
ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 
 

БАРМІНА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА  
 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут у 1995 році. 

Працює вчителем початкових класів в Миколаївській спеціалізованій школі 

І ступеня № 59 з поглибленим вивченням іноземної мови з першого класу. 

Має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Старший вчитель». 

Досліджує проблемні теми у процесах стимулювання пізнавальної активності 

молодших школярів шляхом використання краєзнавчого матеріалу в умовах 

інтеграції. Автор друкованих методичних матеріалів «Використання краєзнавчого 

матеріалу на уроках української мови». 

Має подяки за плідну роботу з обдарованими дітьми. 

Переможець обласного конкурсу портфоліо з відеоматеріалами «Педагогічний 

досвід освітян регіону – 2017» у номінації «Інноваційні технології в початковій 

освіті», нагороджена Дипломом І ступеня.  

Працює за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України». 



БЕЛЯЄВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

 
  

 

Закінчила Миколаївський національний університет 

імені   В. О. Сухомлинського у 2014 році та отримала вищу освіту за спеціальністю 

«Початкова освіта». 

Працює у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1 імені 

Олега Ольжича. 

У 2016 році стала переможцем міського конкурсу «Нове ім’я – 2016». 

 

  



БОНДАРЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

 

 

Закінчила Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського у 

2005 році та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання».  

Працює вчителем початкових класів в Миколаївському ЗЗСО І-ІІІ ст. № 17 імені 

В. Г. Саражана. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель».  

Є тренером для підготовки вчителів початкових класів до роботи в Новій 

українській школі. 

З 2016 року працює за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту  

«Інтелект України» та є її коучем у Миколаївській області. 

У 2020 році успішно пройшла всі етапи пілотного проєкту сертифікації 

педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», має сертифікат. 



ВЕНГЕР АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА 

 
 Закінчила Миколаївський педагогічний інститут 

імені   В. Г. Бєлінського. 

Працює у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 44.  

Має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Вчитель-

методист». 

Член методичної ради науково-методичного центру 

управління освіти Миколаївської міської ради, наставник 

молоді, керівник школи молодого вчителя, яка працює при 

НМЦ. 

Працює за освітньою програмою науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України». 

Лауреат конкурсу «Вчитель року-2006»; лауреат конкурсу 

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній діяльності загальноосвітнього навчального закладу» 

(2012 рік); лауреат ІІ обласного етапу фестивалю «Творче 

впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в сучасну 

педагогічну практику»; лауреат заочного конкурсу 

«Педагогічний досвід освітян регіону – 2014» у номінації 

«Інноваційні технології в методичній діяльності». 

Нагороджена дипломом І ступеня Департаменту освіти, 

науки та молоді Миколаївської обласної державної 

адміністрації за участь у обласному заочному конкурсі «Від 

творчого вчителя – до обдарованого учня» у номінації 

«Система роботи вчителя з обдарованими учнями» (2016 рік); 

грамотою управління освіти Миколаївської міської ради за 

плідну роботу з обдарованими учнями (2017 рік). 

Посіла ІІ місце у міському конкурсі «Класний керівник – 

2017» у номінації «Учителі початкових класів». 



 

 

ВОЙХЕВИЧ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 

 
  

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені   В. Г. Бєлінського у 1987 році. 

Працює в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 64. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Вчитель-методист». 

Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти», Грамотою Міністерства 

освіти і науки України. Переможець конкурсів «Класний керівник – 2011, 2014, 

2016». Лауреат конкурсу педагогічної майстерності "Панорама творчих уроків – 

2017. Сучасний урок: нові форми». Лауреат конкурсу «Педагогічний досвід освітян 

регіону 2015». Отримала Гран – прі на II Всеукраїнському фестивалі педагогічної 

майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!». 

Активно впроваджує інноваційні технології навчання. 

Працює за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України». 

 

 

  



 

ГРИЦАЄНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

 
  

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені   В. Г. Бєлінського у 1984 році.  

Працює вчителем початкових класів Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 34. 

Має вищу категорію, звання «Старший вчитель».  

