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  28  лютого 2014 року             Здолбунів   № 43  
 

 

Про підсумки І туру ХІ обласного  

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості  

  
 

 На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 08 січня 2014 року №03 “Про проведення І туру ХІ 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості’’ у лютому поточного 

року проведено І тур ХІ обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.  

Цьогоріч конкурс – ярмарок проходив у таких номінаціях: “Управління 

освітою’’, “Методична робота з педагогічними кадрами’’, “Робота з 

обдарованими учнями”, “Виховна робота”, “Позашкільна освіта”, 

“Українська мова та література”, “Іноземна мова”, “Світова література та 

російська мова”, “Історія”, “Основи правознавства”.  

 Всього у І турі конкурсу брало участь 68 педагогічних працівників із 25 

навчальних закладів. Серед них: загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів – 6 

(Івачківська, Кунинська, Миротинська, Новомощаницька, Новомильська, 

Новосілківська загальноосвітні школи І-ІІ ступенів), загальноосвітніх шкіл І-

ІІІ ступенів (село) – 8 (Білашівський навчально – виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, 

Бущанська, Гільчанська, Глинська, Здовбицька, Копитківська, Спасівська, 

Уїздецька загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), загальноосвітні школи І-ІІІ 

ступенів (місто) – 5 (Здолбунівські загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів 

№1,3,4,5,6), гімназій – 1(Здолбунівська гімназія), навчально – виховних 

комплексів – 3 (Мізоцький навчально – виховний комплекс “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей’’, Ступнівський навчально – виховний комплекс 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агроліцей’’, Дерманський навчально – 

виховний комплекс “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’), 

позашкільних навчальних закладів - 2 (Здолбунівська районна станція юних 

техніків, Здолбунівський районний центр творчості дітей та юнацтва). Всього 

експертні комісії І туру конкурсу – ярмарку розглянули 73 роботи. 

 Найактивнішими були педагоги Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 – 9 учасників (13%), Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 - 6 (9%), Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 – 5 (7%). 4 учасника було від 

Здолбунівської гімназії, Білашівського навчально – виховного комплексу : 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, 

Гільчанської, Бущанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів) – 6%, 3 – від 



Мізоцького навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей’’, Дерманського навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’, Здовбицької, Копитківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 4%, 2 – від Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Ступнівського навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агроліцей’’, 

Миротинської, Новомощаницької, Новомильської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів, Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва – 

3%. По 1 учаснику було від Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5, Глинської, Спасівської, Уїздецької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів, Івачківської, Кунинської, Новосілківської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів, Здолбунівської районної станції юних техніків – 1,5%. 

Найчисельнішою була номінація “Виховна робота’’ – 15 учасників (18 

робіт), “Робота з обдарованими учнями’’ – 13 учасників (13 робіт), “Історія’’ 

– 10 учасників (10 робіт), “Світова література та російська мова’’ – 8 

учасників (8 робіт), “Українська мова та література’’ та “Іноземна мова’’ 

(англійська) – по 7 учасників (7 робіт). 

Малочисельними були номінації “Іноземна мова’’ (німецька), 

“Позашкільна освіта’’ – по 3 учасника (4 роботи). По 1 учаснику були у 

номінаціях “Управління освітою’’ та “Методична робота з педагогічними  

кадрами’’. 

На жаль, не було жодного учасника у номінації “Основи 

правознавства’’. 

У номінації “Управління освітою’’ брав участь директор Спасівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Воробель В.В. (назва посібника 

“Формування іміджу загальноосвітнього навчального закладу’’). 

Робота  заступника директора з навчально – виховної роботи 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Хомич М.В. 

“Педагогічна рада – колективний орган управління методичною роботою’’ 

була представлена у номінації “Методична робота з педагогічними 

кадрами’’. 

У номінації “Робота з обдарованими учнями’’ брали участь педагоги 

Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1 – Мельник А.Л. 

