
Методична 
комісія 

гуманітарного 
напрямку 



 Баранська Н.М. – голова комісії; 

 Члени комісії: 

 Москаленко Ф.С.; 

 Середнюк О.В.; 

 Вишневська О.М.; 

 Осіпенко О.М.; 

 Голод О.М.; 

 Данилюк  М.Г. 

 Корсун А. В. 

 Копиченко І.Ю 

 Андрущук І.О 

 Гавдида Т.М. 

 Коваленко Н.М. 

 Єрхова Н.В 

 Лисенко І.І. 

 



1 
• Українська мова та  література 

• Світова література 

2 

• Іноземна мова 

• Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

3 
• Історія 

• Основи правових знань 



 

 

 

 

Педагогічний стаж: 11 років 

Розробки уроків-презентацій:  

1. Творчість О. Довженка 

2. Творчість Лесі Українки 

3. Стилі мовлення 

4. Методична розробка з 

української літератури «Гроно 

шістдесятників: вивчення 

творчості Василя Симоненко 

на уроках української 

літератури» 

 

 

 

 

Освіта :  

НДПУ  ім. Гоголя , 

Керівник учнівського 

драматичного театру-студії 

“Нова зоря” 

Редактор учнівського альманаху 

“Вітрила” 

ГОЛОД  ОЛЕНА 

МИКОЛАЇВНА 

ВИКЛАДАЧ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ  ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ 

голод/Стилі мовлення/стилі мовлення.ppt
голод/Стилі мовлення/стилі мовлення.ppt


Данилюк Марія 

Геннадіївна 

Освіта :  

НПУ                        

ім. М.П. 

Драгоманова 

 



Корсун Анастасія 

Володимирівна 

 Освіта : 

Черкаський  

педагогічний 

університет 

 

 

 Заступник директора з НМР 

 Відмінник освіти 

 Викладач мови та культурології 

Методичні рекомендації: 

Сучасний урок – запорука успіху 

Культурологія – як явище культури 

Доповідь: Використання 

інтерактивних форм 

навчання при створенні КМЗ 

загальноосвітніх дисциплін в 

ПТНЗ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранська 

Наталія 

Миколаївна 
 

 

 

Освіта : 
Інститут славістики 

та міжнародних 

відносин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач мови та 

літератури,іноземної мови 
 Учитель підіймається до висоти справжньої майстерності 

лише тоді, коли його талант, знання, вміння спрямовані до 

єдиної мети, коли його робота освітлена високим обов’язком 

виховання людини майбутнього 

 ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 

Світова література. Позакласна робота з літератури- один із видів навчальної 

діяльності. 

 Методичні рекомендації  

                               з підготоки до складання  

                 проміжного та вихідного контролю,   

                які визначені навчальними планами 

      Методичні розробки  : 

 ОСКАР ВАЙЛЬД (УАЙЛЬД) – представник естетизму. „У людини має бути все 

прекрасне…” за романом О. Вайльда «Портрет Доріана Грея». 

  (урок-дослідження з використанням мультимедійних технологій) 

         УКРАЇНСЬКИЙ  ЛІТЕРАТУРНИЙ  ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК „ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА РЕВІЗІЯ” 

СВІТОВОГО 

 Презентаціїї до уроків: 

О.Вайльд.    Ф.Достоєвський.   Проза і драматургія. 

Ф.Кафка.     М.Булгаков 

 



   викладач ІІ категорії : 

 

 

 

Методичні розробки: 
1. Тестові завдання з Історії 

України на тему : “Повоєнна 

відбудова і розвиток України у 

1945 році та на початку 1950-х 

років” 

2. Використання наочності на 

уроках Історії-методичні 

рекомендації 

3. Бінарний урок на тему: 

“Історичні передумови 

розвитку конституційного 

процесу в Україні” 

 

Середнюк Олена 

Василівна 

Освіта 

НДПУ                   

ім. М.В.Гоголя 

предмет: Історія України, 

Соціологія 

Педагогічний стаж: 4 роки 

Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.ppt
Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.ppt
Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.ppt
Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.ppt


Викладач вищої категорії 

Педагогічний стаж: 39 років 

 

Москаленко 

Фелікс 

Сергійович 

 

предмет: Всесвітня 

історія, філософія 

Методичні 

розробки: 

1. Позакласний захід “Гірка 

доля українських 

остарбайтерів” 

2. Позакласний захід 

“Трагедія Бабиного Яру” 

3. Позакласний захід 

“Прізвища замість 

номерів” 

 

 



 

Виступи на методкомісіях 
  

  Робота з історичними  джерелами на уроках історії 

 Розробка маршрутів історичними місцями Києва 

 Презентації, реклами – “ Моя професія ”, “ Туристичні 

агентства ”, “ Міжнародні ланцюги  готелей ”. 

 

 

 

Методична тема 

 Друковані роботи: Методичні рекомендації до 

семінарських занять,методичні вказівки до 

виконання самостійної та індивідуальної роботи з 

дисципліни  “Історія  України ”. 

Підвищення  інтелектуальної активності  на  уроках  історії 
Викладач  Історії –  

Коваленко Наталя 

Миколаївна 

 

Стаж:   16 років 

Викладач  Історії  

Освіта: 

Навчальний заклад:    

НДПІ  

  ім. М. Гоголя 



 

Викладач іноземної мови 
 

 Назви методичних розробок : 

 «Методичні рекомендації до складання 
державної підсумкової атестації для учнів    
ІІІ курсу» 

 Розробки уроків-презентацій: Їжа, напої, 
продукти:  
 Food in our life; 

 Food and drinks; 

 Tudor Food. 

 День святого Валентина: Life is nothing 
without love 

 Магазини і покупки: Shopping and shops 

 Винаходи і винахідники: Inventors and 
inventions 

 Іменинники в англійській мові: Birds of a 
Feather… Noun. 

 

 Осіпенко 
Олена 
Миколаївна 

 НПУ                 
ім. 
М.Драгоманова 

 Категорія – 
викладач ІІ 
категорії 

еда.ppt
еда.ppt
еда.ppt


Викладач іноземної 

мови 

 

 

 

Лисенко Інна 

Іванівна 
Освіта: 

НПУ                           

ім. М.П. Драгоманова 

Інститут іноземної 

філології  

 



Копиченко 

Ірина  

Юріївна 

 Освіта 

НПУ 

ім.Драгоманова 

 

 Викладач Іноземної мови 

(англійської та німецької) 

 

Методичні розробки: 

-Лінгвістика 

іноземної мови 

-Вимова звуків 
 

 



 

 

 

Андрощук Ірина 

Олексіївна 

 

 

 

Освіта: НПУ 

“Teachers' Training” 

при посольстві США. 

 


