
Факультет іноземної філології 

 

Інформація про кадровий потенціал методистів від баз педагогічних практик 

 

1).  

База практики: ЗОШ № 35 

Керівник підприємства Апостолов Андрій Бориславович 

 

Методисти від бази 

практики: 

1). вчитель-методист, вищ.категорії Димант Тетяна Андріівна 

Вид діяльності бази 

практики: 

ЗОШ №35 застосовує інформаційні технології у навчально-

виховному процесі, методи проектів, використання  проблемно-

пошукової технології, технологію різнорівневої диференціації 

навчання, технології формування творчої особистості та 

технології навчання в процесі дослідження. Вчителі англійської 

мови школи створюють власні технології навчання іноземної 

мови, вивчають досвід викладання провідних вчителів країни та 

світу і поширюють набуті знаня і навички у процесі обміну 

досвіду при проведенні відкритих уроків. 

 

2). 

База практики: ЗОШ  № 22 

Керівник підприємства Богун П.М. 

Методисти від бази 

практики: 

1). вчитель-методист, вищ.категорії Округ Г.М. 

2). вчитель-методист, вищ.категорії Виноградова Марина 

Миколаївна 

3). вчитель вищ.категорії Колесник Ірина Іванівна 

4). вчитель-методист, вищ.категорії Мечет Катерина 

Олександрівна 

5). вчитель-методист, вищ.категорії Первова Марина Марківна 

6). вчитель-методист, вищ.категорії Барикіна Марина Юріївна 

7). вчитель вищ.категорії Казимиренко Марина Олександрівна 

Вид діяльності бази 

практики: 

Профіль навчання: поглиблене вивчення англійської мови з 1-го 

класу. Школа має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на 

досягнення позитивних результатів навчально-виховного 

процесу, удосконалення науково-методичної роботи, розвиток 

творчого потенціалу студентів-практикантів. 

 

3). 

База практики: Гуманітарна гімназія № 41 

Керівник підприємства Масюта Л.Ю. 

Методисти від бази 

практики: 

1). вчитель-методист, вищ.категорії Сліпухіна Маргарита 

Михайлівна 

2). вчитель 1 категорії  Журило Ірина Юріївна 

3). вчитель вищ.категорії Трост М.О. 

4). вчитель 1категорії Ковальова Ганна Дмитрівна 

Вид діяльності бази 

практики: 

Миколаївська гімназія №41 – сучасний інноваційний заклад 

освіти, діяльність якого спрямована на формування ключових 

компетентностей особистості, розвиток інтелектуальних та 

творчих здібностей учнів та педагогів, виховання свідомого, 

соціально-активного громадянина, здатного здійснити життєвий 

вибір, зацікавленого в постійному саморозвитку й 



самореалізації. 

Навчально-вихована робота спрямована на реалізацію 

проблемної теми гімназії «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу як стратегія забезпечення якості освіти». 

Кафедра іноземних мов володіє сучасними комунікативними 

методиками при вивчені іноземної мови, активно використовує 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

 

4). 

База практики: Гуманітарна гімназія № 2 

Керівник підприємства Федоренко В.О. 

Методисти від бази 

практики: 

1). вчитель-методист, вищ.категорії Бурдикіна Анна Валеріївна 

2). вчитель вищ.категорії Литвинова Вікторія Анатоліївна 

3). вчитель-методист, вищ.категорії Павличенко Алла 

Владимирівна 

4). вчитель-методист, вищ.категорії Колесник Нина Вікторівна 

5). вчитель вищ.категорії Белік Дарья Валентинівна 

6). вчитель-методист, вищ.категорії Абрамова Є.В. 

Вид діяльності бази 

практики: 

Профіль навчання: поглиблене вивчення англійської мови з 1-го 

класу. Навчання  зорієнтоване на развиток творчого та 

інтелектуального розвитку учнів. Особливу увагу приділено 

індивідуальним програмам по роботі з обдарованими дітьми, які 

використовує навчальний заклад. На базі гімназії  працюють 

волонтери Корпусу Миру. 

 

5). 

База практики: ЗОШ №19 

Керівник підприємства Ільїн О.О. 

Методисти від бази 

практики: 

1). вчитель-методист, вищ.категорії Погорелова Тамара 

Євгенівна 

2). вчитель вищ.категорії Сташевська Лариса Анатолівна 

3). вчитель вищ.категорії Кузьмєнцова Наталя Семенівна 

4).  

Вид діяльності бази 

практики: 

Головною метою діяльності ЗОШ№ 19 є створення необхідних 

комфортних умов для виховання і навчання особистості. Школа 

робить ставку на формування життєвої компетентності всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

 

6). 

База практики: Гуманітарна гімназія № 3 

м.Миколаїв 

Керівник підприємства Письменна Марія Федорівна 

Методисти від бази 

практики: 

вчитель-методист, вищ.категорії Єрошкіна Н.І 

вчитель вищ.категорії Ісаханян О.О. 

вчитель вищ.категорії Плахута Н.Я. 

Вид діяльності бази 

практики: 

Робота над проблемою здійснення культурологічного підходу до 

НВП в гімназії , підвищення рівня творчості педагогів, 

формування здатність учителів до застосування нових методів і 

форм навчання, творчий розвиток та активізація мисленнєвої 

діяльності учнів. Поширення досвіду проведення інтегрованих 

урокі та проведення відео-лекторіїв, творчих конкурсів, мовних 

олімпіад. Заклад працює  за комплексною програмою 



«Обдарована дитина». 

Проблемне питання кафедри іноземних мов– «Використання 

засобiв здоров'язбереження на уроках iноземних мов через 

розвиток комунiкацiйних та соцiокультурних компетенцiй.» 

Щорічно учні гімназії посідають призові місця в  олімпіадах  з 

іноземнх мов, конкурсі - захисті  науково-дослідницьких робіт 

при МАН. 

 

 

 

 