З 2017 року працює в експериментальному класі освітнього проєкту 

А. Д. Цимбалару.  

З 2018 року є тренером-модератором освітнього проєкту «На крилах успіху» 

для вчителів м. Миколаєва та Миколаївської області. 

Нагороджена грамотами Управління освіти Миколаївської міської ради та 

Облдержадміністрації Миколаївської області. 

 

 

 

 

  



ДАШКОВСЬКА ГАННА ГЕННАДІЇВНА  

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет 

імені   В. О. Сухомлинського. 

Працює вчителем початкових класів в Миколаївській загальноосвітній  

школі-інтернаті  І – ІІІ  ступенів № 3. 

Має вищу категорію, звання «Старший вчитель». 

Нагороджена грамотою Управління освіти Миколаївської міської ради (2007), 

дипломом переможця конкурсу «Педагогічна публіцистика року» (номінація 

«середовище» (2008), грамотою обласного управління освіти і науки 

облдержадміністрації (2012), Почесною грамотою облдержадміністрації (2013), 

подякою за роботу в школі обдарованих дітей «Надія» (2013), подякою за роботу в 

творчій групі міста Миколаєва «Перші кроки» (впровадження медико-педагогічної 

технології «ПіснеЗнайка» (2013), почесною грамотою обласної ради (2015). 

 

 

 

 

  

  



ДОВЖЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА 

 
 Закінчила у 2015 р. Миколаївський національний університет 

імені   В. О. Сухомлинського за напрямом підготовки «Початкова освіта» та здобула 

кваліфікацію організатора початкової освіти, вчителя початкової школи. 

З 2011 по 2017  рр. працювала вчителем початкових класів та англійської мови у 

Водяно-Лоринській школі І-ІІ ступенів. Переможць ІІ (обласного) туру, лауреат ІІІ 

(заключного) всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінації 

«Початкова освіта». 

З 2017 року працює у Миколаївському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти на посаді методиста кафедри теорії й методики дошкільної та 

початкової освіти, бере участь у обласних, всеукраїнських наукових конференціях та 

семінарах. Є коучем для тренерів та тренером для підготовки вчителів початкових 

класів до роботи в Новій українській школі. 

Із 2019 року – експерт із вивчення практичного досвіду вчителів початкових 

класів (експерт із сертифікації). 

Нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України (2017), грамотою 

департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації (2015), подякою (2014) 

та грамотами (2015, 2016, 2017) Єланецької районної державної адміністрації, 

грамотою відділу освіти, молоді та спорту Єланецької районної державної 

адміністрації (2016), грамотами та подяками Водяно-Лоринської сільської ради та 

Водяно-Лоринської школи І-ІІ ступенів, дипломом І ступеня за перемогу в ІІ 

(обласному) турі ХХІІ всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» у номінації 

«Початкова освіта» (2017), дипломом Центрального оргкомітету всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року» у номінації «Початкова освіта» (2017), подякою 

Тернопільської обласної державної адміністрації і Тернопільської обласної ради 

(2017). 

  



ДУШЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 
 Заслужений вчитель України 

 
 

 

У 1980 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені   В. Г. Бєлінського, отримавши диплом з відзнакою. 

Педагогічну діяльність почала в середній школі № 52 м. Миколаєва. 

Очолювала школу передового педагогічного досвіду при Миколаївському 

міськвно. 

Автор методичних посібників «Шлях до слова», «Світ спілкування», 

«Словникова країна» та інших. 

У 1998 році стала переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 

номінації «Початкові класи». 

Понад десять років працювала у Миколаївській загальноосвітній санаторній 

школі-інтернаті № 7. 

З 2018 року працює у Миколаївському муніципальному колегіумі 

імені   В. Д. Чайки. 

Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений учитель 

України». 

 

 

  



ГОДОВИЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
 

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут у 1995 р. з 

відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів. 

Із 1995 року працює вчителем початкових класів у Миколаївській 

спеціалізованій I-III ступенів школі № 22 з поглибленим вивченням англійської 

мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

Має вищу категорію, звання «Вчитель-методист». 

