
Список 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Солом'янського району, 

передовий педагогічний досвід яких затверджено в ІППО КУ імені Бориса Грінченка             

у 2016 році 

№ 

з/п 

ПІБ учителя 
ЗНЗ Посада 

Тема досвіду 

1.  Гук Олександр 

Іванович 

Київський 

спортивний 

ліцей-інтернат 

учитель 

історії 

Впровадження комп’ютерних 

технологій у процесі вивчення історії в 

школі 

2.  Даценко 

Катерина 

Володимирівна 

спеціалізована 

школа № 43 

"Грааль" 

учитель 

історії 

Розвиток критичного мислення учнів як 

засіб формування ключових 

компетентностей учнів на уроках історії 

3.  Пастернак 

Володимир 

Володимирови

ч 

гімназія 

біотехнологій 

№177 

учитель 

історії 

Використання мультимедійних 

технологій та модульно-рейтингової 

системи оцінювання на уроках історії 

4.  Зарицька 

Світлана 

Петрівна 

спеціалізована 

школа №52 

учитель 

географії 

Розвиток пізнавального інтересу на 

уроках географії шляхом впровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 

5.  Коровайченко 

Ольга 

Михайлівна 

гімназія №178 
педагог 

організатор 

Розвиток творчих здібностей учнів як 

необхідна умова формування 

компетентної особистості 

6.  Горай  

Анжеліна 

Анатоліївна 

гімназія №178 
керівник 

гуртка 

Формування системного творчого 

мислення учнів засобами 

образотворчого мистецтва 

7.  Шелег Світлана 

Володимирівна 

спеціалізована 

школа № 43 

"Грааль" 

учитель 

початкових 

класів 

Використання інтерактивних технологій 

для активізації діяльності молодших 

школярів 

8.  Гаврилюк 

Лариса 

Дмитрівна 

спеціалізована 

школа № 7 

учитель 

початкових 

класів 

Розвиток самостійності молодших 

школярів на уроках як засіб 

особистісного зростання 

9.  Облаухова 

Ольга 

Вікторівна 
гімназія № 178 

учитель 

початкових 

класів 

Активізація пізнавальної діяльності 

учнів початкових класів шляхом 

упровадження мультимедійних 

інтерактивних технологій 

10.  Басан Ірина 

Олександрівна 

спеціалізована 

школа № 43 

"Грааль" 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Шляхи  реалізації  креативного 

навчання  в  системі  вивчення світової  

літератури 

11.  Нечитайло 

Галина 

Альбертівна 

середня 

загальноосвітн

я школа  №12 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Театральні уроки літератури як  засіб 

формування читацьких 

компетентностей .  

12.  Руденко 

Наталія 

Олександрівна 
спеціалізована 

школа № 7 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Формування культурологічної 

компетентності учнів шляхом 

інтегрованих уроків та міжпредметних  

зв`язків на уроках зарубіжної  

літератури 

13.  Лагуш 

Людмила 

Андріївна 
ліцей №144 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Використання технології критичного 

мислення як засобу створення 

мікроклімату на уроці зарубіжної 

літератури 

14.  Конопля 

Тамара 

Григорівна 

гімназія 

"Ерудит" 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

Формування критичного мислення 

учнів шляхом використання проблемно-

ситуативних завдань на уроках 

зарубіжної літератури 



15.  Харьковська 

Наталія 

Євгенівна 

спеціалізована 

школа № 71 

учитель 

російської 

мови та 

літератури 

Розвиток мови та творчих здібностей 

учнів на уроках російської мови 

16.  Сябро Світлана 

Анатоліївна 
спеціалізована 

школа №71 

учитель 

біології 

Формування ключових 

компетентностей та розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках біології 

шляхом використання інноваційних 

технологій навчання 

17.  Стасюк 

Людмила 

Василівна 

середня 

загальноосвітн

я школа  №26 

учитель 

біології 

Використання традиційних та 

інноваційних технологій для 

формування компетентностей учнів під 

час вивчення біології 

18.  Павлюк Лариса 

Василівна 
гімназія №318 

учитель 

біології 

Розвиток творчих здібностей, логічного 

мислення та почуття прекрасного на 

уроках біології, природознавства та 

основ здоров'я  

19.  Шаповалова 

Любов 

Вікторівна гімназія №178 учитель хімії 

Формування самоосвітньої 

компетентності школярів на уроках 

хімії під час розв’язання задач 

пошуково-дослідницького та 

дослідницького характеру 

20.  Кир'якова 

Олена 

Валеріївна  

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Солом'янського 

району м. 

