
         
УКРАЇНА 

БЕРЕЗНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ   

 

 Н А К А З 
 

01.03.2018                             м. Березне                      № 78 

 

Про підсумки І туру  ХV  обласного 

ярмарку – конкурсу педагогічної 

творчості 

 

Відповідно до Положення про обласний конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року № 807, 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 17 

грудня 2013 року № 53/1112, наказів управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 542 «Про організацію та 

проведення ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості», 

управління освіти,  молоді   та спорту райдержадміністрації від 19 грудня  2017  

№ 368 «Про організацію та проведення І туру (районний)  ХV  обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості», з метою  підведення підсумків 

науково-методичних надбань освітян, пропаганди кращих здобутків та 

інноваційних напрацювань педагогічних працівників Березнівського району, 

поширення їх творчих досягнень проведено І тур ХV обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості, в якому взяли участь педагоги із 35 закладів 

загальної середньої, 21 закладу дошкільної освіти району у таких номінаціях: 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізика», «Географія», «Економіка», 

«Математика», «Інформатика», «Інформаційні технології», «Художня 

культура». 

Експертні комісії відзначили 54 роботи, автори яких продемонстрували 

актуальність та оригінальність педагогічних ідей, інноваційність і практичне 

спрямування поданих на І тур (районний) ХV обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості розробок і будуть нагороджені грамотами управління 

освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації та 

районної ради профспілки працівників освіти і науки. Крім того, експертними 

комісіями визначено 16 методичних розробок, які актуальні за змістом та 

мають практичне спрямування. 

 Зважаючи на вищезазначене, 

 

НАКАЗУЮ: 

 



 

1. Узяти до уваги інформацію про проведення І туру  ХV  обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості у 2017-2018 навчальному році, що додається. 

 

2. Затвердити список  переможців  І туру  ХV  обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості вчителів, що додається. 

 

3. Нагородити  Почесними грамотами управління освіти, молоді та спорту 

Березнівської районної державної адміністрації,  районної ради профспілки 

працівників освіти і науки і відповідними грошовими преміями переможців 

та учасників І туру  ХV  обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, 

що додається: 

      І місце - 2000 гривень 

      ІІ місце -  1500 гривень 

      ІІІ місце - 1000 гривень 

учасників - 500 гривень. 

 

4. Районному методичному кабінету (Мельничук Л.С.):  

4.1. підготувати анотований каталог матеріалів переможців та учасників І 

туру  ХV  обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості «Педагогічні 

здобутки освітян  Березнівського району»; 

до 10.04.2018 року 

4.2. подати роботи переможців І туру  ХV  обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості  головам  експертних комісій обласного конкурсу-

ярмарку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

з кожної номінації згідно списку, що додається. 

до 01.03. 2018 року 

4.3. забезпечити участь переможців обласного конкурсу-ярмарку у  другому 

(обласному) турі  ХV конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. 

28.03.2018 року 

4.4. забезпечити  ознайомлення широкого кола освітян району з матеріалами 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; 

упродовж 2018 року 

4.5. розмістити інформацію про підсумки І туру  ХV  обласного конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості на сайтах управління освіти, молоді та спорту, 

районного методичного кабінету, порталі «Освіта Рівненщини». 

до 10.03.2018 року 

 

5. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів: 

5.1. рекомендувати відзначити переможців та учасників І туру ХV обласного 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, відповідно п.3; 

5.2. проаналізувати результати участі педагогів у конкурсі-ярмарку 

педагогічної творчості та видати відповідні накази; 

 до 01.05. 2018 року 

5.3. укласти каталог видавничої продукції педагогів закладів за підсумками 

2017-2018 навчального року. 



 

 до 30.05.2018  року 

6.  Централізованій бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту (Примак 

Т.І.), бухгалтеріям вище зазначених навчальних закладів  провести оплату 

відповідно до даного наказу. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районного 

методичного кабінету Мельничук Л.С. 

 

Начальник управління                                  Н. Бойчук 



 

 

Виконавець: завідувач   

районного методичного кабінету      Л. Мельничук 

 

 

Погоджено: головний бухгалтер  

централізованої бухгалтерії управління 

 освіти, молоді та спорту Т.Примак 

 

 

Погоджено: спеціаліст-юрисконсульт А. Кальчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

наказ управління освіти,                                                                                     

молоді та спорту 

райдержадміністрації 

01.03.2018 №  78 

 

 

Інформація 

про проведення І туру ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у 2017-2018 навчальному році 

 

Суспільству потрібен педагог з високою науковою, методичною, 

психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до 

безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.  

Тому, в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх 

рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної 

роботи, що ґрунтується  на досягненнях психолого-педагогічної науки, 

 педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності 

педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя. 

Відповідно до Положення про обласний конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості, затвердженого наказом управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації від 09 грудня 2013 року № 807, 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Рівненській області 17 

грудня 2013 року №53/1112, наказів управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року № 542 «Про організацію та 

проведення ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості», 

управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 

райдержадміністрації від 19 грудня  2017 № 368 «Про організацію та 

проведення І туру (районний) ХV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості», із метою пропаганди кращих здобутків та інноваційних 

напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень, 

пошуку ефективних шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, 

вироблення стратегій і шляхів розвитку освіти Березнівського району 

проведено І тур ХV обласного конкурсу – ярмарку педагогічної творчості, в 

якому взяли участь педагоги із із 35 закладів загальної середньої, 21 закладу 

дошкільної освіти району.   

На перший тур конкурсу-ярмарку було представлено 150 авторських 

робіт (2017-154, 2016-116, 2015- 154, 2014-188). 

Конкурс-ярмарок проводився упродовж січня – лютого 2018 року з десяти  

номінацій: «Дошкільна освіта» (31), «Початкова освіта» (57), «Фізика» (5), 

«Географія» (12), «Економіка» (3), «Математика» (20), «Інформатика» та 

«Інформаційні технології» (9), «Художня культура» (13). 

