
Додаток  
до наказу Департаменту 
освіти і науки Запорізької 
обласної державної 
адміністрації  
від 05.07.2017  № 0495 

 

Переможці обласного фестивалю-огляду 

методичних здобутків педагогів дошкільних навчальних закладів 

«Україна – рідний край» 

 

Номінація «Методичні розробки занять за освітніми лініями 

Базового компоненту дошкільної освіти України із застосуванням 

українознавчого та краєзнавчого матеріалу»:  

 

І місце – Почепа Юлія Володимирівна, завідувач ДНЗ (ясла-садка) 

комбінованого типу № 188 «Червона гвоздика» Запорізької міської ради 

Запорізької області, Прасолова Надія Юріївна, вихователь-методист, 

Макарова Ірина Борисівна, вихователь, Кацюба Віта Володимирівна, 

вихователь, за ефективні підходи до впровадження «Концепції національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку в сучасному ДНЗ засобами 

музейної педагогіки»;  

 

ІІ місце – Боліла Таїсія Миколаївна, вихователь ДНЗ № 7 «Калинка» 

Токмацького району Запорізької області, за серію розробок із національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку; Федорова Олена 

Миколаївна, музичний керівник ДНЗ № 28 «Космічний» Запорізької міської 

ради Запорізької області, за методичні розробки з теми «Патріотичне 

виховання старших дошкільників засобами музичного мистецтва»; 

 

ІІІ місце – Зайцева Тетяна Олександрівна, керівник гуртка ЦРД «Надія» 

Запорізької міської ради Запорізької області, за серію занять із 

зображувальної діяльності «Перлина Запоріжжя – створюємо Червону книгу 

острова Хортиця»; 

 

Номінація «Методичні матеріали з національно-патріотичного 

виховання дошкільників у дозвіллєвий час» 

 

І місце – Деревянко Лілія Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ 

№ 46 «Віночок» Мелітопольської міської ради Запорізької області, Кривенко 

Світлана Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ № 26 «Світанок» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, за методичні матеріали з 

національно-патріотичного виховання дошкільників у дозвіллєвий час «І 

душу чарують Шевченка слова»;  

 

 



ІІ місце – Малькут Іванна Сергіївна,  інструктор з фізичної культури 

ДНЗ № 182 Запорізької міської ради Запорізької області, за методичну 

розробку спортивної розваги  «Козацькому роду нема переводу»; Грінченко 

Наталія Іванівна, вихователь ДНЗ № 81 Запорізької міської ради Запорізької 

області, за методичну розробку «Запоріжжя – працею славне»; Кузь Ганна 

Володимирівна, вихователь-методист ЦРД «Надія» Запорізької міської ради 

Запорізької області, за сценарій фестивалю дитячої творчості «Жайворонкові 

пісні» за мотивами оповідання Є.Гуцало;  

 

ІІІ місце – Северухіна Олена Дмитрівна, завідувач  ДНЗ «Теремок» № 7 

Енергодарської міської ради Запорізької області, Горбенко Валентина 

Іванівна, вихователь-методист, Алексєева Олена Геннадіївна, вихователь, 

Павелко Віта Миколаївна, вихователь, Чігілова Світлана Георгіївна, 

Лахманюк Алла Михайлівна, музичний керівник, за систему роботи з 

національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;  

- Третяк Тетяна Федорівна, завідувач КЗ «ДНЗ «Сонечко» 

комбінованого типу» Гуляйпільської районної ради Запорізької області, 

Чапленко Ірину Петрівна, вихователь, за методичні матеріали «Музейний 

комплекс ДНЗ як засіб національно-патріотичного виховання дітей у 

дозвіллєвий час»; 

- Цвєтова Надія Михайлівна, вихователь ДНЗ «Віночок» Гюніївської 

селищної ради, за  методичні матеріали «Україна пам’ятає».  

 
 
 
Заступник начальника управління – 
начальник відділу        В.В. Хіврич 
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