
 

УКРАЇНА 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

2018 року м. Камінь-Каширський №230 

Про проведення І (районного) етапу XXІV 

обласної виставки дидактичних і 
методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» 

 

На виконання наказу управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 18.10.2018 року № 564 «Про проведення XXІV обласної 

виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 

Волині», відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право і суміжні 

права», «Про науково-технічну інформацію», положень «Про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17.11.2000 року № 522, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 26.12.2000 року за № 946/5167, та «Про експериментальний 

загальноосвітній заклад», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 20.01.2002 року № 114, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

13.05.2002 року за № 428/6716, «Положення про обласну виставку дидактичних і 

методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», затвердженого 

наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 23.02.2012 року № 

123, та з метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників, 

презентації, поширення, впровадження інноваційних досягнень освітян району, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 
 

         1.1. Забезпечити проведення у січні-лютому 2019 року шкільного етапу 

XXІV обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» ( далі – Виставки ) за номінаціями: 

1) природознавство (астрономія, фізика, біологія, екологія, хімія, географія, 

природознавство); 

2) математика (алгебра, геометрія); 

3) освіта дітей з особливими потребами (спеціальна та інклюзивна освіта); 

4) управління закладами освіти. 

        1.2. До 12 лютого 2019 року надіслати у районний методичний кабінет 

(електронний та паперовий варіанти): 



1) звіт про проведення шкільного етапу Виставки; 

2) заявку на участь у районному етапі Виставки; 

3) анотований каталог робіт, що подаються на районний етап Виставки; 

4) методичні матеріали згідно анотованого каталогу. 
 

2. Затвердити склад оргкомітету районного етапу Виставки (додається). 

 

3. До 10 грудня підготувати пропозиції щодо складу фахового журі І 

(районного) етапу Виставки (додається). 

 

4.Районному методичному кабінету (Подшивалкіна Л.П.): 

 

4.1. Забезпечити проведення у лютому 2019 року районного етапу Виставки 

на базі районного методичного кабінету. 

4.2. Здійснити організаційно-методичний супровід проведення Виставки. 

4.3. Сприяти популяризації кращих матеріалів виставки та їх трансформації 

у педагогічну практику. 

4.4. До 01 березня 2018 року надіслати у відділ новацій та передових 

педагогічних технологій Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти ( vippo.nova@ukr.net ): 

- звіт про проведення районного етапу Виставки (додаток 1); 

- заявку на участь в обласному етапі Виставки; 

- анотований каталог робіт, що подаються на обласний етап Виставки 

(електронний та паперовий варіанти). 

 

5. Централізованій бухгалтерії районного відділу освіти профінансувати 

витрати на проведення XXIV обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів. 

 

6. Контроль за виконання цього наказу покласти на завідувача 

райметодкабінету Подшивалкіну Л.П. 

 
 

 

 

 

Начальник В.ПАСЬ 

 

Парфелюк 23031

mailto:vippo.nova@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу 

освіти Камінь-

Каширської 

райдержадміністра

ції від .2018 № 

Склад 
оргкомітету виставки дидактичних і методичних 

матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів району» 

 

1. Пась Віктор Іванович – голова оргкомітету, начальник відділу освіти; 

2. Подшивалкіна Любов Петрівна – заступник голови, завідувач 

методичного кабінету відділу освіти; 

3. Парфелюк Юлія Миколаївна – відповідальний секретар, методист 

методичного кабінету відділу освіти; 

4. Макарчук Марія Адамівна – завідувач ПМПК; 

5. Каширець Наталія Петрівна – методист методичного кабінету відділу 

освіти; 

6. Рюміна Лідія Іванівна – методист методичного кабінету відділу освіти; 

7. Костюшко Віталій Степанович – методист методичного кабінету 

відділу освіти; 

8. П'ятенко Леся Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу 

освіти Камінь-

Каширської 

райдержадміністра

ції від .2018 № 

Склад 
фахового журі виставки дидактичних і методичних 

матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів району» 

 

 

1. Подшивалкіна Любов Петрівна – голова журі, завідувач методичного 

кабінету відділу освіти; 

2. Парфелюк Юлія Миколаївна – секретар журі, методист методичного 

кабінету відділу освіти; 

3. Каширець Наталія Петрівна – методист методичного кабінету відділу 

освіти; 

4. Костюшко Віталій Степанович – методист методичного кабінету відділу 

освіти; 

5. Рюміна Лідія Іванівна – методист методичного кабінету відділу освіти; 

6. Макарчук Марія Адамівна –   завідувач ПМПК; 

7. П'ятенко Леся Миколаївна – головний спеціаліст відділу освіти; 

8. Пугач Тамара Миколаївна – директор Опорного навчального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне»; 

9. Сацик Неля Йосипівна – вчитель біології  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Раків Ліс; 

10.  Остапчук Тамара Георгіївна – вчитель екології Навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 міста Каменя-

Каширського; 

11.  Довжик Тетяна Іванівна – вчитель хімії Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 міста Каменя-

Каширського; 

12.  П'ятенко Віктор Олександрович – вчитель географії Навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 міста Каменя-

Каширського; 

13.  Гальом Оксана Іванівна – вчитель природознавства загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів села Підцир'я; 

14.  
 

 
 