Основними завданнями конкурсу-ярмарку є пропаганда кращих здобутків 

та інноваційних напрацювань педагогічних працівників; пошук ефективних 

шляхів удосконалення навчально-виховного процесу; популяризація серед 



 

громадськості здобутків освітянських надбань, підвищення інтересу до проблем 

освіти; підвищення якості навчально-виховного процесу та його науково-

методичного забезпечення; формування творчого духу змагання в підготовці та 

презентації матеріалів; стимулювання творчого пошуку педагогічних 

працівників закладів освіти в удосконаленні навчально-виховного процесу; 

створення банку даних та каталогу досягнень педагогів Березнівського району. 

Одним із основних чинників підвищення якості знань є упровадження у 

практику навчання інноваційних технологій, оновлення змісту навчально-

виховного процесу відповідно до сучасних досягнень освіти і науки. Більшість 

навчальних закладів району плідно працюють у цьому напрямку, мають вагомі 

здобутки, позитивний досвід інноваційної роботи.  

Вагому частку конкурсних матеріалів складають навчальні посібники, 

рекомендації, розроблені учасниками ярмарку з метою урізноманітнення форм, 

прийомів та методів активізації пошуково-дослідницької діяльності учнів, 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення 

розвитку інноваційного освітнього середовища, електронні посібники, збірники 

навчально-методичних презентацій.  

Традиційно конкурс передбачав презентацію найефективніших методів 

навчання і виховання, показ системи роботи кращих учителів, вихователів, 

педагогічних колективів. 

На конкурс-ярмарок  за номінацією «Дошкільна освіта» були  представлені 

матеріали педагогічного досвіду  31 педагога із 21 закладів дошкільної освіти, а 

саме: ДЗО №1 «Ромашка» м. Березне, ДЗО №2 «Теремок» м. Березне, ДЗО №3 

«Веселка» м. Березне, ДЗО «Сонечко» с. Білка, ДЗО «Калинка» с. Бронне, ДЗО 

«Ромашка» с. Моквин, ДЗО «Барвінок» с. Зірне, ДЗО «Сонечко» с. Яринівка, 

ДЗО «Берізка» с. Кам’янка, ДЗО «Сонечко» с. Малинськ, ДЗО «Мар’яночка» с. 

Маринин, ДЗО «Золота рибка» с. Поляни, ДЗО «Берізка» смт. Соснове, ДЗО 

«Колосок» с. Балашівка, ДЗО «Сонечко» с. Колодязне, ДЗО «Дзвіночок» с. 

Хотинь, Бистрицького, Прислуцького, Березнівського, Князівського, 

Вітковицького  навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня  школа – 

дошкільний навчальний заклад». 

Слід відмітити підвищення активності участі у конкурсі-ярмарку закладів 

дошкільної освіти сільської місцевості. 

Експертиза матеріалів, представлених на конкурс-ярмарок показала, що 

спостерігається тенденція орієнтації науково-методичної роботи закладів 

дошкільної освіти на розвиток професійної компетентності та педагогічної  

майстерності педагогів. Більшість матеріалів характеризуються новизною і  

актуальністю тем, ефективним використанням інноваційних технологій у  

освітньо-виховному процесі. 

 Результати експертної оцінки свідчать про високий рівень підготовки   

посібників: Євтушиної Л.І., вихователя-методиста дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» м. Березне «Земля, де народились і ростемо…», «У рідному  

краї і серце співає…»; Гарбар Т.А., вихователя дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» м. Березне   «LEGO- конструювання, як засіб пізнавального 

розвитку дітей дошкільного віку»; Андрощук І.М., вихователя дошкільного 



 

навчального закладу «Теремок» м. Березне «Story Telling – мистецтво 

розповідання»; Окерешко О.А., вихователя дошкільного навчального закладу 

«Теремок» м. Березне «Формування життєво компетентної особистості 

дошкільника шляхом використання ігрових інноваційних технологій»; 

Саванчук Т.І., вихователя дошкільного навчального закладу «Калинка»   с. 

Бронне  «Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку 

засобами народознавства»; Кичан М.А., вихователя дошкільного навчального 

закладу «Веселка» м. Березне «Розвиток діалогічного мовлення дітей 

дошкільного віку засобами театралізованої діяльності»; Шашкової Н.В., 

вихователя дошкільного навчального закладу «Теремок» м. Березне  

«Впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій»; Лопуги О.С., 

вчителя-дефектолога дошкільного навчального закладу «Ромашка» м. Березне   

«Річне тематичне планування корекційних занять в спеціалізованих групах для 

дітей з вадами зору»; Рудіон Г.В., вихователя дошкільного навчального закладу 

«Ромашка» с. Моквин «Формування безпечної поведінки  дітей у різних 

життєвих ситуаціях»; Токарчук О.С., музкерівника дошкільного навчального 

закладу «Сонечко» с. Білка «Формування творчої особистості дитини засобами  

музичної діяльності»; Ляшик  Г. М., вихователя опорного закладу Прислуцький 

навчально-виховний  комплекс «ЗОШ І-ІІІст. -ДНЗ» «Живи Україно, живи для 

краси!»; За  результатами  експертної  оцінки 10 робіт стали  переможцями. 

Найбільше робіт було представлено в номінації «Початкова освіта» (57 

посібників). В основі представлених проектів вчителями початкових класів є: 

створення комп’ютерної презентації, організація роботи з обдарованими 

дітьми, різноманітні дидактичні ігри, довідники для учнів початкових класів, 

тестові завдання для перевірки знань учнів, матеріали насичені ігровими 

прийомами. Обрані вчителями теми показують систему діагностики щодо 

виявлення здібностей і  уподобань дітей, структуру різновікової та 

різнопланової роботи з дітьми за напрямками інтелектуальних, творчих, 

дослідницьких, спортивних, навчальних здібностей, оцінюють результативність 

роботи і її вплив на формування навчальних та життєвих компетентностей,   

конкурентоспроможності учнів, їх адаптації в соціальному середовищі.  

