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Андріївна 

Директор 

 

Наукова робота:  

Концепція здоров’я збереження як одна зі складових 

загальної культури педагога закладу дошкільної 

освіти. Матеріали звітних наукових конференцій 

факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2019. – Вип. 4. – 212с. – с. 58 – 61. 

Роль сформованості інформаційної гігієни педагога як 

фактор збереження психічного здоров’я здобувачів 

освіти ЗДО. Матеріали звітних наукових конференцій 

факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2020. – Вип. 

Теоретико-практичні аспекти використання 

здоров’язберігаючих технологій у закладах 

освіти. Професійна педагогічна освіта в 

акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і 

стандартів забезпечення якості : монографія / 

[Василенко І.Я., Василенко Л.П., Деркач Ю.Я. та ін.] ; за 

ред. Н.І. Мачинської. – Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2020. – 

178 с. С. 98-116.                        

Тренер тренінгового центру для педагогічних 

працівників закладів освіти «Espero» 2020-теп.час                                                                                                          

Проведення тренінгів для педагогічних працівників 

закладів освіти 

Черних  

Надія  

Василівна 

Вчитель 

укр.мови 

вих. ГПД 

Розробила цикл уроків з розвивального навчання з 

української мови на тему: «Дієслово» для учнів 3 класу. 

Розробила серію виховних заходів: «Кібербезпека». 

Воробець 

Галина  

Зіновіївна 

Вчитель поч. 

класів  

Друковані напрацювання:                       

Навчально-методичний посібник  «Розвиток критичного 

мислення учнів 1-4 класів»; Методичний посібник 2,3 

клас  «Культура добросусідства»; 

Методичні рекомендації до проведення тематичного 

місяця «Я – людина» у 3 класі «Навчити ми маєм 

дитину, як гідною стати людиною». 

Переможниця Всеукраїнського конкурсу освітніх 

технологій — 2020р. який щороку проводить редакція 

журналу “УПШ” - за розробку батьківських зборів у 2-4-

х класах “Яким ми бачимо сімейне виховання, щоб діти 

мали вчитися бажання” (№ 4) 



Подяка МОН України «За активну співпрацю та 

вагомий внесок за розбудову Нової української школи» 

2021р. 

Басараба 

Людмила 

Богданівна 

Вчитель 

поч.кл., 

вих.ГПД 

Розробила серію тестових завдань «Я і Україна» для 

учнів 1-4 класів 

Впроваджує використання інтерактивних форм і  

методів навчання у початковій школі. 

Чудійович 

 Галина 

Михайлівна 

Вих. ГПД, 

вихователь 

 

Розробила серію виховних заходів на національно-

патріотичну тематику з використанням медіа та 

інтернет ресурсів. 

Третяк Ірина 

Михайлівна 
Вчитель 

поч.клас. 

 

Впорядкувала методичний посібник «Пошуково - 

дослідницька діяльність у початковій школі як 

інструментарій інтегрованого курсу». 

Кішай 

Соломія 

Петрівна 

Вчитель 

фіз.вих., інстр.з 

фіз.вих. 

 

Розробила авторськкі заняття: 
1. Корекція порушення постави. 
2. Корекція неправильного положення кінцівок. 
3. Укріплення м'язів у слаборозвинених у фізичному 
плані дітей. 
4. Стимулювання м'язового тонусу в інклюзивних діток. 
5. Подолання "рухових страхів" у дітей з особливими 
потребами. 
Впровадження інноваційних методик з фізичного 
виховання та елементів фітнес - технологій у 
повсякденну роботу з дітьми дошкільного віку. 
Практикування Методики Єфименка. 
Розробила ігри, спрямовані на сенсорне збагачення: 
покращення м'язово-суглобового відчуття та шкірної 
чутливості,ігри, які сприяють корекції діяльності 
дихальної системи. 
Провела ряд заходів для покращення статичної та 
динамічної стійкості (рівноваги) у дошкільнят. 
Ввела у програму "Фітбол - гімгастику та кросфіт" - 
найбільш популярні вправи, що виконуються на 
різнокольорових м'ячах та методика фізичного 
розвитку дітей, побудована на принципі колового 
тренування з використанням функціональних вправ, 
наближених до природніх рухів. 

Тивонюк 

Михайло 

Миколайович 

Вчитель 

музики, 

муз.кер. 

 

Випустив збірку галицьких колядок «Різдво в Карпатах» 
2019р. 
Розробив тестові завдання для учнів 1-4 класів з 
музичного мистецтва 
Розробив авторські пісні та ігри для дошкільнят. 
Написав цикл уроків «Гра на музичних інструментах» в 
початковій школі. 
Переможець конкурсу «Успішний педагог» 2018р. 
Розробив авторські сценарії святкових та виховних 
заходів для ЗДО та НУШ 
 
Учні є переможцями районних , обласних та 
Всеукраїнських  мистецьких конкурсів. 

Бурбан 

Наталія 

Юріївна 

Вч.інформ. 

кер. гуртка з 

шахів, вих.ГПД 

Розробила серію конспектів з інформатики для 4 класу 

НУШ. 