Києва 

керівник  

гуртка 

Інноваційні методи в роботі з  дітьми 

дошкільного віку в гуртках раннього 

творчого розвитку позашкільного 

навчального закладу 

21.  Гончаренко 

Олександр 

Миколайович 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Солом'янського 

району м. 

Києва 

керівник  

гуртка 

Удосконалення методичної 

майстерності керівників дитячих 

естрадних ансамблів шляхом залучення  

інноваційних технологій та 

використання нетрадиційних форм 

методичної роботи 

22.  Буланова 

Лариса 

Миколаївна 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Солом'янського 

району м. 

Києва 

керівник  

гуртка 

Поетапна соціально-творча адаптація 

дітей з особливими потребами 

23.  Громовий 

Олександр 

Васильович 

Центр дитячої та 

юнацької 

творчості 

Солом'янського 

району м. Києва 

 

керівник  

гуртка 

Мотивація вихованців позашкільного 

навчального закладу до навчання та 

самоосвіти у вивченні новітніх  ІТ 

технологій 

24.  Коровайченко 

Ольга 

Михайлівна гімназія №178 
учитель 

математики 

Розвиток креативного мислення учнів 5-

9 класів на уроках математики через 

використання ігрових завдань та 

інтерактивних технологій 

 

25.  Новоселецька 

Тетяна 

Борисівна 

 

Авіакосмічний 

ліцей НАУ  

учитель 

математики 

Використання сучасних засобів 

навчання на уроках математики 



26.  Горносталь 

Алла 

Олександрівна 

середня 

загальноосвітн

я школа №60 

учитель 

математики 

Впровадження інноваційних технологій 

на уроках математики як засіб розвитку 

творчої особистості 

27.  Криворучко 

Інна 

Олександрівна 

спеціалізована 

школа № 7 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Формування мовно-літературної 

компетентності шляхом використання 

мультимедійних технологій на уроках 

української мови та літератури 

28.  Гончаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

гімназія 

"Ерудит" 

учитель 

української 

мови та 

літератури 

Розвиток креативних здібностей учнів 

через упровадження інноваційних 

технологій у процесі формування 

мовної та літературної компетенції 

29.  Богата 

Валентина 

Миколаївна 

спеціалізована 

школа № 7 

учитель 

фізики 

Урок фізики як засіб формування 

ключових компетентностей 

30.  Олексієнко 

Катерина 

Миколаївна 

спеціалізована 

школа № 43 

"Грааль" 

учитель 

трудового 

навчання 

Візуалізація трудового навчання як 

спосіб інтенсифікації  навчання 

31.  Бойко Оксана 

Сергіївна 
ліцей №142 

учитель 

трудового  

навчання 

Розвиток творчих здібностей та 

обдарованості як результат співпраці 

"учень – учитель" на уроках трудового 

навчання 

32.  Кузнєцова 

Любов Іванівна гімназія №178 

учитель 

німецької 

мови 

Формування громадянської 

компетентності на уроках німецької 

мови 

33.  Ліпчанська 

Ірина 

Миколаївна 

ліцей № 144 

учитель 

англійської 

мови 

Від креативної особистості вчителя – до 

креативної особистості учня. 

34.  Тодосійчук 

Наталія Іллівна 

середня 

загальноосвітн

я школа  №161 

учитель 

музичного 

мистецтва 

Формування загальнолюдських норм 

через залучення учнів до системи 

культурних цінностей 

35.  Роман Олена 

Євгенівна 

дошкільний 

навчальний 

заклад №712 

інструктор з 

фізкультури 

днз №712 

Новітні технології в організації 

фізкультурних свят  і  розваг у 

дошкільному закладі 

36.  Самотьос Інна 

Степанівна 

дошкільний 

навчальний 

заклад №191 

вихователь 

днз №191 

Розвиток творчих здібностей 

дошкільників засобами нетрадиційних 

технік образотворчої діяльності 

37.  Лавренчук 

Наталія 

Іванівна 

дошкільний 

навчальний 

заклад №395 

Логопед днз 

№395 

Ефективність використання 

Поліфонатора і мультимедійних 

технологій у корекційній роботі з 

дітьми із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення 

 

 

Директор                                                                                              Л.Судак  

науково-методичного центру 

 

 