Слід відзначити роботи: Боровець С. Ф., учителя початкових класів філії 

Яцьковицька ЗОШ І-ІІ опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІ ступенів  

«Виховання почуття гідності в учнів початкових класів», Друховець Н. Г, 

учителя початкових класів філії Хотинська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного закладу 

Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» «Формування мотивації 

навчальної діяльності учнів як засобу підвищення якості знань»; Штиби Н.К., 

учителя початкових класів Вітковицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

«Специфіка організації навчально-виховного процесу в початковій школі з 

гіперактивними дітьми», Фурсяк О. М., учителя початкових класів 

Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня - ДНЗ» «Розвиток креативного мислення 

учнів початкових класів через використання творчих завдань»; Кондратюк 

О.В., вихователя групи продовженого дня Березнівський НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ 

ступенів» «Розвиток індивідуальних здібностей та природніх задатків 

особистості», Боровець Ж. В., учителя початкових класів опорного закладу 



 

Балашівська ЗОШ І-ІІ ступенів «Презентація як одна з форм роботи на різних 

етапах уроку математики з використанням мультимедійних засобів навчання», 

Дениско О. І., учителя початкових класів філії Колодязнівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів опорного закладу Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» 

«Дидактичні, розвивальні вправи та ігри для дітей із затримкою психічного 

розвитку»,  Миронець Н.М., учителя початкових класів опорного закладу 

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в початковій школі. Скрайбінг - презентація»,  Кулай Г. П., учителя 

початкових класів Князівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ» «Навчальна 

програма авторського курсу за вибором для 1-го класу «Культура 

повсякденного життя»», Мороз А.В., учителя початкових класів Поліської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів «Застосування методів та прийомів критичного мислення на 

уроках в початковій школі», Славінської С.Т., учителя початкових класів 

Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Інтерактивні технології в практиці роботи 

у початкових класах». 

Цьогоріч вчителі математики активно включились до участі в І турі 

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Всього на розгляд експертної комісії 

було представлено 20 робіт із 16 закладів середньої загальної освіти 

(Березнівської гімназії, Березнівського НВК «ЕГЛ-ЗОШ І-ІІ ступенів», 

Березнівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ліцей з професійним навчанням», 

Моквинського НВК «Гімназія – ЗОШ  І ступеня, опорного закладу Балашівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів та його філій Яцьковицька, Лінчинська ЗОШ  І- ІІ ступенів, 

опорних закладів Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», Кам’янська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів та їх філій Великопільська, Яблунівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Городищенської, Богушівської, Зірненської, Поліської ЗОШ І-ІІІ ступенів, .філії 

Великосовпівська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного закладу Соснівський НВК 

«Гімназія-ЗОШ І-І ступеня»). 

Слід відмітити, що частина робіт носить актуальний характер та 

практичну спрямованість. Це стосується посібників: Штиби О. М., учителя 

математики філії Великопільська ЗОШ І-ІІ опорного закладу Кам’янська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів  «Компетентнісний підхід у навчанні математики»), Сенюк О. Б., 

учителя математики Моквинського НВК «Гімназія – ЗОШ  І ступеня 

«Сімнадцять способів доведення теореми про властивості бісектриси кута 

трикутника», Семенюка В.В., учителя математики опорного закладу 

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Розв’язування задач і рівнянь на уроках 

математики з метою формування життєвих компетентностей особистості»,  

Боровець І. М., учителя математики опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Використання сучасних педагогічних технологій на уроках 

математики», Баранчук Т.М., учителя математики Моквинського НВК 

«Гімназія – ЗОШ  І ступеня «Реалізація діяльнісного підходу на уроках 

математики», Ціпан О. Г., учителя математики Городищенської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Активізація пізнавальної активності учнів на уроках математики 

засобами інформаційного освітнього середовища», Стрілець В. А., учителя 

математики філії Яцьковицька ЗОШ І- ІІ ступенів опорного закладу 

Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Вірю, не вірю…», Мотруніч Т. В., учителя 



 

математики  Березнівської гімназії «Збірник задач для реалізації наскрізних 

ліній компетентностей в навчанні математики»). 

У номінації  «Фізика»  на розгляд експертної комісії було представлено 5 

робіт. Кращі роботи презентували: Слудчик В. С., учитель фізики філія 

Яринівська ЗОШ І-ІІ опорного закладу Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Дидактичні можливості сучасних джерел світла у навчальному експерименті з 

фізики», Хурсяк В. І., учитель фізики опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів «Науково-дослідницька діяльність як форма роботи з обдарованими 

учнями у процесі вивчення фізики», Царук Л. О., учитель фізики Зірненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів «Формування компетентності «Екологічна грамотність і 

здорове життя» на уроках фізики». 

В номінації «Географія» представлено 13 робіт. Тематика робіт 

різноманітна. Це навчально-методичні посібники з досвіду впровадження 

новітніх технологій, зокрема, висвітлено компетентісний, особистісно 

орієнтований та діяльнісний підходи до викладання географії: Мамчур О.А., 

учитель географії філії Колодязнівська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного закладу 

Прислуцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» «Корекційна спрямованість 

пізнавальної компетентності учнів шляхом впровадження ігрових технологій на 

уроках географії», Романович Н.М., учитель Зірненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Формування ключових освітніх компетентностей у процесі вивчення географії 

через активізацію пізнавальної діяльності школярів»; Дехтерук В.М., учитель 

географії філії Михалинська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного закладу Балашівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів «Формування ключових компетентностей школярів 

засобами шкільної географічної освіти»; Дудар І.А., учитель географії 

Друхівської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Впровадження технологій інтерактивного 

