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1. Міронець Людмила Петрівна. 

2. 09.03.1976. 

3. +38(066) 468-77-12, mironets19@gmail.com. 

4. Кандидат педагогічних наук (2010 рік), доцент (2012рік). 

5. Стаж: загальний – 22 роки, педагогічний – 22 роки,  науково-педагогічний – 

19 років. 

6. Нагороди: 2010 рік – грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011 

рік - грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012 рік - Грамота 

Департаменту освіти і науки обласної адміністрації, 2014 рік - Грамота 

обласної ради, 2017 рік – грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка, 

2017 рік - Почесна грамота обласної ради, 2019 рік - Подяка НАПН України 

7. Розробки, впроваджені за межами СумДПУ імені А.С. Макаренка за останні 

п’ять років. Розробка: Кімнатні рослини куточка живої природи : (фото, 

паспорти та методичні рекомендації вчителям біології) / Сумський 

державний педагогічний університет, Кафедра ботаніки ; уклад. Л.П. 

Міронець. -  Суми: [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2013. – 40 с. впроваджена 

у: 

2016 рік 

1. Павленківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Лебединської районної ради 

Сумської області (Акт №186, від 09.12.2016 р.). 

2. Самотоївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської 

районної ради Сумської області (Акт №147, від 05.12.2016 р.). 

3. Перемозький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад «Пролісок» Глухівської районної ради 

Сумської області. 

4. Комишанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Охтирської районної 

ради Сумської області (Акт №77, від 17.11.2016 р.). 

5. Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 

імені Максима Савченка Сумської міської  ради (Акт №168 від 08.12.2016 р.). 

6. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, 

м. Суми, Сумської області (Акт №897 від 08.12.2016 р.). 

7. Школа І-ІІІ ступенів №9 Оболонського району м. Києва (Акт №114 від 

08.04.2016 р.). 

 

 



 
 

 

2017 рік 

1. Чапліївський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської 

області (Акт №165, від 25.12.2017 р.). 

2. Ображіївський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. І.М. Кожедуба -дошкільний навчальний заклад Шосткинської 

районної ради Сумської області (Акт №98, від 27.12.2017 р.). 

3. Воронізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені П.О. Куліша 

Шосткинської районної ради Сумської області (Акт №35, від 26.12.2017 р.). 

4. Грунська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 

Союзу А.М. Діхтяренка Охтирського району Сумської області (Акт №514, від 

18.12.2017 р.). 

5. Івотський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської 

області (Акт №166, від 26.12.2017 р.). 

6. Коршачинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Білопільської районної 

ради Сумської області. 

 

2018 рік 

1. Опорний заклад Садівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної  ради Сумської області (Акт №330 від 13.12.2018 р.). 

2. Білківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Тростянецької районної 

ради (Акт №04-14/265, від 11.12.2018 р.). 

3. Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської 

ради Сумської області (Акт №4-04/249, від 19.12.2018 р.). 

4. Колядинецький навчально-виховний комплекс Липоводолинської 

районної ради Сумської області (Акт №01-72/400, від 04.12.2018 р.). 

5. Юнаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сумської районної ради 

Сумської області (Акт №09, від 08.01.2018 р.). 

6. Богданівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської 

області (Акт №01/22/12, від 26.12.2018 р.). 

 

2019 рік 

1. Русанівський навчально-виховний комплекс Липоводолинської районної 

ради Сумської області (Акт №221, від 19.12.2019 р.). 

2. Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу І.М. Середи (Акт №240 від 04.12.2019 р.). 

3. Саївський навчально-виховний комплекс: Саївська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-Саївський дошкільний навчальний заклад Липоводолинської 

районної ради Сумської області (Акт №318, від 05.12.2019 р.). 



 
 

4. Беївський навчально-виховний комплекс: Беївська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-Беївський дошкільний навчальний заклад (Акт №405, від 

10.12.2019 р.). 

5. Миропільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Миропільської сільської ради 

Краснопільського району Сумської області (Акт №367, від 10.12.2019 р.). 

6. Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хотинської селищної 

ради Сумського району Сумської області (Акт від 09.12.2019 р.). 

7. Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної 

ради Чернігівської області. 

 

2020 рік 

1. Павлівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний заклад Білопільської районної ради Сумської 

області (Акт від 07.12.2020 р.). 

2. Срібнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної 

ради Чернігівської області (Акт від 08.12.2020 р.). 

3. Талалаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної 

ради Чернігівської області (Акт від 08.12.2020 р.). 

4. Кіндратівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Хотинської селищної 

ради Сумського району Сумської області (Акт від 08.12.2020 р.). 

5. Миропільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Миропільської сільської ради 

Краснопільського району Сумської області (Акт від 08.12.2020 р.). 

 

2021 рік 

1. Дунаєцький навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний 

заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Глухівська міська рада Сумської 

області (Акт №11, від 15.02.2021 р.). 

 

8. Публікації: загальна кількість - 115;  

Загальний перелік основних публікацій: 
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Lekarskie, Maj 2020. Tom. LXXIII, Nr 5. P. 1079. URL:  

https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202005141.pdf   (Scopus)   

 

 

2. Ludmila P. Mironets, Valentina M. Toryanik. Methodology of organization of 

biology teacher's work against drug addiction among the students of higher 

educational establishments of accreditation level I-II. Wiadomosci Lekarskie, Maj 

2020. Tom. LXXIII, Nr 5. P. 1069–1070. URL: https://wiadlek.pl/wp-

content/uploads/archive/2020/WLek202005141.pdf (Scopus)   
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3. Alla V. Stepanyuk, Liudmyla P. Mironets, Tetiana M. Olendr, Ivan M. Tsidylo, 

Oksana B. Stoliar. Methodology of using mobile Internet devices in the process of 

biology school course studying. Cloud Technologies in Education 2019. Proceedings 

of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) Kryvyi Rih, 

Ukraine, December 20, 2019. C. 535-547. URL : http://ceur-ws.org/Vol-

2643/paper31.pdf (Scopus)   

 

4. Міронець Л.П. Біологія і комп’ютер. Факультативний курс для учнів 7-го 

класу загальноосвітніх шкіл // Збірник навчальних програм курсів за вибором 

та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного 

навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних 

закладах. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 95 - 100. 

(Рекомендовано МОН України лист №1/11-5142 від 21.10.2008 р.) 

 

5. Кімнатні рослини куточка живої природи : (фото, паспорти та методичні 

рекомендації вчителям біології) / Сумський державний педагогічний 

університет, Кафедра ботаніки ; уклад. Л.П. Міронець. -  Суми: [СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка], 2013. – 40 с. 

 

 

 

15.03. 2021 р.                                      Л.П. Міронець   
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