Розробила ряд тестів-конструкторів для визначення 

рівня навчальних досягнень учнів з інформатики. 

В час карантину організувала роботу гуртківців за 

допомогою платформи Lichess, де проводились 

щотижневі онлайн турніри.  

Гуртківці шахового гуртка завойовували призові місця 

(командні та індивідуальні) на щомісячних районних 

кібертурнірах з шахів. 

 

Хміль Ольга 

Богданівна 

Вчитель англ. 

мови 

 

Впорядкувала розвивальні ігри  з метою підвищення 

пізнавальної активності учнів на уроках англійської 

мови 

Дідух Ірина 

Петрівна 
Вчитель англ. 

мови, 

кер.гуртка 

Розробила методичні рекомендації «Двомовність в 

дошкільні роки». 

Підібрала тестові завдання для дітей дошкільного віку 

Ільків Наталя 
Василівна 
 

Вих.- мет. Розробила методичний посібник «Соціалізація 
дошкільника» - планування на рік, конспекти занять, 
методичні рекомендації до використання педагогам, 
батькам. 
Розробила методичний посібник з екологічного 
виховання дошкільнят «Пізнання дитиною 
навколишнього світу – крок до розуміння його краси» 

Гомечко Анна 
Іванівна 

Муз. кер. Розробила серію музичних ігор «Музикотерапія» та 
рекомендації для педагогів та батьків.  

Балук 
Світлана 
Василівна 

Вч.-логопед Написала статтю у співавторстві з Ленів 
З.П.  "Музикотерапія в системі корекції заїкання" 
журнал  "Корекційна педагогіка" (вісник "Української 
асоціації корекційних педагогів"). 
Написала доповідь на тему "Корекція мовленнєвих 
порушень у дитини з синдромом Дауна" у збірнику тез 
доповідей Міжнародного конгресу зі спеціальної 
педагогіки, психології та реабілітології "Освіта дітей з 
особливими потребами: від інституалізації до інклюзії". 

Уружбекова 
Ольга 
Юріївна 

Вч.-логопед Виготовила цикл друкованих завдань та ігор, метою 
яких є автоматизація, диференціація звуків в різних 
положеннях, розвиток фонематичного слуху, розвиток 
мислення, уваги, спостережливості; навичок читання, 
виховання пізнавального інтересу.  
Розробила серію конспектів занять з використанням 
інноваційних технологій в корекційно – відновлювальній 
роботі та рекомендації по використанню і вибору 
інноваційних технологій батькам, вихователям, 
практичному психологу, музкерівнику. 
 

Рижко Оксана 
Степанівна 

Вч.-логопед Розробила ряд настільних логопедичних ігор для 
автоматизації звуків у різних позиціях для дітей 
дошкільного віку 

Порчик 
Оксана 
Богданівна 

Асистент 
вихователя 

Підібрала та впорядкувала серію дидактичних ігор для 
індивідуальної  роботи з дітьми з ООП 

Гвоздик   
Ірина 
Василівна 

Вихователь Розробила серію авторських занять та святкових 
розваг з національно-патріотичного виховання 



Сливка Ольга 
Григорівна 

Вихователь Використання методу казкотерапії для розвитку дитини 
в групі раннього віку. 
Впорядкувала добірку народних ігор-забавлянок  

Маргаль 
Вікторія 
Олексіївна 

Вихователь Розробила систему  занять «Цікава математика» на 
різні вікові групи. 
Впорядкувала дидактичні ігри, творчі, сюжетно-рольові 
логіко-математичного змісту. 

Стасик Леся 
Ярославівна 

Вихователь Розробила методичний посібник «Експериментуємо із 
задоволенням». 
Впорядкувала картотеку «Пошуково-дослідницька 
діяльність для дошкільнят». 
Переможниця конкурсу «Успішний педагог» 2021 р. 

Петрикіна 
Ірина 
Василівна 

Вихователь Розробила серію ранкових зустрічей для дітей 
молодшого дошкільного віку. 

   

Бриня Юлія 
Анатоліївна 

Вихователь Розробила серію логіко-математичних ігор для 

старшого дошкільного віку. 

Написала сценарії свят і розваг  

Данилів 
Галина 
Михайлівна 

Вихователь Організувала консультпункт для батьків «Довіра», 

розробила план заходів на рік(бесіди, консультації, 

конференції, брейн-ринги). 

Розробила серію інтегрованих занять, дидактичних 

ігор, вправ для роботи з дітьми з ООП 

Боса Марія 
Ігорівна 

Вихователь Написала серію авторських сценаріїв  святкових розваг 
з циклу народні свята та розваги.  
Впорядкувала цикл скоромовок, потішок та забавлянок 
в мнемотаблицях. 
Розробила картотеку чистомовок та рухливих ігор для 
старшого дошкільного віку.  
Виготовлення летбука з логіко- математичного 
розвитку для старшого дошкільного віку. 
Розробила рекомендації для педагогів та батьків на 
теми:« Готовність дошкільника до навчання в школі», 
«Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку», 
«Формування мотивації на здоровий спосіб життя 
молодших школярів в умовах іноваційного освітнього 
середовища» 

 

 

 