навчання на уроках географії». У навчально-методичному посібнику 

«Інтеграційні зв’язки географії при вивченні теми «Несприятливі стихійні 

явища»» Лесюк Т.В., учитель Березнівської гімназії імені Миколи Буховича 

вміщено рекомендації та додаткова інформація використання інтеграційних 

зв’язків на уроці географії. Серед посібників є рекомендації із формування 

екологічної культури на уроках географії (Потапчук О.В., учитель 

Малушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Цікаво висвітлена позакласна  і краєзнавча 

робота з предмета (Чухрій З.В., учитель філії Яцьковицька ЗОШ І-ІІ ступенів 

опорного закладу  Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів «Краєзнавчий підхід як 

спосіб формування в учнів відчуття відповідальності за природу як національну 

цінність»; Гречка В.П., учитель географії Полянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Краєзнавчий путівник «Стежками мого села»»). Слід відмітити посібник 

Карпової К.Ф. (Грушівська ЗОШ І-ІІ ступенів) «Реалізація наскрізної змістової 

лінії «Громадянська відповідальність»», де розглядається реалізація наскрізної 

змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках географії з метою 

розвитку соціально-активної особистості, формування відповідального члена 

громади і суспільства. Ващук Ю. В., учитель географії філії Яблунівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів опорного закладу Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів розглянув 

питання застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках географії 



 

загальноосвітнього навчального закладу у навчально-методичному посібнику 

«Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках географії» . 

В посібнику  учителя географії опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Гапон О.А. «Формування інформаційної компетентності на уроках 

географії» розкрито сутність і роль інформаційної компетентності на уроках 

географії. Козак Л.М., учитель Березнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 підготувала 

матеріали засідання окружного майстер класу щодо створення сприятливих 

умов для формування життєвих професійно конкурентоспроможного педагога 

закладу. Карпець Ю.С., учитель Березнівського ліцею-інтернату спортивного 

профілю підготувала посібник «Домашнє задоволення з географії або як 

правильно задавати домашню роботу», практичний порадник для учителів 

географії щодо наближення домашньої роботи до інтересів та потреб сучасних 

учнів. 

Дані творчі доробки допоможуть педагогам в удосконаленні педагогічного 

процесу та розвитку творчих здібностей своїх та учнів. Комісія відмітила, що 

використовуючи дані творчі розробки, вчителі активізують пізнавальну та 

навчальну діяльність учнів, дадуть змогу повною мірою використовувати їх 

інтелектуальний потенціал, підвищувати розумову активність. Молодим 

спеціалістам ці посібники допоможуть під час підготовки до уроків. 

На номінацію «Економіка» подали посібники вчителі Беляєва Т.М. 

(опорний заклад Соснівський НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» «Інтегроване 

вивчення економіки та математики нетрадиційними методами»), Романович 

О.М. (Бистрицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» «Застосування математики 

при розв’язуванні економічних задач»), Швед Л.М. (Березнівська гімназія імені 

Миколи Буховича «Компетентнісний підхід у викладанні економіки»). 

Використовуючи їх у своїй роботі, вчитель зможе розвивати в учнів економічне 

мислення, формувати компетентність продуктивної творчої діяльності, 

виховувати ціннісне ставлення до природних та інтелектуальних ресурсів. 

 У номінаціях «Інформатика», «Інформаційні технології» взяли участь 9 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти району. Цікаву 

розробки представили: Печончик О. С., учитель інформатики опорного закладу 

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; Мисько К. В., учитель 

інформатики Вітковицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»; Потієв О. В., учитель 

інформатики філії Михалинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного 

закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

У номінації ««Інформаційні технології»» відзначені роботи Харчук Ю.В., 

учителя інформатики Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

– загальноосвітня школа І ступеня»; Ясковець О.О., учителя інформатики 

Богушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Цимбалюк О. Б., учителя 

інформатики Березнівського навчально-виховного комплексу «Економіко-

гуманітарний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів». 

У номінації «Художня культура» конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

прийняли участь 13 учителів  з 13 закладів освіти  району. 



 

Представлені  методичні посібники вивчались на їх відповідність  

сучасним вимогам, актуальності педагогічних методів, технологій, практичній 

спрямованості. Аналіз поданих матеріалів засвідчує, що учасники конкурсу, в 

основному, справились із поставленими завданнями. 

Увага конкурсантів була прикута здебільшого до загальних психолого-

дидактичних проблем: активізація пізнавальної діяльності (Зварич І.П.- 

Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа № 2), формування  творчої 

особистості (Радисюк Г.А.- Грушівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

розвиток творчих здібностей школярів (Чиж С.І.- Князівський НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ДНЗ»), шляхи формування предметної  

компетентності учнів (Данильчук О.М.- Зірненська; Кардаш В.А.-Полянська 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), формування  активної громадянської  

позиції учня-патріота (Мацкевич І.Г., філія Яцьковицька загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів опорного закладу Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів».. 

Майже всі учасники конкурсу надають перевагу інноваційним  

(інформаційно-комунікаційним, інтерактивним, проектним технологіям та 

мультимедійним засобам навчання, активним методам та формам навчання 

(Мороз О.Д., опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), 

інтегрованому навчанню, (Байкевич О.Ф.,Бистрицький НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний дитячий заклад»; Бойчук В.А., Малинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Сульжик О.В., Великопільська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів). 

Аналіз поданих методичних матеріалів дає підставу твердити, що  педагоги 

зосередили свої  зусилля  на пошуки  шляхів  поліпшення навчального процесу,  

основними серед яких зазначили: активізація творчої діяльності  за допомогою  

широкого  застосування методів стимулювання пізнавальної діяльності учнів, 

інтерактивних методів навчання, широке використання індивідуальної та 

групової, самостійної діяльності роботи учнів. 

