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Банк творчих педагогів,  

яким за результатами атестації присвоєно педагогічне звання 

 
№ 

п/п 

Навчальний заклад Прізвище, ім’я по 

батькові 

Посада Назва методичної 

розробки (проблема, над 

якою працює) 

Примітка 

 Вчитель-методист 

1.  ЗОШ І-ІІІ ст с Воєгоще Банько В.В. Вчитель української 

мови і літератури 

Розвиток критичного 

мислення на уроках 

української мови та 

літератури 

2019р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4, 

від 20.02) 

2.  НВК №1 м. Каменя-

Каширського 

Бусько В.В. Вчитель трудового 

навчання 

Інноваційна діяльність 

вчителя на уроках 

трудового навчання 

2019р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4, 

від 20.02) 

3.  НВК №1 м. Каменя-

Каширського 

Пятенко Л.М. Вчитель екології Розвиток проектної 

компетентності школярів 

засобами stem- освіти 

(екологія) 

2019р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4, 

від 20.02) 

4.  НВК №1 м. Каменя-

Каширського 

Якубінська О.А. Вчитель зарубіжної 

літератури 

Роль слова у формуванні 

творчих компетентностей 

учнів засобами зарубіжної 

літератури 

2019р., методична розробка 

розглянута науково-

методичною радою  

методкабінету (протокол №4, 

від 20.02.) 

5.  НВК №2 м. Каменя-

Каширського 

Козловська Л.В.  

Вчитель математики 

Методика вивчення 

ірраціональних рівнянь і 

нерівностей з 

використанням технологій 

розвивального навчання 

2019р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 16.01.) 

6.  НВК №2 м. Каменя-

Каширського 

Демидюк Тетяна 

Михайлівна 

Вчитель початкових 

класів 

Формування логіко-

математичної 

компетентності молодших 

школярів як умова 

успішного розвитку 

особистості 

2018р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 



 

 

7.  ЗОШ І-ІІІ ст с Раків Ліс Солоха Л.З. Вчитель трудового 

навчання 

Профорієнтація у 

формуванні життєвих 

компетентностей учнів на 

уроках трудового навчання 

2018р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

8.  ОНЗ «ЗОШ І-ІІІ ст с Пнівне» Пугач Т.М. Вчитель історії Формування національно-

патріотичної свідомості 

учнів засобами позакласної 

роботи  з історії 

2018р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

9.  ЗОШ І-ІІІ ст с Видерта Мирончук Л.М. Вчитель початкових 

класів 

Робота з дітьми з 

особливими потребами 

2018 досвід схвалено науково-

методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

10.  ЗОШ І-ІІІ ст с. Черче Шептур Віра 

Григорівна 

Вчитель української 

мови і л-ри 

Застосування форм і 

методів психологічної 

науки на уроках української 

мови і літератури 

2017, досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 15.02) 

11.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Бузаки Чоп Микола 

Федорович 

Вчитель німецької 

мови 

Формування 

комунікативних навичок 

школяра шляхом 

застосування інтерактивних 

технологій 

2016р, досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 20.01) 

12.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Підцир`я Соловей Людмила 

Федорівна 

Вчитель української 

мови та літератури 

Краєзнавчо-пошукова 

робота – дієвий засіб 

розвитку творчої 

особистості 

2016р, досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 20.01) 

13.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Воєгоще Врублевська 

Тетяна Федорівна 

Вчитель німецької 

мови 

Реалізація 

компетентнісного підходу в 

процесі навчання німецької 

мови 

2013р..- досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК, ;2015р.- досвід схвалено 

науко-методичною радою 

ВІППО 

14.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Грудки Карпік Вадим 

Віталійович 

Вчитель математики Використання тестових 

форм контролю на уроках 

математики 

2016р, досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 20.01) 

15.  НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» 

№1 м.Каменя-Каширського 

 

Дмитрук Наталія 

Анатоліївна 

Вчитель початкових 

класів 

Формування творчої 

компетентності молодших 

школярів засобами 

2014р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 



 

 

 інноваційних технологій від 20 лютого 2014р) 