(“Особливості навчання обдарованих учнів у початковій школі’’), №4 – 

Варивода Л.Г. (“Розвиток творчих здібностей дітей молодшого шкільного 

віку”), Василюк Н.В. (“Робота з обдарованими дітьми на уроках 

природознавства’’), Левченко Г.М. (“Робота з обдарованими дітьми’’), 

Капустинська Л.П. (“Обдарованість – своєрідне поєднання здібностей’’), №5- 

Зажицька Л.Є.(“Робота з обдарованими учнями на уроках географії’’), №6 – 

Мельник Ю.В.(“Виховна робота з молодшими школярами’’), Михайлова 

Л.Ф.(“Теоретичні і практичні основи роботи учителя з обдарованими дітьми 

на уроках біології з використанням елементів ейдетики’’), Білашівського 

навчально – виховного комплексу : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад – Слівчук Г.П. (“Творчі вправи та завдання 

для роботи з обдарованими дітьми’’), Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів – Сокол З.Ю. (“Творча робота з обдарованими дітьми’’), 

Уїздецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Гончарук М.П. (“Робота з 

обдарованими дітьми’’), Мізоцького навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’ – Федорчук Ю.О. (“Робота з 



обдарованими учнями. 15 задач підвищеної складності з фізики’’), 

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – Палівода Т.П. 

(“Розвивальні творчі вправи на уроках української мови та читання в 

початкових класах’’). 

У номінації “Виховна робота’’ учасниками конкурсу стали вчителі 

Білашівського навчально – виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад Гетманчук О.Я. (“Збережемо 

природну красу рідного краю’’), Миротинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Чмут А.Я. (“Система виховання у початковій школі: ціннісне 

ставлення до сім’ї, родини, людей’’), Бущанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Гураль С.А. (“Виховна робота з учнями як складова частина 

формування пізнавальної активності молодших школярів’’), Ступнівського 

навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

агроліцей’’ Бідюк В.І. (“У колі рідної родини’’) та Тимощук Г.В. (“Родинні 

виховні заходи “Вклоніться низько до землі’’), Кунинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Кондратюк І.А. (“Хліб – усьому голова’’),  

Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Шевчук М.Я. 

(“Ковбасна совість’’), Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Дащук Т.С. (“Роль родинного виховання у формуванні особистості 

молодшого школяра’’), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Маринич Л.М. (“Організація гендерного виховання у сучасній школі’’), 

педагоги – організатори Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Гуменюк Р.Я. (“Організація туристичних походів із школярами’’), 

Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Овсійчук О.І. 

(“Ціннісне ставлення особистості до природи’’, “Ціннісне ставлення 

особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю’’), 

заступники директорів з виховної роботи Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Нетикша Т.Л. (“Система родинного виховання 

“Берегиня духовності’’ (проект), “Формування ціннісних ставлень учнів до 

природи в умовах навчального закладу’’, “Організаційно – педагогічні умови 

формування ціннісних ставлень особистості учня в навчально – виховному 

процесі’’, “Бесіди, інструктажі та заходи з безпеки життєдіяльності школярів 

в загальноосвітній школі’’), Дерманського навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’ Нечипорук Т.Л. (“Проектна 

діяльність у системі виховної роботи школи’’), заступник директора з 

виховної роботи та педагог – організатор Гільчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Тимощук Т.О. та Місько Т.В. (“Потенціал музею в 

системі виховної роботи школи’’). 

Номінація “Позашкільна освіта’’ була представлена роботами 

керівників гуртків Здолбунівської районної станції юних техніків Федорука 

Ю.О. (“Виготовлення моделі – копії моторної яхти’’), Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва Ханас О.В. (“Естетичне і 

моральне виховання учнів на уроках хорового співу та під час проведення 

масових заходів’’), Чубаєвської В.В. (“Формування соціальних 

компетентностей методом застосування проектної технології в навчально – 

виховному процесі студії образотворчого мистецтва’’, “Вивчення основ 

композиції на заняттях студії образотворчого мистецтва’’). 

