
Відомості про членів методичного об'єднання вчителів-словесників Бондарівської гімназії 

2019 – 2020 навчальний рік 

№ П.І.Б. ЗЗСО, клас  Предмет, 

який 

викладає 

Пед 

стаж 

Рік 

проходже

ння 

атестації 

Курсова 

перепідг

отовка 

Кваліфік

аційна 

категорія

, звання 

Нагороди, 

результат роботи за 

3 роки 

Проблема над якою 

працює 

1 Тіщенко Ірина 

Анатоліївна 

Бондарівська 

гімназія 

6кл 

8-9кл 

3-4кл 

Директор, 

Українська 

мова та 

література, 

Мистецтво, 

Основи 

здоров’я 

33р 2019р 2017р вища 2018р. 

Конкурс ім.Яцика 

(ІІм), 

участь у обласному 

турі. 

Всеукраїнський 

інтерактивний 

конкурс 

«Соняшник» 

Всеукраїнська 

інтернет олімпіада 

від «Всеосвіта». 

Розвиток критичного 

мислення засобами 

сучасних педагогічних 

технологій на уроках 

української філології. 

2 Пономар 

Людмила 

Сергіївна 

Бондарівська 

гімназія 

4,11кл 

 

5-10кл 

Заступник 

директора з 

ВР, 

англійська 

мова, 

трудове 

навчання,техно

логії 

 

22р 2016р 2017р І 2017рік 

Олімпіади: 

Англ..мова-Імісце 

(районний тур) 

Грамота 

Департаменту освіти 

і науки Луганської 

області 

2018рік Олімпіади: 

Англ..мова-ІІІмісце 

(районний тур), 

обслуговуюча праця-

І,І місця (районний 

тур), 

ІІ,ІІмісця (обласний 

тур) 

2019рік Олімпіади: 

обслуговуюча праця-

І,І,І місця (районний 

тур), 

Використання 

комунікативно-ігрових 

технологій на уроках 

англійської мови. 

Формування практичних 

навичок творчої 

діяльності, творчого та 

критичного мислення на 

уроках трудового 

навчання і технологій. 



І,ІІмісця (обласний 

тур) 

Конкурс «Грінвіч» 

кожного року. 

3 Величко 

Світлана 

Дмитріївна 

Бондарівська 

гімназія 

7-9кл 

Соціальний 

педагог, 

українська 

мова та 

література, 

 

15р 2017р 2015р, 

2017р. 

ІІ 2017рік.  

Конкурс ім.Яцика 

(ІІІм), 

Всеукраїнський 

інтерактивний 

конкурс 

«Соняшник» 

2018рік 

 Грамота відділу 

освіти Марківської 

райдержадміністраці

ї 

 Конкурс ім.Яцика 

(ІІІм), 

Експедиція « Моя 

батьківщина – 

Україна»-Ім 

2019рік 

Конкурс «Молоді 

голоси 

Марківщини»-Ім 

Всеукраїнський 

інтерактивний 

конкурс«Соняшник»

(кожного року). 

Роль інтерактивних 

технологій у формуванні 

комунікативних 

компетенцій школярів на 

уроках української мови 

та літератури. 

4 Капля Людмила 

Іванівна 

Бондарівська 

гімназія 

1-3кл 

5-10кл 

Англійська 

мова 

33р 2018р 2017р вища 2017р- 

Олімпіади: 

ІІ,ІІІ місця(районний 

тур) 

2018р- ІІІ 

місце(районний тур) 

День науки-ІІІм 

2019р- 

Конкурс з охорони 

праці серед 

профспілок 

Розвиток комунікативної 

та соціокультурної 

компетенції на уроках 

англійської мови 



Луганської області. 

Всеукраїнський 

конкурс 

«Грінвіч»(кожного 

року). 

5 Гавран Галина 

Анатоліївна 

Бондарівська 

гімназія 

5-11кл 

Зарубіжна 

література 

Російська мова 

41р 2018р 2019р вища 2017р 

Грамота за перемогу 

в обласному 

інтернет-конкурсі 

«Солов’їні далі». 

Конкурс «Молоді 

голоси 

Марківщини»- Ім. 

Обласний історико-

літературний  

конкурс «В 

дитинстві 

відкриваєш 

материк,котрий 

назветься потім – 

Батьківщина». 

Олімпіади: 

ІІм (районний тур) 

2018р  

Олімпіади: 

ІІІм (районний тур) 

2019р. 

Обласний конкурс 

пошуково-

дослідницьких робіт 

«Героїв пам’ятаєм 

імена» ІІІмісце. 

Перемога в 

обласному етапі 

Всеукраїнського 

учнівського 

конкурсу учнівської 

творчості, 

присвяченого 

Шевченківським 

Формування 

комунікативних 

компетентностей 

здобувачів освіти шляхом 

поєднання традиційних та 

інноваційних форм ф 

методів навчання. 



дням. 

6 Лисак Ольга 

Іванівна 

Бондарівська 

гімназія 

5кл 

5-6кл 

1-7кл  

5-7кл 

Українська 

мова та 

література 

Історія 

Музичне мист 

Образотв мист 

44р 2018р 

 

2019р вища 

«старший 

учитель» 

 Застосування сучасних 

освітніх технологій у 

процесі вивчення рідної 

мови. 

Впровадження 

розвивальних технологій 

при викладанні 

суспільних предметів. 

7 Логвиненко 

Ольга 

Миколаївна 

Бондарівська 

гімназія 

10-11кл 

Українська 

мова та 

література 

 

22р 2016р 

 

2019р ІІ 2017р 

Конкурс ім..П.Яцика 

І м. 

Олімпіади:  

ІІІ м. 2018р 

ІІІ м.2019р 

Розвиток та 

вдосконалення культури 

мовлення учнів, 

виховання національно 

свідомої особистості, 

патріота України. 

 