Слід відмітити, що учасники конкурсу у своїх посібниках ілюструють  

стійку тенденцію пов’язувати поліпшення навчання художньої культури з 

літературою, історією, з мистецтвом, з впровадженням активних форм і методів  

навчання, накреслюють основні напрямки інноваційного пошуку. Особливу 

увагу звертають на реалізацію діяльнісного підходу при викладанні художньої 

культури в контексті впровадження наскрізних змістових ліній, а також 

технологію формування етнокультурної компетентності.    

Окремі учасники  конкурсу (Радисюк Г.А., Грушівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, Чиж С.І., Князівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - ДНЗ», Цимбалюк Л.І., Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів) використовують у своїй практиці рольові та театралізовані ігри. 

Варто зазначити, що в роботах спостерігається посилення уваги  учителів до  

самостійної роботи учнів на уроці, передусім у групах, парах. А також 

розглядаються питання організації науково-дослідницької та пошукової роботи 

із художньої культури (Мороз О.Д., опорний заклад Балашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів).  



 

Проте, слід зауважити, що деякі учасники  врахували не всі форми, методи, 

прийоми, засоби навчання, які використовують на уроках. В роботах немає  

елементів педагогічного дослідження, новизни. Недоліком можна вважати 

недотримання вимог оформлення конкурсних робіт: зміст не відповідає назві 

теми, застаріла література, недостатньо висвітлено як теоретичний, так і 

практичний матеріал. Особливу увагу слід звернути на конспекти уроків, на 

визначення типу, структуру уроку. 

 У порівнянні з минулими роками змістове наповнення конкурсних робіт, 

їх естетичне оформлення значно покращилися, а тому можна зробити висновок, 

що зростають і професійний та творчий рівень наших педагогів. Значно 

збільшилась кількість робіт, яка демонструє використання педагогами району 

ІКТ у навчально-виховному процесі.  

Одночасно членами експертної комісії було встановлено: у деяких 

роботах  простежується  низька унікальність теоретичної, а іноді практичної 

частини, відсутність посилань на першоджерела; в окремих випадках  

присутній  плагіат, збіг з першоджерелами; чимало робіт, у яких відсутні 

висновки або є неконкретними, не узагальнюють власний досвід, не 

продемонстровано результативності. 

Не залучаються до творчих конкурсів педагоги з досвідом роботи, із  

званнями «старший вчитель», «вчитель методист». 

Даний конкурс стимулює педагогів до  пошуку нових ідей, живить творче 

мислення, безперервне самопізнання і рух в ногу з часом. 

Експертні комісії відзначили 54 робот, автори яких продемонстрували 

актуальність та оригінальність педагогічних ідей, інноваційність поданих на 

конкурс-ярмарок розробок. Автори робіт нагороджені Грамотами управління 

освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації та районної ради 

профспілки працівників освіти і науки за І, ІІ та ІІІ місця. 16 робіт   

пропонується на участь у другому (обласному) турі  ХV конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості. 

 

 
 

Завідувач районного  

методичного кабінету                                                                 Л. Мельничук 
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Наказ управління освіти                                                                     
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Список-переможців І етапу 

ХV районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 
 

 

І місце 

 

Номінація Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

Географія Лесюк Тетяна 

Василівна 

Березнівська гімназія ім. Миколи 

Буховича 

Математика Штиба Оксана 

Миколаївна 

філія Великопільська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Сенюк Ольга 

Борисівна 

Моквинський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня 

школа  І ступеня» 

Економіка 

 

Беляєва Тетяна 

Миколаївна 

Опорний заклад Соснівський  

навчально-виховний комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа  І 

ступеня» 

Інформатика Печончик Олександр 

Саливонович  

Опорний заклад Кам’янська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Інформаційні 

технології 

Харчук Юлія 

Володимирівна  

 

Моквинський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня 

школа І ступеня» 

Фізика Слудчик Василь 

Степанович 

Філія Яринівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів  опорного закладу 

Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Початкова 

освіта 

Боровець Світлана 

Федорівна 

філія Яцьковицька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Балашівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 

Дошкільна 

освіта 

Євтушина Людмила 

Іванівна 

Дошкільний навчальний заклад №1  

«Ромашка», м. Березне 

Художня 

культура 

Мороз Оксана 

Дмитрівна 

Опорний заклад Балашівська                

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  



 

 

 

 

ІІ місце 

 

Номінація Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

Географія Мамчур Олена 

Анатоліївна 

філія Колодязнівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Прислуцький навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний 

заклад»   

Чухрій Зінаїда 

Володимирівна 

філія Яцьковицька загальноосвітня 

школа  І-ІІ ступенів опорного закладу 

Балашівська загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів 

Карпець Юлія 

Сергіївна 

Березнівський ліцей-інтернат 

спортивного профілю 

Математика  Семенюк Василь 

Володимирович 

Опорний  заклад Кам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Боровець Іванна 

Миколаївна  

Опорний заклад Балашівська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Економіка 

 

Швед Людмила 

Миколаївна 

Березнівська гімназія ім. Миколи 

Буховича 

Романович Ольга 

Миколаївна 

Бистрицький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Інформатика 

 

Мисько Катерина 

Василівна  

Вітковицький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Інформаційні 

технології 

Ясковець Ольга 

Олексіївна  

 

Богушівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 

Фізика Хурсяк Володимир 

Іванович 

Опорний заклад Балашівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

Початкова 

освіта 

 

Друховець Наталія 

Григорівна 

Філії Хотинська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів опорного закладу 

Прислуцький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 



 

Штиба Наталія 

Калениківна 

Вітковицький навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Фурсяк Оксана 

Миколаївна 

Березнівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І 

ступеня – дошкільний навчальний 

заклад» 

Кондратюк Ольга 

Василівна 

«Березнівський навчально-виховний 

комплекс «Економіко-гуманітарний 

ліцей - загальноосвітня школа  І-ІІ 

ступенів» 