У номінації “Українська мова та література’’ брали участь педагоги 

Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,4 - Михалевич Т.В. 



(Збірник літературних диктантів для п’ятого класу’’) та Шпить О.І. 

(“Літературний ліхтар. Частина 2’’), Здолбунівської гімназії Шевцова Р.В. 

(“Нетрадиційні уроки в системі навчання української мови’’), Бущанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бондар Н.О. (“Дивний світ великого 

Кобзаря’’), Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Соловйова 

Т.Б. (“Використання елементів практичної риторики на уроках української 

мови’’), Дерманського навчально – виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія’’ Довбенко М.Є. (“Система форм та методів 

вивчення української літератури в школі’’), Новомощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Капітула О.С. (“Інтегровані уроки як 

засіб активізації навчальної діяльності та всестороннього розвитку учнів’). 

 У номінації “Світова література та російська мова’’ брали участь 

педагоги Здолбунівської гімназії Буцька І.В. (“Формування та розвиток 

критичного мислення учнів шляхом використання технологій web – квест на 

уроках світової літератури’’), Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів №3,6 – Тонковид Г.В. (“Розвиток критичного мислення на уроках 

світової літератури’’) та Лисько О.М. (“З Україною у творах і в серці’’), 

Мізоцького навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей’’ Кремінський О.Є. (“Інтерактивні методи у навчанні 

світової літератури’’), Білашівського навчально – виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Маркова 

С.І. (“Портфоліо коханої Франческо Петрарки Лаури, головної героїні збірки 

“Канцоньєре’’ (“Книги пісень’’), Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тебенько Л.Р. (“Тиждень світової літератури в школі’’), 

Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прокопчук Л.П. 

(“Своєрідність втілення українського національного характеру та 

лінгвістичний аналіз художнього дискурсу повісті М.В. Гоголя “Тарас 

Бульба’’), Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоус Н.Б. 

(“Інтерактивні підходи до вивчення курсу світової літератури відповідно до 

сучасних вимог методології, науки’’). 

 Номінація “Іноземна мова’’ (англійська) була представлена роботами 

вчителів Здолбунівської гімназії Павлусь Ж.Є. (“Застосування 

багатосторонніх розумових здібностей на уроках англійської мови’’), 

Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Години І.О. 

(“Використання казки під час навчання граматики англійської мови’’), 

Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Панащук Н.М. 

(“Інтерактивні технології на уроках англійської мови’’), Здолбунівських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1 та №6 – Петрук 

О.Т.(“Факультативний курс з англійської мови’’) та Сірочук І.В. 

(“Впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови’’), 

Білашівського навчально – виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад Потапчук Л.А. (“Використання 

інформаційно – комунікаційних технологій у процесі навчання англійської 

мови’’), Дерманського навчально – виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія’’ Мацюк І.А. (“Позакласна робота з іноземної 

мови’’). 

У номінації “Іноземна мова’’ (німецька) брали участь педагоги 

Здолбунівської гімназії Семенець О.Р. (“Принцеса на місяці. Збірка віршів’’) 

та Шмендель А.В. (“Дискусія як метод розвитку комунікативної компетенції 



учнів’’), Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Нетикша 

Т.Л. (“Гра, як засіб активізації мовленнєвої діяльності на уроках німецької 

мови’’, “Lernt schreben!’’). 

У номінації “Історія’’ брали участь педагоги Здолбунівських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №1,3,4,6 – Горковчук І.В.(“Місто крізь 

призму дитячих сердець’’), Літковський С.Й. (“Історичне краєзнавство як 

фактор національно – патріотичного виховання на уроках суспільних 

дисциплін’’), Гульчук О.М. (“Зошит для тематичного оцінювання з історії 

України для 9 класу’’), Сахарук Г.Д.(“Дискусія як засіб формування 

історичного мислення’’), Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

– Слободенюк С.І. (“Карикатура на уроках історії як засіб формування 

творчого мислення учня’’) та Бабарик В.Л. (“Роль жінки в історії 

українського суспільства та релігії’’), Бущанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Андрощук В.Ф. (“Застосування групових форм роботи під час 

вивчення історії’’), Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мислінчук А.О. (“Міжпредметні зв’язки – дидактична умова удосконалення 

історичної освіти та навчання школярів (використання художньої літератури 

на уроках історії)’’, Мізоцького навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’ Мороз І.М. (“Методичні 

поради з курсу “Історія України’’), Миротинської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Чиж О.М. (“Велика Вітчизняна війна у спогадах очевидців’’). 

