
 1 

 

         
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

 
Каталог 

відзначених дидактичних та методичних 

матеріалів в обласній виставці  

«Творчі сходинки педагогів Волині»  

 2019 рік 

 
 

 



 2 

  
№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові, посада 

автора ( повністю) 

Повна назва 

навчального 

закладу 

Номінація Назва роботи Вид навчально-

методичного 

видання 

Вид нагороди 

1.  Мельник Алла 

Степанівна, 

заступник з 

навчально-

виховної 

роботи  

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноос

вітня  

школа І-ІІІ 

ступенів» 

№1ім. 

Є.Шабліов – 

ськогом. 

Каменя-

Каширськог

о 

Управління 

закладами 

освіти 

«Інтеграція 

освітнього 

процесу як умова 

формування 

компетентної 

особистості» 

Методична 

розробка 

Диплом І ступеня 

2.  Тішкова 

Людмила 

Андріївна, 

директор 

школи, 

Макарчук 

Наталія 

Євгеніївна, 

заступник 

директора з 

НВР, 

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноос

вітня  

школа І-ІІІ 

ступенів» 

№1ім. 

Є.Шабліов – 

ськогом. 

Каменя-

Каширськог

Управління 

закладами 

освіти 

«Інноваційна 

діяльність закладу 

освіти – запорука 

підвищення якості 

освітнього процесу 

та професійного 

зростання 

педагогів» 

Інформаційно-

методичний 

збірник 

Диплом І ступеня 
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о 
3.  Каширець 

Наталія 

Петрівна, 

методист РМК 

Районний 

методичний 

кабінет 

відділу 

освіти, 

молоді та 

спорту  

Камінь-

Каширської 

районної  

державної 

адміністрац

ії 

Управління 

закладами 

освіти 

«Модель STEM-

проекту» 

(матеріали 

районного семінару-

тренінгу) 

Методична 

розробка 
Диплом ІІ ступеня 

4. Каменчук 

Степан 

Іванович, 

вчитель 

географії 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів с. 

Сошичне 

Камінь-

Каширськог

о району 

Природозна

вство 

(географія) 

«Краєзнавчі 

завдання до курсу 

фізичної  

географії 

України» 

Посібник Диплом ІІ ступеня 

5. Михальчук Леся 

Петрівна 

Загальноосв

ітня школа  

І-ІІІ 

ступенів         

села 

Видерта 

Камінь-

Каширськог

о району 

Волинської 

Природозна

вство 

(астрономія

) 

«Збірник завдань 

з астрономії на 

встановлення 

відповідності» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Диплом ІІІ ступеня 
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області 
6 Бирук Галина 

Миколаївн, 

вчитель хімії 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів 

с.Залісся  

Камінь-

Каширськог

о району 

Природозна

вство 

(хімія) 

 

«Хімічні 

цікавинки» 

 

Збірник 

матеріалів 

Диплом ІІІ ступеня 

7. П'ятенко Леся 

Миколаївна, 

вчитель 

екології 

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноос

вітня  

школа І-ІІІ 

ступенів» 

№1ім. 

Є.Шабліов – 

ськогом. 

Каменя-

Каширськог

о 

Природозна

вство 

(екологія) 

«Розвиток 

проектної 

компетентності 

школярів 

засобами STEM-

освіти (екологія)» 

Методичні 

рекомендації 

Диплом ІІІ ступеня 

8. Лошик Іванна 

Анатоліївна, 

голова 

районного МО, 

Бащук Надія 

Макарівна, 

заступник 

директора з 

НВР, Віруцька 

Олена Сергіївна, 

Навчально-

виховний 

комплекс 

«Загальноос

вітня  

школа І-ІІІ 

ступенів» 

№1ім. 

Є.Шабліов – 

ськогом. 

Освіта дітей 

з 

особливими 

потребами 

(спеціальна 

освіта) 

«Освітній 

простір 

інклюзивного 

навчання» 

Інформаційно-

методичний 

збірник 

Диплом ІІІ ступеня 
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соціальний 

педагог, 

Тарасюк Ольга 

Іванівна, 

соціальний 

педагог 

Каменя-

Каширськог

о 

9. Авторський 

колектив у 

складі: 

Подшивалкіної 

Любові 

Петрівни, 

завідувач РМК, 

Пеарфелюк 

Юлії 

Миколаївни, 

методиста 

РМК  

Районний 

методичний 

кабінет 

відділу 

освіти, 

молоді та 

спорту  

Камінь-

Каширської 

районної  

державної 

адміністрац

ії 

Управління 

закладами 

освіти 

 

«Педагогічна 

спадщина 

В.О.Сухомлинсько

го в освітньому 

просторі району» 

 

Збірник 

матеріалів  

районної 

науково-

практичної 

конференції 

Диплом ІІІ ступеня 

10. Федік Людмила 

Іванівна 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів с. 

Піщане 

Камінь-

Каширськог

о району 

Управління 

закладами 

освіти 

 

«Інноваційні 

підходи до 

проведення  

сучасного уроку» 

Методичний 

посібник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом ІІІ ступеня 
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11. Карпук Лідія 

Миколаївн, 

директор 

школи 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів с. 

Залісся 

Камінь-

Каширськог

о району 

 

Управління 

закладами 

освіти 

 

 

«Спілкування на 

уроці як засіб 

стимулювання 

творчої 

діяльності 

вчителя і учня» 

 

Методична 

розробка 

Диплом ІІІ ступеня 

12. Денейчук 

Людмила 

Василівна, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів 

села Нуйно 

Камінь-

Каширськог

о району 

 

 

 

 

Управління 

закладами 

освіти 

 

Школа молодого 

педагога «Перші 

кроки до 

майстерності» 

Збірник 

матеріалів 

Диплом ІІІ ступеня 

13. Козловська 

Людмила 

Василівна, 

вчитель 

математики 

НВК 

«Загальноос

вітня школа 

І-ІІІ 

ступенів – 

гімназія» 

№2 

м.Каменя-

Каширськог

о 

Математика 

(алгебра) 

«Методика 

вивчення 

ірраціональних 

рівнянь і 

нерівностей з 

використанням 

технологій 

розвивального 

навчання» 

Методична 

розробка 

Диплом ІІІ ступеня 
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14. Галас Анатолій 

Васильович, 

вчитель 

математики 

НВК 

«Загальноос

вітня школа 

І-ІІІ 

ступенів – 

гімназія» 

№2 

м.Каменя-

Каширськог

о 

Математика 

(алгебра) 

«Формування та 

розвиток 

ключових і 

предметних 

компетентносте

й учнів на уроках 

математики» 

Методична 

розробка 

Диплом ІІІ ступеня 

15. Карпік Вадим 

Віталійович 

Загальноосві

тня школа 

І-ІІІ ступеня 

села Грудки 

Камінь-

Каширськог

о району 

Математика 

(алгебра) 

«Геометрія.10кла

с. Профільний 

рівень. 

І семестр» 

«Геометрія.10кла

с. Профільний 

рівень. 

ІІ семестр» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Диплом ІІІ ступеня 

16. Куява Оксана 

Іванівна, 

вчитель 

природознавств

а та географії 

Загальноосв

ітня школа 

І-ІІІ 

ступенів 

с.Хотешів 

Камінь-

Каширськог

о району 

Природозна

вство 

(природозна

вство) 

«Інтерактивні 

технології та 

методи навчання 

як засіб 

модернізації 

сучасного уроку 

природознавства

» 

Методична 

розробка 

Диплом ІІІ ступеня 

 

 

                     Упорядник:   Парфелюк Ю.М., методист РМК 

 