Нагороджена грамотами Управління освіти Миколаївської міської ради та 

Облдержадміністрації Миколаївської області. 

 

 

 

  



КЛЕПАС ЮЛІЯ ЄГОРІВНА 

 
  

Закінчила Миколаївський національний університет 

імені  В. О. Сухомлинського у 2020 році та здобула кваліфікацію магістра 

початкової освіти із відзнакою. 

Працює вчителем початкових класів, педагогом-організатором в 

Куцурубському ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Т. Г. Шевченка. 

Нагороджена Грамотою учасника Всеукраїнської Конференції з проблем 

вищої освіти і науки, Сертифікатом учасниці ІV Всеукраїнського дистанційного 

конкурсу студентських і учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки, 

подякою відділу з питань освіти, молоді, спорту, культури та медицини 

Куцурубської сільської ради об’єднаної  територіальної громади за плідну працю. 

В 2017 році стала спікеркою  команди EdCamp у Регіональних конференціях 

для шкільних педагогів «Зрощуємо хорошу людину у школі XXІ ст.». 

 

  



 КОВАЛЬОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 

 

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. 

З 2001 року працює вчителем початкових класів в Миколаївській 

загальноосвітній  школі-інтернаті  І – ІІІ  ступенів № 3. 

Має вищу кваліфікаційну категорію. 

Нагороджена грамотою обласного управління освіти і науки 

облдержадміністрації (2013). 

 

 

 

  



КУЧЕРЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 

 

 

 

Закінчила з відзнакою Миколаївський національний університет 

імені  В. О. Сухомлинського у 2020 році та здобула кваліфікацію магістра 

початкової освіти. 

Працює вчителем початкових класів у Миколаївській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ст. № 50 ім. Г. Л. Дівіної за освітньою програмою «Світ, в якому я живу» (1-

2 класи) та авторською інтегрованою особистісно-орієнтованою технологією, 

розробленою під керівництвом проф. Якименко С. І. 

Нагороджена дипломом ІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

(Вінниця, березень 2020 року); стипендією міського голови Миколаївської міської 

ради за активну участь в економічному, соціально-громадському та культурному 

розвитку міста (Миколаїв, листопад 2020 року). 

 

 

  



ЛЕБІДЬ ГАЛИНА СЕРГІЇВНА, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

 

 Закінчила у 1994 році Миколаївський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю “Педагогіка та методика початкового навчання”, у 2009 році – 

магістратуру Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. 

У 1987-1995 рр. працювала вчителем початкових класів та заступником 

директора з виховної роботи у Ленінській середній школі. 

Із 2003 року по 2015 рік – вихователь Миколаївського закладу дошкільної 

освіти № 10 «Сонячний». 

З січня 2016 року працює в Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. 

Із 2017 року – тренер для підготовки вчителів початкових класів до роботи в 

Новій українській школі. 

Із 2019 року – експерт із вивчення практичного досвіду вчителів початкових 

класів (експерт із сертифікації). 

Є керівником обласної творчої групи педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти «Квест-технологія як засіб забезпечення наступності дошкільної 

освіти та Нової початкової школи», коородинатором науково-педагогічного проєкту 

«Інтелект України» в Миколаївській області. 

Нагороджена дипломом переможця ХІ Міжнародного фестивалю 

педагогічних інновацій (2019). 

 

  



ЗАКОРА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 
  

 

У 1982 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені  В. Г. Бєлінського з відзнакою, здобувши кваліфікацію вчителя початкових 

класів. 

З 1982 року працює вчителем початкових класів у Миколаївській 

спеціалізованій загальноосвітній школі № 22 І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови з 1 класу. 

10 липня 1991 року присвоєно звання «Відмінник народної освіти УССР». 

У 1994-1997 рр. навчалася у Харківському центрі розвивального навчання під 

керівництвом проф. Дусавицького К. О. 

Має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання 

«Вчитель-методист». 

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України (2007 р.). 

 

 

  



МЕЛЬНИЧУК ЛАЛА ІВАНІВНА 

 

 

 

У 1995 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, 

здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів. 