16.  П`ятенко Віктор 

Олександрович 

Вчитель економіки і 

географії 

Робота з обдарованими 

учнями як напрям 

інноваційної діяльності 

вчителя географії та 

економіки 

2014р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 20 лютого 2014р) 

17.  Макарчук Наталія 

Євгенівна 

вчитель англійської 

мови 

Використання методу 

проектів для формування 

комунікативних 

компетенцій 

2013р. , методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 21.02)   

18.  Борсук Тетяна 

Якимівна 

вчитель української 

мови і літератури 

Використання проектних 

технологій на уроках 

української мови та 

літератури з метою 

формування життєвих 

компетентностей школярів 

2013р. , методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 21.02)   

19.  Каширець Віталій 

Васильович 

вчитель фізичної 

культури 

Формування основних 

технологічних елементів 

гри у баскетбол 

2013р. , методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 21.02)   

20.  Бурдак Ірина 

Володимирівна 

вчитель хімії Впровадження 

дослідницького методу на 

уроках хімії з метою 

формування компетентної 

особистості  

2011р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 17.02)   

21.  Мельник Алла 

Степанівна  

вчитель географії Забезпечення процесу 

формування основних груп 

компетентностей школярів 

шляхом впровадження 

проблемного навчання з 

географії 

2011р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 17.02)   

22.  Кереб Микола 

Георгійович  

вчитель математики Розв’язування задач з 

використанням шалькових 

терезів  

2011р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 17.02)   

23.   Войчик Людмила Вчитель історії Використання 2016р, досвід схвалено 



 

 

 

 

НВК «ЗОШ І-ІІІст.-гімназія» 

№2 м.Каменя-Каширського 

Степанівна інтерактивних технологій 

на уроках історії як засобу 

формування ключових 

компетентностей 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 20.01) 

24.  Шумік Олена 

Петрівна 

Вчитель історії Інтерактивні методи 

навчання – шлях до 

формування творчої 

особистості 

2016р, досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 20.01) 

25.  Нестерук Інна 

Віталіївнв 

Вчитель англійської 

мови 

Формування міжкультурної 

компетентності засобами 

англійської мови 

2015р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО  

26.  Коренга Ірина 

Михайлівна 

вчитель математики Розвиток пізнавального 

інтересу школярів при 

вивченні математики через 

ефективне використання 

методів, форм і прийомів 

навчання 

2013р. , методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 21.02)   

27.  Лисюк Лариса 

Миколаївна 

вчитель біології Організація науково-

дослідницької діяльності 

учнів 

2009р., методична розробка 

схвалена на засіданні вченої 

ради ВІППО (протокол №2 від 

26.03)   

28.  Воробйов Георгій 

Миколайович 

Вчитель фізики Роль турнірів юних фізиків 

і раціоналізаторів у 

розвитку пізнавальної 

активності учнів 

2001р. Досвід схвалено 

методичною радою РМК 

(протокол №2 від 10.01.) 

29.  ЗОШ І-ІІІст. с.Пнівне Фарина Ганна 

Степанівна 

вчитель математики Розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках 

математики 

2010р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 25.02)   

30.  ЗОШ І-ІІІст. с.Сошичне Каменчук Степан 

Іванович 

вчитель географії Використання краєзнавчого 

принципу у формуванні 

основних компетентностей 

учнів 

2010р., методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 25.02)   

31.  ЗОШ І-ІІІст. с.Залісся Приймачук Галина 

Василівна 

вчитель історії Використання структури 

логічних схем, таблиць на 

уроках історії 

2009р., методична розробка 

схвалена на засіданні вченої 

ради ВІППО (протокол №2 від 

26.03)   



 

 

32.  Шумік Ніна 

Миколаївна 

вчитель історії Удосконалення уроку як 

засіб розвитку творчої 

особистості вчителя і учні 

2000р., схвалено методичною 

радою РМК 

33.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Піщане Пугач Роман 

Іванович 

Вчитель географії Інформаційно-

комунікаційні технології як 

засіб формування 

інформаційної 

компетентності та стимул 

навчальної діяльності 

школярів на уроках 

географії 

2014р. методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 20 лютого 2014р) 