Дошкільна 

освіта  

Гарбар Тетяна 

Андріївна 

Дошкільний навчальний заклад №1 

«Ромашка», м.Березне 

Андрощук Ірина 

Миколаївна 

Дошкільний навчальний заклад №2 

«Теремок», м.Березне 

Саванчук Тетяна 

Іванівна 

Дошкільний навчальний заклад 

«Калинка»  с. Бронне 

Художня 

культура 

Цимбалюк Людмила 

Іванівна  

Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Сульжик Ольга 

Володимирівна 

Великопільська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Радисюк Галина 

Андріївна 

Грушівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів 

 

 

ІІІ місце 

  

Номінація Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

Географія Романович Наталія 

Миколаївна 

Зірненська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Козак Людмила 

Миколаївна 

Березнівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №2 

Математика  Баранчук Тетяна 

Михайлівна 

Моквинський навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня 

школа  І ступеня» 

Ціпан Олена 

Григорівна 

Городищенська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Стрілець Віра 

Андріївна 

Філія Яцьковицька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Балашівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 



 

 Березнівська гімназія ім. Миколи 

Буховича 

Інформатика  

 

Потієв Олександр 

Васильович  

 

Філія Михалинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Балашівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 

Інформаційні 

технології 

Цимбалюк Ольга 

Богданівна  

 

Березнівський навчально-виховний 

комплекс «Економіко-гуманітарний 

ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» 

Фізика Царук Людмила 

Олександрівна  

Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Початкова 

освіта 

 

Боровець Жанна 

Володимирівна 

Опорний заклад Балашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Дениско Оксана 

Іванівна 

Філія Колодязнівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів опорного закладу 

Прислуцький навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний 

заклад»   

Миронець Наталія 

Миколаївна 

Опорний заклад Кам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кулай Ганна 

Петрівна 

Князівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» 

Мороз Алла 

Володимирівна 

Поліська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Славінська Світлана 

Трохимівна 

Городищенська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Дошкільна 

освіта  

Окерешко Олена 

Андріївна 

Дошкільний навчальний заклад №2 

«Теремок», м.Березне 

Кичан Марія 

Анатоліївна 

Дошкільний навчальний заклад №2 

«Веселка», м.Березне 

Лопуга Ольга 

Сергіївна 

Дошкільний навчальний заклад №1 

«Ромашка», м.Березне 

Рудіон Галина 

Василівна 

Дошкільний навчальний заклад 

«Ромашка» с. Моквин 

Токарчук Ольга 

Сергіївна 

Дошкільний навчальний заклад  

«Сонечко»,  с. Білка   

Ляшик  Галина 

Миколаївна   

Прислуцький навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дошкільний навчальний 

заклад»   

Шашкова Наталія Дошкільний навчальний заклад №2 



 

Василівна  «Теремок», м.Березне 

Художня 

культура 

Данильчук Оксана 

Михайлівна 

Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

Кардаш Віктор 

Анатолійович 

Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

 

 

 

Завідувач районного 

методичного кабінету                                                                Л. Мельничук 



 

Додаток 2  

наказ управління освіти,  

молоді та спорту  

райдержадміністрації 

01.03.2018 №  78 

 

 

Список учасників ХV обласного конкурсу-ярмарку  

педагогічної творчості за номінаціями 

 

«Географія»  

Лесюк Тетяна Василівна, учитель географії Березнівської гімназії імені 

Миколи Буховича, «Інтеграційні зв’язки географії при вивченні теми 

«Несприятливі стихійні явища»» 

Карпець Юлія Сергіївна,  учитель географії Березнівського ліцею-

інтернату спортивного профілю, «Домашнє задоволення з географії або як 

правильно задавати домашню роботу» 

 

 «Економіка»   

Беляєва Тетяна Миколаївна, учитель економіки опорного закладу 

Соснівський  навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа  

І ступеня» «Інтегроване вивчення економіки та математики нетрадиційними 

методами»    

 

«Інформатика» 

Печончик Олександр Саливонович, учитель інформатики опорного закладу 

Кам’янська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів,  «Використання 

мультимедійних і комунікаційних технологій на уроках  інформатики з метою 

формування життєво компетентної особистості» 

 

«Інформаційні технології в освітньому просторі» 

Харчук Юлія Володимирівна, учитель інформатики Моквинського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня», 

«Використання електронного щоденника в освітньому просторі»   

 

«Математика» 

Штиба Оксана Миколаївна, учитель математики філії Великопільська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Кам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, «Компетентнісний підхід у навчанні 

математики» 

Сенюк Ольга Борисівна, учитель математики  Моквинського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня», 

«Сімнадцять способів доведення теореми про властивості бісектриси кута 

трикутника»  

 



 

«Фізика» 

Слудчик Василь Степанович, учитель фізики філії Яринівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  опорного закладу Кам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, «Дидактичні можливості сучасних джерел 

світла у навчальному експерименті з фізики» 
 

«Початкова освіта» 

Боровець Світлана Федорівна, учитель початкового навчання філії 

Яцьковицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного закладу Балашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, «Виховання почуття гідності в учнів 

початкових класів» 

Друховець Наталія Григорівна,  учитель початкового навчання філії 

Хотинська загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів опорного закладу Прислуцький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад», «Формування мотивації навчальної діяльності 

учнів як засобу підвищення якості знань» 

Штиба Наталія Калениківна, учитель початкового навчання Вітковицького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад», «Специфіка організації навчально-виховного 

процесу в початковій школі з гіперактивними дітьми» 

 

«Дошкільна освіта» 

Євтушина  Людмила  Іванівна, вихователь – методист  дошкільного 

навчального  закладу №1 «Ромашка»  м. Березне, «Земля, де  народились  і  

ростемо», «У  рідному  краї  і  серце  співає» 

Гарбар  Тетяна  Андріївна,  вихователь  дошкільного  закладу  №1 

«Ромашка»  м.Березне, «LEGO – конструювання, як засіб пізнавального  

розвитку дітей» 

Окерешко Олена Андріївна, вихователь  дошкільного  закладу  №2 

«Теремок»  м. Березне,  «Формування життєвокомпетентної особистості 

дошкільнят шляхом використання  ігрових інноваційних технологій» 

Саванчук Тетяна Іванівна, вихователь  дошкільного  закладу «Калинка»  с. 