Професійну діяльність почала у ЗОШ № 53 м. Миколаєва. 

З 2004 року працює у Миколаївському муніципальному колегіумі 

В. Д. Чайки. 

Є учасником експерименту Олександра Митника «Створення розвивального 

середовища для математично обдарованих учнів у початковій школі». 

У 2012 році стала переможцем конкурсу «Класний керівник», у 2014 році – 

лауреатом конкурсу «Учитель року». 

Має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Вчитель-методист». 

Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України (2007 р.). 
 

 

  



 

НЕВСЬКА ІЛОНА ВІКТОРІВНА 

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут у 1999 році за 

спеціальністю «Початкове навчання». У 2000 році закінчила магістратуру 

Миколаївського державного педагогічного університету та отримала кваліфікацію 

магістра педагогічної освіти, викладача педагогічних дисциплін. 

Працює у Миколаївській спеціалізованій школі 1 ступеня № 59 з 

поглибленим вивченням іноземної мови з 1 класу. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Вчитель-методист». 

Працює за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту  «Інтелект 

України». Має сертифікат коуча. 

Нагороджена Грамотою Управління освіти Миколаївської міської ради 

(2008 р.), Подякою від Науково-методичного центру управління освіти (2011 р.), 

грамотою за І місце у конкурсі «Класний керівник-2012» у номінації «Вчителі 

початкових класів» (2012 р.), Грамотою Управління освіти і науки 

облдержадміністрації (2013 р.), Подякою від Науково-методичного центру 

управління освіти Миколаївської міської ради (2014 р.), Подякою від 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016 та 

2019 роки), Подякою від Науково-методичного центру управління освіти 

Миколаївської Міської ради (2016 р.), Грамотою Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (2018 р.), Подякою від Науково-методичного центру 

управління освіти Миколаївської міської ради (2019 р.). Член журі конкурсу 

«Вчитель року».(2019 р.). В 2019 році отримала свідоцтво кращого працівника 

освіти в номінації «Загальна середня освіта» за особистий внесок у розвиток 

освітньої галузі, за активну участь у суспільному житті, за заслуги перед 

територіальною громадою міста Миколаєва. 

 



ОЛЕКСІЄНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
 

 

 

У 1992 р. закінчила з відзнакою Миколаївський державний педагогічний 

інститут імені В. Г. Бєлінського, здобувши кваліфікацію вчителя початкових 

класів». 

Із 1992 року працює вчителем початкових класів у Миколаївській 

спеціалізованій І-ІІІ ступенів школі № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області. 

Має вищу кваліфікаційну категорію та звання «Старший вчитель». 

Є активним учасником конференцій та семінарів: Міжнародного семіна-

ру «Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання» (жовтень 

2017 р.), зустрічі з освітянами м. Суми (листопад 2017 р.), семінарів вчителів 

експериментальних закладів з «Розроблення і впровадження навчально-

методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Дер-

жавного стандарту початкової загальної освіти» (м. Первомайськ, м. Новий 

Буг, м. Вознесенськ, м. Миколаїв), учасник серпневої  конференції «Нова укра-

їнська школа – старт реформи, участь громад» (21 серпня 2018 р. м. Київ), се-

мінару «Лідерство і менеджмент змін у шкільній реформі» (16 жовтня 2018 р. 

м. Київ). 

Була спікеркою на засіданні вчителів початкових класів у Науково-

методичному центрі міста Миколаєва з теми «Нова українська школа» (тра-

вень 2018). 

 

  



 

ПІДОПРИГОРА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

 

 

У 2015 році здобула вищу освіту в Миколаївському національному 

університеті імені   В. О. Сухомлинського, за спеціальністю «Початкова освіта» та 

здобула кваліфікацію організатора початкової освіти, вчителя початкової школи, 

практичного психолога. 

Заступник директора з виховної роботи Очаківської санаторної школи- 

інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради. 

Педагогічний стаж роботи 23 роки. 