34.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Раків Ліс Ніщик Юліана 

Вадимівна 

Вчитель 

інформатики 

Розв’язування чисельних і 

оптимізаційних задач за 

допомогою табличного 

процесора 

2014р. методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО (протокол №1 

від 20 лютого 2014р) 

35.  Хаймик Галина 

Адамівна 

Вчитель математики Використання ІКТ як засіб 

розвитку творчої 

особистості 

2015р.,  методична розробка 

схвалена науково-методичною 

радою ВІППО  

Керівник гуртка-методист 

36.  Будинок дитячої та юнацької 

творчості 

Горохівська Н.С. Керівник гуртка Формування творчої 

особистості на заняттях 

гуртка «В’язання гачком» 

2018р., освід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

37.  Будинок дитячої та юнацької 

творчості 

Бірук Л.М. Керівник гуртка Художньо-естетичне 

виховання та розвиток 

особистості дитини 

засобами живопису як виду 

образотворчого мистецтва 

2018р., освід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

38.  Станція юних туристів Тищук Іван 

Степанович 

Керівник гуртка Організація роботи гуртків 

та експедиційних загонів 

туристсько-краєзнавчого 

профілю 

2017р.,  досвід роботи 

схвалений науково-

методичною радою РМК 

(протокол №4 від 15.02) 

  

Старший вчитель 



 

 

39.  НВК №1 м. Каменя-

Каширського 

Букало О.М. Вчитель початкових 

класів 

Формування ключових 

компетентностей в класі 

«Інтелект України» 

2019р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №6, 

від  14.03) 

40.  ЗОШ І-ІІІ ст с Качин Хоменчук Л.М. Вчитель хімії Формування ключових 

компетентностей шляхом 

використання інноваційних 

технологій 

2019р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №6, 

від  14.03) 

41.  ЗОШ І-ІІІ ст с Раків Ліс Мись С.П. Вчитель початкових 

класів 

Інтеграція як засіб у 

формуванні 

здоров`язбережувальної 

компетентності учнів у 

початковій школі 

2019р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №5, 

від  04.03) 

42.  ЗОШ І-ІІІ ст с Раків Ліс Рудчик Т.А. Вчитель початкових 

класів 

Розроблення і 

впровадження навчально-

методичного забезпечення 

початкової освіти в умовах 

реалізації нового 

Державного стандарту 

початкової загальної освіти 

2018р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №6, 

від  07.03) 

43.  ЗОШ І-ІІІ ст с Грудки Митчик Г Ф. Вчитель української 

мови та літератури 

Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках 

української мови та 

літератури 

2018р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4, 

від  09.02) 

44.  ЗОШ І-ІІІ ст с Раків Ліс Дончиць Л.Д. Вчитель початкових 

класів 

Розвиток ключових 

компетентностей учнів на 

основі впровадження у 

навчально-виховний процес 

сучасних методик та 

технологій навчання та 

виховання 

2018р.,досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4, 

від 09.02.) 

45.  ЗОШ І-ІІІ ст с Нові Червища Марчук В.В. Вчитель географії Краєзнавчий підхід у 

викладанні географії – 

дієвий спосіб підвищення 

якості та результативності 

освітнього процесу 

2018р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

46.  ЗОШ І-ІІІ ст с Підцир`я  Гальом О.І. Вчитель основ Формування критичного 2018р., досвід схвалено 



 

 

здоров’я, 

природознавства 

мислення учнів в умовах 

дослідницької діяльності з 

екології, природознавства 

та основ здоров’я 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №3, 

від 17.01.) 

