
 

 

 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

      Н А К А З 

 

22 березня 2019 р                       м.Камінь-Каширський                         №116 

 

Про підсумки І (районного) етапу ХХIV 

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 позашкільну 

освіту», «Про авторське право і суміжні права», положення «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, «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 на базі 

районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Камінь-

Каширської районної державної адміністрації проведено І етап (районний) 

обласної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині». 

 

Усього для участі у виставці було подано 88 робіт педагогічних 

колективів та окремих працівників закладів загальної середньої освіти, 

районного методичного кабінету за номінаціями: 

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

географія, природознавство) – 43 роботи; 

2) математика (алгебра, геометрія) – 26 робіт; 

3) освіта дітей з особливими потребами (спеціальна освіта, інклюзивна 

освіта) – 9 робіт; 

4) управління закладами освіти – 10 робіт. 

 

Членами журі відзначено новизну та актуальність тем представлених 

робіт, практичне спрямування методичних посібників, авторських 



підручників, методичних рекомендацій, методичних розробок, збірників 

вправ, задач, текстів, електронних навчальних посібників тощо.  

Матеріали виставки відповідають вимогам державних освітніх 

стандартів, мають високий рівень естетичного оформлення та практичного 

спрямування. 

Участь у виставці взяли освітяни більшості закладів загальної 

середньої освіти. Найактивнішими були педагоги навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» №1 ім.Євгена 

Шабліовського м.Каменя-Каширського, загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

сіл Брониця, Бузаки, Видерта, Воєгоща, Нуйно, Піщане. 

Найбільшу кількість робіт, відзначених журі Виставки, представили 

педагоги та педагогічні  колективи загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів сіл 

Видерта, Залісся, Нуйно, Піщане, навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського 

м.Каменя-Каширського. 

Відповідно до рішення журі Виставки та зважаючи на вищевикладене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити підсумки І (районного) етапу ХХIV обласної виставки 

«Творчі сходинки педагогів Волині» та нагородити переможців грамотами 

відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської  районної державної 

адміністрації у номінаціях: 

1.1. Природознавство 

- астрономія 

- Михальчук Лесю Петрівну, вчителя фізики та астрономії, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Видерта (збірник завдань 

«Збірник завдань з астрономії на встановлення відповідності»); 

- Остапука Валерія Олександровича, вчителя фізики та астрономії, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Бузаки (методична розробка 

«Практичні заняття з астрономії»). 

- фізика 

- Приходька Руслана Володимировича, вчителя фізики, опорного 

навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Пнівне» 

(збірник вправ «Тематичні контрольні роботи (рівень стандарту»); 

- Намуйлик Людмилу Федорівну, вчителя фізики, загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів села Оленине (навчальний довідник «Вплив радіаційного 

випромінювання на організм людини»). 

- біологія 

- Власюк Оксану Володимирівну, вчителя біології, загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів села Личини (методична розробка «Кейс-технологія як 

засіб реалізації STEM-освіти на уроках біології»); 

- Федчик Ольгу Миколаївну, вчителя біології, загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Воєгоща (збірник вправ «Задачі з біології для 9 класу»); 

- Митчик Людмилу Іванівну, вчителя біології, загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів села Осівці (збірник текстів «Диктанти з біології людини»); 



- Сацик Нелю Йосипівну, вчителя біології загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Раків Ліс (розробка виховного заходу «День зустрічі птахів»); 

- Гузь Розу Дмитрівну, вчителя біології, загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Раків Ліс (методичний порадник «Розв'язування задач з 

генетики»); 

- Шепшелей Людмилу Володимирівну, вчителя біології, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Нуйно (навчальний посібник 

«Підготовка до олімпіади з біології (ботаніка)»). 

- екологія 

- Банзерук Оксану Юріївну, вчителя біології та екології, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Нуйно (методичні рекомендації 

«Розвиток екологічної компетентності учнів»); 

- Остапчук Тамару Георгіївну, вчителя біології та екології, навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені 

Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського (методичні рекомендації 

«Формування екологічної грамотності і здорового життя методом проектів з 

використанням дослідницького методу»); 

- П'ятенко Лесю Миколаївну, вчителя біології та екології, навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені 

Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського (методичні рекомендації 

«Розвиток проектної компетентності школярів засобами STEM-освіти 

(екологія)»). 