За плідну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 

сучасної освіти та виховання підростаючого покоління неодноразово нагороджена 

почесними грамотами Очаківської районної адміністрації та Миколаївської 

обласної державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОДАН ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА, 
старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

 

  

У 2012 році здобула вищу освіту в Миколаївському національному 

університеті імені   В. О. Сухомлинського, отримавши кваліфікацію викладача 

педагогіки і методики початкової освіти, учителя початкових класів. 

У 2010-2013 рр. працювала вчителем початкових класів у Миколаївському 

муніципальному колегіумі імені В. Д. Чайки; 2013-2017 рр. – викладачем кафедри 

педагогіки початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

З 2017 року працює у Миколаївському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. 

Із 2018 року є тренером для підготовки вчителів початкових класів до роботи 

в Новій українській школі та регіональним координатором щодо використання 

інструменту LEGO в закладах загальної середньої освіти Миколаївської області. 

Із 2019 року – експерт із вивчення практичного досвіду вчителів початкових 

класів (експерт із сертифікації). Здійснює консультативну допомогу, є 

координатором всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження 

навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового 

Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» з питання 

впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання. 

 

 



РИБАЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА, 
методист кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

 

 

Закінчила факультет підготовки вчителів початкових класів 

Миколаївського державного педагогічного університету ім. В. Бєлінського у 

1984 р.  

Упродовж 1984-2007 років працювала вчителем початкових класів 

Дмитрівського навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" 

Очаківського району, із 2007 року по 2017 рік – директором цього ж закладу. У 

2004 році стала переможцем районного етапу всеукраїнського конкурсу 

"Учитель року" в номінації "Початкові класи". З лютого 2018 року працює в 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  

Із 2018 року – тренер для підготовки вчителів початкових класів до роботи 

в Новій українській школі, з 2019 року – експерт із вивчення практичного 

досвіду вчителів початкових класів (експерт із сертифікації),  моніторингового 

дослідження НУШ; здійснює організаційний і методичний супровід підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи Миколаївської області, методичний 

супровід регіонального експерименту «Упровадження технології інтегрованого 

навчання в початковій школі на засадах ідей та положень Нової української 

школи на базі МОІППО та закладів загальної середньої освіти області», 

методичний супровід упровадження в заклади загальної середньої освіти 

Миколаївської області  програми «Росток». 

Нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України (2004), 

Миколаївської обласної державної адміністрації (2004). 

Має звання «Відмінник освіти України» (2007). 

 

  



СКОПІЧ АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут 

імені   В. Г. Белінського у 1983 році за спеціальністю «Педагогіка і методика 

початкового навчання». 

10 років працювала вчителем початкових класів у Миколаївській гімназії 

№ 2, з 1995 р. – завуч даного закладу освіти. 

З 1996 р. – директор Миколаївської спеціалізованої школи І ступеня № 59 з 

поглибленим вивченням  іноземної мови з першого класу.  

Кваліфікаційна категорія – спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – 

«Вчитель-методист», «Відмінник освіти». 

Має багато нагород, подяк, сертифікатів за плідну педагогічну працю, 

спрямовану на підвищення якості освітнього процесу. 

 

  



СОКУРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА, 
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

 

 

У 1996 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут, 

здобувши кваліфікацію учителя початкових класів. 

У 1997-2000 рр. працювала вчителем початкових класів у Миколаївській 

загальноосвітній школі № 6. З 2000 року по 2004 рік – у НВК «Школа-дитячий 

садок «Чайка» м. Миколаєва. 

З вересня 2004 року працює в МОІППО. 

Із 2012 року по 2017 рік очолювала Миколаївський регіональний центр 

Інституту обдарованої дитини НАПН України. 

Із 2017 року організовує і координує підготовку вчителів початкових класів до 

реалізації ідей та положень Концепції «Нова українська школа», є тренером для 

підготовки вчителів початкових класів до роботи в НУШ. 

У 2009 році стала переможцем обласного конкурсу робіт молодих вчених 

Миколаївської області в номінації «Педагогічні науки». Була учасником Програми 

підготовки провідних викладачів для системи післядипломної педагогічної освіти 

за проєктом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні». 