47.  ЗОШ І-ІІ ст. с Мельники-

Мостище 

Юхимець Ніна 

Миколаївна 

Вчитель фізичної 

культури 

Підвищення рівня фізичної 

підготовки школярів 

шляхом впровадження ігор 

і ігрових технологій 

2017р.,  досвід роботи 

схвалений науково-

методичною радою РМК 

(протокол №5 від 15.03) 

48.  ЗОШ І-ІІ ст. с Мостище Свистун 

Мирослава 

Миколаївна 

Вчитель географії Формування компетентної 

особистості засобами 

інноваційних технологій 

2017р.,  досвід роботи 

схвалений науково-

методичною радою РМК 

(протокол №5 від 15.03) 

49.  ЗОШ І-ІІІст. с. Видерта Євчук Лариса 

Феодосіївна 

Вчитель історії Використання сучасних 

технологій та інноваційних 

методів навчання на уроках 

історії 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

6/3 від 09.03) 

50.  ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гута 

Боровенська 

Пащук Любов 

Юхимівна 

Вчитель біології Проектна діяльність як 

спосіб інтерактивного 

навчання 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 6 

від 09.03) 

51.  ЗОШ І-ІІ ст. с Підріччя Жовнір Олена 

Адамівна 

Вчитель початкових 

класів 

Навчальні ігри як форма 

продуктивного навчання 

молодших школярів 

2015р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 19.02.2015р.) 

52.  ЗОШ І-ІІ ст. с Бузаки Триндюк Галина 

Василівна 

Вчитель української 

мови і літератури 

Розвиток творчих 

здібностей школярів 

2015р., досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол №4 

від 19.02.2015р.) 

53.  ЗОШ І ст. с. Волиця Шевчик Галина 

Іларіонівна 

Вчитель початкових 

класів 

Розвиток творчих 

здібностей школярів на  

уроках трудового навчання 

2014р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №6 від 21.03) 

54.  ЗОШ І-ІІ ст. с Підбороччя Гундерич Оксана 

Степанівна 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

Впровадження 

інтерактивних форм і 

методів роботи на уроках 

світової літератури 

2014р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №6 від 21.03) 

55.  ЗОШ І-ІІІ ст. с Сошичне Хлуд Галина Вчитель початкових Формування творчої 2014р., Досвід схвалено 



 

 

Іванівна класів особистості молодших 

школярів шляхом 

застосування інноваційних 

технологій 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №6 від 21.03) 

56.  ЗОШ І-ІІІст. с.Бузаки Чоп Тетяна 

Миколаївна 

вчитель початкових 

класів 

Формування громадянсько-

активного середовища з 

метою підвищення якості 

навчання і виховання 

молодших школярів 

2013р. Розробка схвалена 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03). 

Рекомендовано до друку.   

57.  ЗОШ І-ІІІст. с.Нуйно Синицька Людмила 

Андріївна 

вчитель французької 

мови 

Використання тестового 

матеріалу на уроках 

іноземної мови 

2013р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03). 

Рекомендовано до друку.  

58.  ЗОШ І-ІІІст. с.Воєгоще Макарчук Надія 

Гордіївна 

вчитель початкових 

класів 

Формування мовленнєво-

комунікативної 

компетентності молодших 

школярів 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

59.  ЗОШ І-ІІІст. с.Ворокомле Кобак Лідія 

Петрівна 

вчитель світової 

літератури 

Впровадження особистісно 

зорієнтованого навчання на 

уроках світової літератури 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

60.   

 

 

 

 

ЗОШ І-ІІІст. с.Грудки 

Дем’янік Світлана 

Іванівна 

вчитель початкових 

класів 

Компетентнісний підхід у 

корекційній роботі. 

Попередження і подолання 

недоліків усного і 

писемного мовлення учнів 

2013р., розробка схвалена 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03).  

61.  Дем’яник Світлана 

Іванівна 

вчитель початкових 

класів 

Розвиток творчих 

здібностей молодших 

школярів  

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)  

  

62.  Митчик Алла 

Іванівна 

 вчитель математики Забезпечення якості 

освітньої діяльності 

шляхом впровадження 

елементів розвиваючого 

навчання 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

63.  Карпік Вадим 

Віталійович 

вчитель математики Методика використання 

тестових завдань 

2011р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03). 



 

 

Рекомендовано до друку .  

64.  Сотник Світлана 

Степанівна 

вчитель початкових 

класів 

Впровадження 

інтерактивних форм і 

методів роботи на уроках 

української мови 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

65.  