- хімія 

- Кіпець Оксану Степанівну, вчителя хімії, загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Добре (збірник задач «Збірник задач з хімії»); 

- Тихонюк Іванну Володимирівну, вчителя хімії, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Брониця (збірник «Домашній експеримент»); 

- Бирук Галину Миколаївну, вчителя хімії, загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Залісся (збірник матеріалів «Хімічні цікавинки»); 

- Бублій Жанну Павлівну, вчителя хімії, загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Видерта (електронний посібник «Розв'язування задач з хімії з 

теми: «Розчини» (розв'язки і пояснення)»); 

- Федорук Руслану Володимирівну, вчителя хімії та біології, 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Підріччя (методичні поради 

«Вчімо хімію цікаво»). 

-  географія 

- Іллюшик Наталію Федорівну, вчителя географії, загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів села Личини (дидактичний посібник «Річки та озера 

рідного краю»); 

- Босак Віту Олексіївну, вчителя географії, загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів села Житнівка (методичний посібник «Розв'язування географічних 

задач»); 

- Каменчука Степана Івановича, вчителя географії, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Сошичне (посібник «Краєзнавчі завдання до курсу 

фізичної географії України»); 



- Пугача Романа Івановича, вчителя географії, загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Піщане (дидактичний посібник «Порівняльна географія в 

геоГРАФІКАХ та таблицях»); 

- Шевчик Людмилу Павлівну, вчителя географії загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Піщане (наочний посібник «Рослинний і тваринний світ. 

Південна Америка»); 

- Помаліну Анастасію Андріївну, вчителя географії, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Полиці (збірник задач «СерйоЗНО вивчаю 

географію»); 

- Лесік Марію Іванівну, вчителя географії, навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ села Видричі» 

(методична розробка «Цікаві дидактичні матеріали з географії»); 

- П'ятенко Віктора Олександровича, вчителя географії, навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені 

Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського (збірник завдань «Тестові 

завдання з географії для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників закладів загальної  середньої освіти як інструментарій 

реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6-х і 7-х класів з 

географії» 

- природознавство 

- Куяву Оксану Іванівну, вчителя природознавства та географії, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Хотешів (методична розробка 

«Інтерактивні технології та методи навчання як засіб модернізації сучасного 

уроку природознавства»). 

1.2. Математика  

- алгебра 

- Козловську Людмилу Василівну, вчителя математики, навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 

м.Каменя-Каширського (методична розробка «Методика вивчення 

ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій 

розвивального навчання»); 

- Галаса Анатолія Васильовича, вчителя математики, навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 

м.Каменя-Каширського (методична розробка «Формування та розвиток 

ключових і предметних компетентностей учнів на роках математики»); 

- Шпанчук Ларису Антонівну, вчителя математики, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Піщане (збірник задач «Математика у світі 

професій»). 

- геометрія 

- Карпіка Вадима Віталійовича, вчителя математики, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Грудки 1. (навчально-методичний посібник 

«Геометрія. 10 клас. Профільний рівень. І семестр»); 2. (навчально-

методичний посібник «Геометрія. 10 клас. Профільний рівень. ІІ семестр»). 

1.3.  Освіта дітей з особливими потребами  

- спеціальна освіта 



- Чмух Олену Василівну, соціального педагога, загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Воєгоща (методична розробка «Діти сонця – особливі 

діти»); 

- Мирончук Людмилу Михайлівну, вчителя початкових класів, 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Видерта (посібник «Дитина з 

особливими потребами (корекційно-розвивальні заняття)»; 

- Лошик Іванну Анатоліївну, вчителя-логопеда, навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені Євгена 

Шабліовського міста Каменя-Каширського (збірник завдань «Розвиток 

психомоторних процесів у дітей  особливими потребами за допомогою 

кінезіологічних вправ та мнемотехнічних прийомів». 