Бронне,  «Формування основ патріотичного виховання  у дітей дошкільного 

віку засобами народознавства» 

 

«Художня культура» 

Мороз Оксана Дмитрівна, учитель художньої культури опорного закладу 

Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  «Організація науково-

дослідницької та пошукової роботи на уроках художньої культури та в 

позаурочний час» 

 

 

Завідувач районного  

методичного кабінету                                                                      Л. Мельничук            



 

Додаток 3  

наказ управління освіти,  

молоді та спорту  

райдержадміністрації 

01.03.2018 № 78  

 

Список учасників І етапу 

ХV районного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 

 

 

«Географія»  

1. Капранчук Тетяна Миколаївна, філія Совпівська загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» Дудар Ілона Анатоліївна,  

Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

2. Гречка  Валентина Петрівна,  Полянська   загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

3. Ващук Юрій Володимирович, філія Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

4. Карпова Катерина Федорівна, Грушівська    загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів 

5. Потапчук Олена Віталіївна,  Малушківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

6. Дехтерук Валентина Михайлівна, філія Михалинська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

 

 «Математика» 

1. Ярошик Зоя Альфредівна філія Лінчинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

2. Євтушок Павло Васильович, філія Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

3. Крупенко Людмила Миколаївна, опорний  заклад  Балашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

4. Осницька Ніна Федорівна, опорний заклад Соснівський  навчально-

виховний   комплекс «Гімназія- загальноосвітня школа І ступеня»  

5. Оксенюк Марія Анатоліївна, Зірненська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

6. Гергелюк Марта Леонідівна, Зірненська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

7. Клубук Наталія Миколаївна Березнівський навчально-виховний  комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей з професійним навчанням»  

8. Федас Яніна Вікторівна, Богушівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  



 

9. Ахмадуліна Галина Володимирівна, філія Совпівська загальноосвітня  школа 

І-ІІ ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня»  

10. Жильчук  Світлана Олександрівна,  Поліська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

11. Прокопчук Тетяна Павлівна, Березнівський навчально-виховний комплекс 

«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа  I-II ступенів»  

12. Мамчур Алла Анатоліївна, опорний заклад  Прислуцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ степенів — дошкільний  

навчальний заклад»  

«Інформатика» 

1. Лашта Іван Віталійович, Березнівська гімназія ім. Миколи Буховича 

2. Гоголь Ірина Олександрівна, Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів 

школа №2 

3. Онофрійчук Оксана Володимирівна, Моквинський навчально-виховний  

комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

4. Челик Світлана Адамівна, опорний заклад  Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

«Фізика» 

1. Сиротюк  Василь Іванович, опорний заклад Кам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів   
2. Савчук Наталія Вікторівна, Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

 

 «Початкова освіта» 

1. Литвинчук Людмила Іванівна, філія Яцьковицька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

2. Хильчук Ніна Олексіївна, Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

3. Іванова Людмила Михайлівна,  Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

4. Іванчук Вікторія Іванівна, опорний  заклад Балашівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

5. Чернюшок Галина Фадіївна, Моквинський навчально – виховний комплекс 

«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»   

6. Ярмольчук Оксана Федорівна, Моквинський навчально – виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»   

7. Рибачук Алла Миколаївна, опорний заклад Соснівський  навчально – 

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»   

8. Лисанець Галина Володимирівна, опорний заклад Соснівський  навчально – 

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня»   

9. Сульжик Валентина Миколаївна, філія Яблунівська загальноосвітня  школа  

І-ІІ ступенів опорного закладу Кам’янська загальноосвітня  школа  І-ІІІ 

ступенів  

10. Лозинська Яна Анатоліївна, філія Михалинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  



 

11. Козлюк Галина Василівна, опорний заклад Кам'янська загальноосвітня 

школа І-III ступенів  

12. Іллюкова Ірина Петрівна, Грушівська  загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

13. Кошманюк Наталія Онисіївна, Городищенська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

14. Гурин Тетяна Адамівна, Городищенська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

15. Бойчук  Тетяна Анатоліївна, Городищенська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

16. Ковальчук Людмила Володимирівна,   Городищенська  загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів     

17. Ціпан Зоя Степанівна, Городищенська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

18. Наумчук Ольга Іванівна,   Городищенська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

19. Самойлюк Таїсія Василівна, Полянська   загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

20. Сидорчук Віта Володимирівна,  Березнівська   загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2  

21. Столярчук Валентина Миколаївна, Бистрицький   навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад»    

22. Боровець Мирослава Анатоліївна,  Березнівський навчально-виховний 

комплекс «Економіко - гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів»    

23. Шнайдер Галина Данилівна, філія Хотинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Прислуцький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ степенів — дошкільний  навчальний заклад»  

24. Крук Валентина Миколаївна, філія Лінчинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

25. Гореньчук Ольга Миколаївна, опорний заклад Прислуцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ степенів — дошкільний  

навчальний заклад» 

26. Семенюк Алла Петрівна, Березнівський навчально-виховний комплекс 

«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа  І-ІІ степенів» 

27. Савчук Світлана Михайлівна, Березнівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа  І-ІІ степенів – ліцей з професійним навчанням» 

28. Пастушок Ольга Миколаївна, Березнівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа  І-ІІ степенів – ліцей з професійним навчанням» 

29. Василець Наталія Адамівна, Богушівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

30. Осійчук Людмила Петрівна, Богушівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

31. Ярошик Оксана Андріївна, філія Лінчинська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

32. Кожарко Тетяна Василівна, Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 



 

33. Штемпель Світлана Олександрівна, Друхівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 

34. Онищук Віта Вікторівна, Полянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