Із 2019 року – експерт із вивчення практичного досвіду вчителів початкових 

класів (експерт із сертифікації); учасник модульної програми підготовки тренерів 

для НУШ “Педагогіка початкової школи: фінський досвід” (проєкт “Фінська 

підтримка реформи української школи”), у 2020 році – українсько-чеського 

проєкту «Зміни педагогічних факультетів у ХХІ столітті». Є активним учасником 

міжнародних і всеукраїнських виставок, конференцій, семінарів. 

Нагороджена грамотами та подяками Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти (2008), Університету менеджменту освіти (2009), Інституту 

обдарованої дитини НАПН України (2014), Національної академії педагогічних 

наук України (2014), Миколаївської обласної ради (2019), департаменту освіти і 

науки Миколаївської обласної державної адміністрації та МОІППО (2010, 2012, 

2014), дипломом виставки-презентації «Інноватика в освіті України» за розробку і 

впровадження інноваційних освітніх технологій (2009). 



 

СТЕПАНЕЦЬ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА, 
доцент кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

 

 

У 1977 році вступила на факультет підготовки вчителів початкових класів 

Миколаївського державного педагогічного інституту ім. Г. В. Бєлінського. 

З 1977 року працювала в Казанківській неповній середній школі № 4 

Миколаївської області вихователем групи продовженого дня, у період із 1980 по 

1991 рр. – учителем початкових класів  Новобузької  ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 

Новобузької районної ради, із 1991 по 2001 рр. – методистом початкового навчання, 

завідувачем районного методичного кабінету, інспектором шкіл Новобузької 

районної державної адміністрації Миколаївської області.  

З 2001 року працює в Миколаївському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти. 

Є активним учасником всеукраїнських та регіональних проєктів, науково-

практичних конференцій, форумів та семінарів. Здійснює науково-методичний 

супровід упровадження в заклади освіти області науково-педагогічної технології 

«Росток» та всеукраїнського проєкту «Вчимося жити разом». Є регіональним 

координатором експериментів усеукраїнського рівня. 

Нагороджена грамотами та подяками обласної державної адміністрації (2010), 

Верховної ради України (2017); Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

МОН України (2007), Миколаївської обласної ради (2011), Національної Академії 

наук України (2014), Комітету Верховної ради України з питань науки та освіти  

(2015). 

Має: звання «Відмінник освіти УРСР» (1991), «Відмінник освіти України» 

(2006), знаки «Софія Русова»  (2008) та  «Василь Сухомлинський»  (2018). 

 

  



УСЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 

 

 

 

З 2004 року працює у Миколаївській спеціалізованій школі І ступеня №59 з 

поглибленим вивченням іноземної мови. 

У 2011 р. закінчила магістратуру Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського із присвоєнням кваліфікації «Магістр початкової 

освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти». 

З 2011 р. працює вчителем початкових класів і педагогом-організатором. 

Має І кваліфікаційну категорію вчителя початкових класів та ІІ кваліфікаційну 

категорію педагога-організатора. 

 

 

  



ФЕДОРЕНКО АННА ІВАНІВНА 

 

 

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. 

З 1990р оку працює вчителем початкових класів у Миколаївській 

загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ  ступенів № 3. 

Має вищу категорію, звання «Старший вчитель». 

З 2010  року – керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів. 

Нагороджена грамотою обласного управління освіти і науки 

облдержадміністрації (2008), подякою за роботу в школі обдарованих дітей «Надія» 

(2013), подякою за роботу в творчій групі міста Миколаєва «Перші кроки» 

(впровадження медико-педагогічної технології «ПіснеЗнайка» (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХІМІЧЕНКО МАРИНА ВІТАЛІЇВНА 
  

 

Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет 

ім. В.О.Сухомлинського та у 2002 році отримала кваліфікацію : «Магістр 

педагогічної освіти, викладач педагогіки і методики початкової освіти». 

Працює вчителем початкових класів Миколаївської загальноосвітньої 

школи І ст. № 59 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу. 

Є переможцем у першому Міському конкурсі «Нове ім’я – 2001», 

учасником Обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004». 

Має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Старший вчитель», 

«Вчитель-методист». 

Працює за освітньою програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України». 

 