- інклюзивна освіта 

- Маліцьку Світлану Петрівну, вчителя зарубіжної літератури, 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Гута-Камінська (навчально-

методичний посібник «Використання ігор, логопедичних  розвивальних 

вправ у корекційній роботі із дітьми з порушенням мовлення»; 

- Грищук Тетяну Олександрівну, вчителя початкових класів, 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Гута-Камінська (навчальний  

посібник «На допомогу вчителям корекційно-розвиткових занять»); 

- Римарук Наталію Сергіївну, асистента вчителя, загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів села Нуйно (навчальний посібник «БУКВАР в 

мнемотаблицях»); 

- Авторський колектив навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені Євгена Шабліовського 

міста Каменя-Каширського у складі: Лошик Іванни Анатоліївни, голови 

районного МО, Бащук Надії Макарівни, заступника директора з навчально-

виховної роботи, Віруцької Олени Сергіївни, соціального педагога, Тарасюк 

Ольги Іванівни, соціального педагога (інформаційно-методичний збірник «З 

надією у майбутнє… Школа, яка дарує радість»). 

1.4. Управління закладами освіти: 

- Авторський колектив районного методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту Камінь-Каширської районної державної адміністрації у 

складі:  Подшивалкіної Любові Петрівни, завідувача РМК, Парфелюк Юлії 

Миколаївни, методиста РМК (збірник матеріалів «Педагогічна спадщина 

В.О.Сухомлинського в освітньому просторі району»); 

- Каширець Наталію Петрівну, методиста районного методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської районної 

державної адміністрації (методична розробка «Модель STEM-проекту» 

(матеріали районного семінару-тренінгу); 

- Федік Людмилу Іванівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Піщане (методичний 

посібник «Інноваційні підходи до проведення сучасного уроку»); 

- Карпук Лідію Миколаївну, директора школи, загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів села Залісся (методична розробка «Спілкування на уроці як 

засіб стимулювання творчої діяльності вчителя і учня»); 



- Денейчук Людмилу Василівну, заступника директора з навчально-

виховної роботи, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Нуйно (збірник 

матеріалів школа молодого педагога «Перші кроки до майстерності»); 

- Бусько Оксану Павлівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Полиці (методична 

розробка «Нова українська школа в контексті ідей В.О.Сухомлинського»); 

- Мельник Аллу Степанівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей» №1 імені Євгена Шабліовського міста Каменя-Каширського 

(методична розробка «Інтеграція освітнього процесу як умова формування 

компетентної особистості»); 

- Авторський колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Залісся у складі: Шумік Наталії Миколаївни, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, Матронік Світлани Йосипівни, практичного 

психолога (методична розробка «Зустріч у дружньому колі. Оновлюємо 

школу разом!»); 

- Авторський колектив навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені Євгена Шабліовського 

міста Каменя-Каширського у складі: Тішкової Людмили Андріївни, 

директора школи; Макарчук Наталії Євгенівни, заступника директора з 

навчально-виховної роботи (інформаційно-методичний збірник «Інноваційна 

діяльність закладу освіти – запорука підвищення якості освітнього процесу та 

професійного зростання педагогів»). 

2. Оголосити подяку начальника відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації за актуальність, новизну представлених робіт та 

активну участь у І (районному) етапі ХХIV обласної виставки «Творчі 

сходинки педагогів Волині»  директорам закладів загальної середньої освіти 

сіл: Брониця (Корінчук А.М.), Бузаки (Хмелик В.І.), Видерта (Назарчук С.Л.), 

Воєгоща (Неофітний Р.В.), Залісся (Карпук Л.М.), Нуйно (Лукашук С.В.), 

Піщане (Демидюк С.С.) та навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 ім.Євгена Шабліовського м.Каменя-

Каширського (Тішков Л.А.). 

3. Директорам закладів загальної середньої освіти: 

3.1. Довести інформацію до відома педагогічних працівників. 

3.2. Врахувати результати участі педагогічних працівників при 

проведенні атестації. 

3.3. Сприяти поширенню досвіду переможців виставки. 

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник                                                                            В.ПАСЬ 

 

Подшивалкіна, 2348 

 