ЗОШ І-ІІІст. с.Добре 

Царук Олександр 

Миколайович 

Вчитель історії Формування предметних 

компетентностей на уроках 

історії та правознавства 

через використання 

сучасних інноваційних 

технологій  

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

5/3 від 17.02) 

66.  Матвійчук Віра 

Іванівна 

вчитель математики Активізація розумової 

діяльності при вивченні 

математики 

2013р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03)   

67.  Матвійчук Ольга 

Григорівна 

вчитель початкових 

класів 

Метод проектів як засіб 

розвитку творчих 

здібностей молодших 

школярів 

2013р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03)   

68.  ЗОШ І-ІІІст. с.Залісся Шумік Наталія 

Миколаївна 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

Інноваційні технології 

організації пізнавальної 

діяльності на уроках 

образотворчого мистецтва  

2012р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 21.03).   

69.  ЗОШ І-ІІст. с.Клітицьк Островська Лариса 

Макарівна 

вчитель української 

мови та літератури 

Шляхи формування мовної 

компетентності  

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

70.   

 

ЗОШ І-ІІ ст.  с.Осівці 

Сотник Валентина   

Олексіївна 

Вчитель початкових 

класів 

Формування екологічної 

культури школярів 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

6/3 від 9.03) 

71.  Митчик Людмила 

Іванівна 

вчитель біології Активізація пізнавальної 

діяльності на уроках 

біології 

2013р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03)   

72.  Іщик Галина 

Іванівна 

вчитель початкових 

класів 

Створення ситуації успіху в 

навчально-виховному 

процесі школи 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

73.  Митчик Тетяна вчитель фізичної Активізація рухової 2012р. Розглянуто науково-



 

 

Миколаївна культури діяльності учнів і 

вмотивування їх до 

систематичних занять 

фізичною культурою, 

спортом, формування 

здорового способу життя 

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

74.  ЗОШ І-ІІІст. с.Підцир’я Соловей Людмила 

Федорівна 

вчитель української 

мови і літератури 

Розвиток творчих 

здібностей і обдарувань у 

процесі вивчення укр.мови 

і літератури 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

75.  ЗОШ І-ІІІст. с.Пішане Пікуль Людмила 

Іванівна 

вчитель світової 

літератури 

Компаративістика на 

уроках світової літератури 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   

76.  ЗОШ І-ІІІст. с.Пнівне Лебіч Анатолій 

Дмитрович 

Вчитель фізичної 

культури 

Формування здорового 

способу життя засобами 

фізичної культури і спорту 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

6/3 від 9.03) 

77.  Гупалик Марія 

Миколаївна 

Вчитель української 

мови і літератури 

Проектні технології при 

викладанні української 

мови і літератури 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

6/3 від 9.03) 

78.  Пилипчук Галина 

Федорівна  

вчитель географії Формування навчально-

пізнавальної 

компетентності школярів та 

використання краєзнавчого 

матеріалу на уроках 

географії 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

79.  ЗОШ І-ІІІст. с.Полиці Боснюк Катерина 

Павлівна 

вчитель світової 

літератури 

Інноваційні підходи до 

викладання світової 

літератури 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

80.   

 

ЗОШ І-ІІІст. с.Раків Ліс 

Карпік Наталія 

Федорівна 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

Система організації 

навчальної діяльності через 

впровадження  методу 

проектів на уроках 

зарубіжної літератури 

2016р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №5 від 17.01) 

81.  Галас Людмила 

Василівна 

Вчитель хімії Формування та розвиток 

критичного мислення на 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 



 

 

сучасному уроці хімії методкабінету (протокол № 

5/3 від 17.02) 

82.  Карпік Сергій 

Миколайович  

Вчитель фізичної 

культури 

Здійснення спортивно-

оздоровчої роботи засобами 

туристсько-краєзнавчої 

роботи на уроках фізичної 

культури та в позаурочний 

час 

2016р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

методкабінету (протокол № 

5/3 від 17.02) 

83.  Карпік Наталія 

Федорівна 

вчитель світової 

літератури 

Створення умов для 

вільного розвитку 

особистості шляхом 

залучення її до різних видів 

творчої діяльності 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

84.  Муц Наталія 

Іванівна 

Вчитель початкових 

класів 

Впровадження 

інтерактивних форм і 

прийомів організації 

навчання і виховання 

молодших школярів 

2011р. Досвід схвалений 

науково-методичною радою 

РМК(протокол №3 від 14.06) 

85.  ЗОШ І-ІІІст. с.Хотешів Полюхович Надія 

Яківна 

вчитель математики Компетентнісний підхід до 

навчання математики учнів 

5-6 класів 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

86.   

