
Видавнича діяльність педагогічних працівників 

Комунальному закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпропетровської міської ради 

 

Вид друкованої продукції 

Автор 
Заклад, 

посада 
Назва 

Рік 

видання 

(2014, 

2015) 

Окремі 

книги, 

збірки, 

посібники 

Публікації 

(в якому виданні) 

 Науково-методичний 

посібник 

«Інноваційні 

технології розвитку 

особистості» 

Крайняк О.В. 

ФЕЛ, 

учитель 

хімії 

«Впровадження 

наскрізного 

навчання в системі 

освіти для сталого 

розвитку» 

2014 

 Науково-методичний 

посібник 

«Інноваційні 

технології розвитку 

особистості» 

Задесенець А.О. 

ФЕЛ, 

учитель 

біології 

«Використанні 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій на 

уроках біології» 

2014 

 Науково-методичний 

посібник 

«Інноваційні 

технології розвитку 

особистості» 

Хоменко О.М. 

ФЕЛ, 

учитель 

українсько

ї мови і 

літератури 

«Інформаційно-

комунікаційні 

технології на уроках 

української мови і 

літератури» 

2014 

 Науково-методичний 

посібник 

«Інноваційні 

технології розвитку 

особистості» 

Клачкова М.А. 

ФЕЛ, 

учитель 

англійсько

ї мови 

«Використанні 

мультимедійних 

технологій на 

уроках англійської 

мови» 

2014 

 

Науково-методичний 

посібник 

«Виховання і 

розвиток обдарованої 

дитини» 

Мар’їна О.В. 

ФЕЛ, 

учитель 

українсько

ї мови і 

літератури 

«Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій на 

уроках української 

мови і літератури в 

ліцеї» 

2014 

 
Посібник 

«Сучасний урок» 
Задесенець А.О. 

ФЕЛ, 

учитель 

біології 

Будова і функції 

органів дихання 
2014 

 

Посібник 

«Сучасний урок» 
Крайняк О.В. 

ФЕЛ, 

учитель 

хімії 

Класифікація 

хімічних реакцій 

за різними 

ознаками. 

Реакції сполучення, 

розкладу, 

заміщення, обміну 

2014 

 

 

 

 

  



Участь педпрацівників, керівників НЗ у конкурсах,  

фестивалях педагогічних інновацій технологій,  

спрямованих на підвищення науково-методичного рівня 

Комунальному закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей» 

 Дніпропетровської міської ради 

Назва конкурсу, 

організатор 

Дата 

проведення 
ПІБ учасника 

Місце роботи, 

посада 

Тема конкурсної 

роботи 
Результат 

Всеукраїнський конкурс-

огляд «Школа сприяння 

сталому розвитку», 

Організація "Вчителі за 

демократію та 

партнерство" спільно з 

Інститутом педагогіки НАПН 

України за підтримки МОН 

України. 

Грудень 2014-

травень 2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

ФЕЛ, 

адміністрація 

- На початку 

червня 2015 

року 

Всеукраїнський конкурс 

«Школа-джерело талантів», 

Інститут обдарованої дитини, 

МОН України 

Грудень 2014-

березень 2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

ФЕЛ, 

адміністрація 

- Очікуються 

Конкурс у рамках VІ 

Міжнародного форуму 

«Інноватика в сучасній 

освіті», 

МОН України 

21-23 жовтня 

2014 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

ФЕЛ, 

адміністрація 

«Інноваційні 

засоби навчання, 

програми, проекти 

ті рішення для 

впровадження в 

систему» 

Золота 

медаль 

Конкурс у рамках Шостої 

Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 

2015», МОН України 

 

18-20 березня 

2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

ФЕЛ, 

адміністрація 

«Інноваційні 

технології 

виявлення, 

навчання та 

підтримки розвитку 

обдарованих дітей і 

молоді» 

Лауреати 

Обласна виставка 

«Педагогічні здобутки 

освітян Дніпропетровщини», 

ДОІППО 

25 березня 

2015 

Новохатна Д.А. 

Перепелиця Т.О. 

Нікіфорова Т.І. 

Срібненко О.О. 

ФЕЛ, 

адміністрація 

«Випереджаюча 

освіта для сталого 

розвитку як 

інноваційна форма 

організації 

освітнього 

простору» 

Лауреати 

Обласна виставка 

«Педагогічні здобутки 

освітян Дніпропетровщини», 

ДОІППО 

25 березня 

2015 

Срібненко О.О. ФЕЛ, 

адміністрація 

«Становлення та 

розвиток творчої 

особистості в 

позакласній 

виховній роботі» 

Переможець 

Конкурс педагогічної 

майстерності 

 «Сучасний урок», 

НМЦ, Дніпропетровськ 

Жовтень 2014-

лютий 2015 

Нікіфорова Т.І. 

 

Учитель 

фізики і 

астрономії 

«Планети земної 

групи. 

Дослідження 

планет земної 

групи за 

допомогою 

космічних 

апаратів» 

Очікуються 

Срібненко О.О. 

 

Учитель 

географії 

«Загальна 

характеристика 

поверхневих вод 

України. Основні 

річкові басейни та 

їх характеристика» 

Очікуються 

Мар’їна О.В. 

 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Узагальнено-

особові речення» 

 

Очікуються 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487297877


Демчук З.О. Учитель 

математики 

«Похідна та її 

застосування у 

розв’язуванні задач 

економічного 

змісту» 

Очікуються 

Хоменко О.М. 

 

Учитель 

української 

мови і 

літератури 

«Мовлення як 

предмет стилістики 

й культури 

мовлення» 

Очікуються 

Всеукраїнський конкурс  

«Вчитель-новатор»,  

компанія «Майкрософт 

Україна» за сприяння МОН 

України, Інституту 

інноваційних технологій і 

змісту освіти МОН України  

Грудень 2014 Філозова Л.В. Учитель 

інформатики 

«Інформаційні 

засоби навчання» 

Лауреат 

 


