  

Мельник Т.С. 

Макаров О.М., ФМГ №17, «Використання  елементів 
туристичної підготовки на уроках фізкультури та в 
позакласній роботі для зміцнення фізичного здоров’я  та 
загартування учнів»  

Мельник Т.С. 

Уровська М.С., ЗШ № 4, «Організація навчально-
виховного процесу нетрадиційними методоми в 
початковій та старшій школі»  

Мельник Т.С. 

Певень Т. В., НВК №6, «Використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі» 

Маліцька 
К.П. 

Пасіхов Ю. Я., ФМГ №17, «Робота з обдарованими дітьми.  
Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики та 
інформатики» 

Мельник Т.С. 

Клочко І. Я., ВТЛ, «Педагогічні основи впровадження 
тестування з математики в загальноосвітніх навчальних 
закладах» 

Півторак 
А.А. 

Пасіхов П. Я., ФМГ №17, «Методика розв’язування 
олімпіадних задач з математики» 

Півторак 
А.А. 

Сипіна Т.М., Гуманітарна гімназія №1, «Моніторинг якості Півторак 



освіти учнів навчальних закладів міста шляхом 
впровадження елементів тестології» 

А.А. 

Болюх О.О., ВТЛ, «Підготовка учнів до предметних 
олімпіад. Впровадження концепції економічної освіти» 

Півторак 
А.А. 

 

Сприяти поширенню та пропаганді перспективного педагогічного 

досвіду педагогічних працівників закладів освіти міста Вінниці 

(2016-2017 навчальний рік): 

 
 
 
Досвід педагогічних працівників закладів освіти міста 

 
Відповідаль
ний 
методист 
ММК 

Зарічна В.А., голова методичного об’єднання класних 

керівників 1-4 класів ЗШ № 36 «Виховання добродійності 

молодших школярів» 

Побережна 

І.В. 

Паламарчук Т.Д., голова методичного об’єднання класних 

керівників 1-4 класів ЗШ №35  «Розвиток творчої особистості 

молодших школярів» 

Побережна 

І.В. 

Ковалюк Г.П. , ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д.І. Менделєєва ВМР, 

«Формування громадянської позиції молодших школярів 

засобами читацької діяльності на уроках та в позаурочний час» 

Зима Л.Т. 

Побережник О. Г., . ЗШ І-ІІІ ст. №3 ВМР, «Організаційно-

методична робота шкільного кабінету історії» 

Маліцька 

К.П. 

Петруняк Л. М.,  ЗШ І-ІІІ ст.№8ВМР, «Форми право освітньої 
роботи в позаурочний час» 

Маліцька 
К.П. 

Сичова В. О., НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №30 ВМР, 

«Застосування методики критичного смислення на уроках 

історії як основи формування рис толерантності в учнів» 

Маліцька 

К.П. 

Буняк С.О.,  ДНЗ № 35,  «Розвиток інтелектуальних здібностей 

дітей засобами ейдотехніки» 

Бондарчук 

Л.В. 

Тищенко О.М., ЗШ І-ІІІ ст. № 26 ВМР, «Застосування 
відновних практик як форма превентивної роботи по 

запобіганню асоціальних проявів підлітків та створення 

сприятливої атмосфери сере дітей та підлітків» 

Воловодівськ
а Ж.О. 

Крамар В. М., ВТЛ,  «Особистісно зорієнтована мовна освіта» Токар О.В. 

Ковальчук М.М., ЗШ І-ІІІ ст. №21 ВМР, « Уроки зарубіжної 

літератури в системі особистісно орієнтованого навчання» 

Токар О.В. 

Воскобойнікова І.І. , ФМГ №17, «Співдружність різних видів 
мистецтв на уроках музики» 

Побережна 
І.В. 

Юрченко А. І. ,ЗШ І-ІІІ ст.  № 12 ВМР, «Розвиток творчого 

мислення школярів на уроках з курсу «Світ фантазії» 

Зима Л.Т. 



Олійник Ю. М.,ЗШ І-ІІІ ст.  № 35 ВМР, «Формування основи 

екологічної культури молодшого школяра» 

Зима Л.Т. 

Ючинської М.С., ДНЗ № 23,  «Вплив гри на підвищення 

рухової активності дошкільників на заняттях з фізичної 

культури» 

Сокиринська 

Н.Д. 

Клунської Н. С., ДНЗ №21,  «Розвиток мовлення та пам’яті 

дітей засобами словесних ігор та розвивально-коректурних 

таблиць» 

Сокиринська 

Н.Д. 

Уманець О. О.,  ЗШ І-ІІІ ст. №15 ВМР, « Екологічний аспект 

сучасного уроку географії та біології» 

Любчак І.О. 

Шубович С. П. , ЗШ І-ІІІ ст. №4 ВМР,  «Формування основних 
компетентностей учнів на уроках географії» 

Любчак І.О. 

Пасічник Л. В.,   ЗШ І-ІІІ ст. №4 ВМР,  «Використання 

елементів особистісно орієнтованого навчання на уроках 

біології» 

Любчак І.О. 

Дзигаленко Л.В., ЗШ І-ІІІ ст. № 20,  «Використання  ЕОМ на 

уроках обслуговуючої праці» 

Косолапова 

О.В. 

Лещук Р.М., ЗШ І-ІІІ ст. № 34, «Реалізація сучасного уроку за 
допомогою комп’ютерної техніки при організації та 

проведенні уроків трудового навчання.» 

Косолапова 
О.В. 

Тарнавського А.М., ЗШ І-ІІІ ст. № 18,  “ Методичний кабінет 
фізичного виховання в школі та його роль в організації 

навчально виховного процесу “  

Старченко 
В.В 

Макарова О.М., ФМГ №17, “Використання  елементів 
туристичної підготовки на уроках фізкультури та в позакласній 

роботі для зміцнення фізичного здоров’я  та загартування 

учнів.”  

Старченко 
В.В 
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