Голови експертних комісій І туру ХІ обласного конкурсу - ярмарку 

відмітили роботи вчителів Шевцової Р.В., Капітули О.С., Михайлової Л.Ф., 

Василюк Н.В., Буцької І.В., Лисько О.М., Білоус Н.Б., Чиж О.М., Павлусь 

Ж.Є., Панащук Н.М., Потапчук Л.А., Години І.О., Нетикші Т.Л., Семенець 

О.Р., Тимощук Т.О. та Місько Т.В., Гуменюк Р.Я., Шевчук М.Я., Овсійчук 

О.І. 

Враховуючи вищесказане, та на основі результатів експертних комісій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Визнати переможцями І туру ХІ обласного конкурсу – ярмарку 

педагогічної творчості у : 

Номінації “Робота з обдарованими учнями’’ 

ІІ місце – Михайлову Людмилу Федорівну, вчителя біології Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6; 

ІІІ місце – Василюк Наталію Василівну, вчителя початкових класів 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4; 

Номінації “Виховна робота’’ 

І місце – Тимощук Тетяну Олександрівну, заступника директора з виховної 

роботи Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,  

            Місько Тетяну Володимирівну, педагога – організатора Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Нетикшу Тетяну Леонідівну, заступника директора з виховної 

роботи Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4; 

                    Гуменюк Руслану Ярославівну, педагога – організатора 

Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

ІІІ місце – Овсійчук Ольгу Іванівну, педагога – організатора 

Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 



                  Шевчук Марію Ярославівну, вчителя початкових класів 

Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

Номінації “Українська мова та література’’ 

І місце – Шевцову Раїсу Володимирівну, вчителя української мови та 

літератури Здолбунівської гімназії; 

ІІ місце – Капітулу Ольгу Семенівну, вчителя української мови та 

літератури Новомощаницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

Номінації “Світова література та російська мова’’ 

І місце – Буцьку Ірину Володимирівну, вчителя світової літератури 

Здолбунівської гімназії; 

ІІ місце – Лисько Олену Миколаївну, вчителя світової літератури 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, 

                    Білоус Наталію Борисівну, вчителя світової літератури 

Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

Номінації “Іноземна мова’’ (англійська) 

І місце – Павлусь Жанну Євгеніївну, вчителя англійської мови 

Здолбунівської гімназії; 

ІІ місце – Панащук Ніну Мефодіївну, вчителя англійської мови 

Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

                      Годину Ірину Олександрівну, вчителя англійської мови 

Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – Потапчук Ларису Андріївну, вчителя англійської мови 

Білашівського навчально – виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад; 

Номінації “Іноземна мова’’ (німецька) 

І місце – Нетикшу Тетяну Леонідівну, вчителя німецької мови 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4; 

ІІ місце – Семенець Оксану Романівну, вчителя німецької мови 

Здолбунівської гімназії; 

Номінації “Історія’’ 

І місце – Чиж Оксану Миколаївну, вчителя історії Миротинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. 

2.Нагородити переможців І туру ХІ обласного конкурсу – ярмарку 

педагогічної творчості грамотами відділу освіти. 

1. Направити матеріали переможців І туру обласного конкурсу – ярмарку 

педагогічної творчості на обласний конкурс. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

 

 

 

 

В.о. начальника відділу                                А.Демедюк 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував: 

 

Завідувач районного методичного 

кабінету                                                                     Н.Глущук 

 
 

 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт відділу освіти                                     І.Кухарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