 

НВК «ЗОШ І-ІІІст.-ліцей» 

№1 м.Каменя-Каширського 

Остапук Тамара 

Георгіївна 

Вчитель біології Екологічне виховання 

школярів в умовах 

інноваційної освіти 

2013р. Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

(протокол №9/4 від 22.05) 

87.  Бащук Надія 

Макарівна 

вчитель математики Впровадження активних 

форм навчання на уроках 

математики з метою 

розвитку ключових 

компетентностей учнів 

2013р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №7 від 20.03)   

88.  Федорук Світлана 

Григорівна 

вчитель англійської 

мови 

Використання 

інтерактивних технологій 

для розвитку 

комунікативних 

компетентностей учнів на 

уроках англійської мови 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   



 

 

89.  Ющик Інна 

Олександрівна 

вчитель початкових 

класів 

Впровадження 

інформаційних технологій у 

навчально-виховний процес 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   

90.  Дяк Лідія 

Федорівна 

вчитель початкових 

класів 

Проектна діяльність у 

формуванні моральних 

цінностей на уроках 

громадянської освіти 

навчання курсу «Я і 

Україна» 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №3 від 21.03)   

91.  Должко Галина 

Михайлівна 

вчитель української 

мови і літератури 

Розвиток творчої 

особистості шляхом 

створення нестандартних 

уроків української мови і 

літератури 

2011р. Досвід розглянуто 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03)   

92.  НВК «ЗОШ І-ІІІст.-гімназія» 

№2 м.Каменя-Каширського 

Артемук Оксана 

Олегівна 

Вчитель музики Художньо-педагогічне 

спілкування як метод 

керування музичним 

сприйняттям школярів 

2015р., Досвід схвалено 

науково-методичною радою 

РМК (протокол №5 від 18.03) 

93.  Корінчук Лідія 

Іванівна 

вчитель української 

мови і літератури 

Розвиток творчих 

здібностей на уроках 

української мови і 

літератури 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   

94.  Шумік Олена 

Петрівна 

вчитель історії Формування творчої 

особистості учня в умовах 

сучасного уроку історії та в 

позаурочний час 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   

95.  Курчик Світлана 

Миколаївна 

вчитель початкових 

класів 

Інноваційні технології як 

засіб формування ключових 

компетентностей молодших 

школярів 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   

96.  Пугач Людмила 

Володимирівна 

вчитель світової 

літератури, керівник 

драматичного гуртка 

школи  

Розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках 

світової літератури і в 

позаурочний час 

2013р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03). 

Рекомендовано до друку.   

97.  Остапук Олена 

Володимирівна 

вчитель англійської 

мови 

Використання проектних 

технологій для формування 

комунікативних 

2012р. Розглянуто науково-

методичною радою РМК 

(протокол №7 від 20.03)   



 

 

компетентностей учнів 

98.  Демидюк Тетяна 

Михайлівна 

вчитель початкових 

класів 

Розвиток пізнавальної 

активності школярів 

шляхом впровадження 

інноваційних технологій  

2011р. Досвід схвалено  

науково-методичною радою 

РМК (протокол №3 від 31.03) . 

Рекомендовано до друку.  

99.  Нестерук Інна 

Віталіївна 

Вчитель англійської 

мови 

Використання елементів 

комунікативно-

орієнтованого навчання при 

викладанні англійської 

мови 

2006р. Досвід схвалено 

методичною радою рай 

методкабінету (протокол   

від 15.11.) 

 Вихователь-методист 

100.  ДНЗ №2 м.Каменя-

Каширського 

Борох Світлана 

Петрівна 

вихователь Сенсорне виховання дітей 

дошкільного віку – базова 

компетентність гармонійно 

розвиненої особистості  

2012р. Методична розробка 

схвалена вченою радою 

ВІППО (протокол №2 від 

15.03)   

 