35. Костюшок Людмила Петрівна, філія Совпівська загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня»  

36. Стельмах Галина Анатоліївна, філія Совпівська загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

37. Сульжик Галина Олександрівна, філія Совпівська загальноосвітня  школа І-

ІІ ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

38. Бровчук Марія Валентинівна, філія Совпівська загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

39. Стародрев Ірина Володимирівна, Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів 

школа №2 

40. Бондар Богдан Васильович, Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів   

41. Власюк Ольга Віталіївна, Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

42. Огородник  Жанна Олександрівна, опорний заклад Прислуцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ степенів — дошкільний  

навчальний заклад»  

43. Радько Ірина Петрівна, Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

44. Літвинчук Ольга Петрівна, філія Губківська загальноосвітня  школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Соснівський навчально-виховний  комплекс 

«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» 

45. Чмут Людмила Петрівна, Тишицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

46. Лопачук Жанна Дмитрівна, Орлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

 

«Дошкільна освіта» 

 

1. Соловей  Лілія Володимирівна, дошкільний навчальний заклад ясла-садок 

№1 «Ромашка» м.Березне   

2. Ващик Галина Миколаївна, Березнівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний  заклад»  

3. Семенович Людмила Іванівна, дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» 

с. Хотин    

4. Козлова Ганна Вікторівна, дошкільний навчальний заклад «Ромашка» 

с.Моквин  

5. Федорова Наталія Федорівна, дошкільний навчальний заклад «Ромашка» 

с.Моквин  

6. Лазутчик Мирослава Миколаївна, дошкільний навчальний заклад 

«Ромашка» с. Моквин  Токарчук Ольга Сергіївна, дошкільний навчальний 

заклад «Сонечко» с.Білка   



 

7. Власюк Оксана Володимирівна, дошкільний навчальний заклад дитячий 

садок «Мар'яночка» с.Маринин     

8. Лебедюк Олена Сергіївна, Вітковицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I – IIІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад»  

9. Кусік Людмила Олександрівна, Бистрицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»  

10. Робейко Оксана Федорівна, Бистрицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»   

11. Люшин Оксана Анатоліївна, дошкільний навчальний заклад «Сонечко»        

с. Колодязне 

12. Прокопчук Галина Степанівна, дошкільний навчальний заклад «Колосок»        

с. Балашівка 

13. Коваль Ірина Вікторівна, дошкільний навчальний заклад «Золота рибка»        

с. Поляни 

14. Турчик Леся Григорівна, дошкільний навчальний заклад «Золота рибка»        

с. Поляни 

15. Стецун Яна Іванівна, дошкільний навчальний заклад «Сонечко» с. Малинськ 

16. Жильчук Інна Олегівна, дошкільний навчальний заклад «Берізка» смт. 

Соснове 

17. Василець Світлана Миколаївна, Князівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I – IIІ ступенів – дошкільний  навчальний заклад»  

18. Гречка Наталія Олександрівна, дошкільний навчальний заклад «Берізка» с. 

Кам’янка  

19. Миронець Марія Миколаївна, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» с. 

Зірне 

20. Захарчук Валентина Євстафіївна, дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

с. Яринівка 

«Художня культура» 

1. Бойчук Валентина Андріївна, Малинська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  

2. Байкевич  Олена Федорівна, Бистрицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»   

3. Зварич Ірина Петрівна, Березнівська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №2 

4. Мацкевич Ілона Гаврилівна, філія Яцьковицька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

5. Переходько З.П., Прислуцький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»   

6. Хіміна Катерина Олександрівна, філія Яринівська загальноосвітня  школа  І-

ІІ ступенів опорного закладу Кам’янська загальноосвітня  школа  І-ІІІ 

ступенів  

7. Чиж Світлана Іванівна, Князівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»   

 

Завідувач районного  

методичного кабінету                                                                 Л. Мельничук 



 

Додаток 4  

наказ управління освіти,  

молоді та спорту  

райдержадміністрації 

01.03.2018 № 78  

 

Узагальнена інформація  про  кількість учасників конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості 
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1.  Березнівський НВК 

«ЕГЛ - ЗОШ І-ІІ ст» 

 1  3   1   4 

2.  Березнівський НВК 

«ЗОШ  І-ІІ ст. – ліцей з 

професійним 

навчанням» 

 1  2      3 

3.  Березнівський ліцей –

інтернат спортивного 

профілю 

1         1 

4.  Березнівська гімназія 

 

1 1 1   1    4 

5.  Моквинський НВК 

«Гімназія -ЗОШ І ст.» 

 2  2  1 1   6 

6.  Соснівський НВК  

«Гімназія - ЗОШ І ст.» 

  1 2      3 

7.  Балашівський НВК  

«Колегіум -ЗОШ І-ІІ ст.» 

1 2  2 1   1  7 

8.  Бистрицький НВК   

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

  1 1    1 2 5 

9.  Вітковицький НВК   

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

   1  1   1 3 

10.  Князівський НВК   

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

       1 1 2 

11.  Прислуцький НВК  

«ЗОШ   І-ІІІ ст. - 

дитячий садок» 

 1  2    1 1 5 

12.  Березнівська ЗОШ №2  

І-ІІІ ступенів 

1   2  1  1  5 

13.  Городищенська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

 1  7      8 

14.  Богушівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 1  2   1   4 

15.  Друхівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

1   1    1  3 



 

16.  Зірненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

1 2  1 1   1  6 

17.  Кам’янська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 1  3 1 1    6 

18.  Малинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

       1  1 

19.  Марининська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

   2      2 

20.  Малушківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

1         1 

21.  Орлівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  

   3      3 

22.  Поліська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 1  1      2 

23.  Полянська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

1   2 1   1  5 

24.  Тишицька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

   2      2 

25.  Bеликопільська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

 1      1  2 

26.  Великосовпівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

 1  4      5 

27.  Грушівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

1   1    1  3 

28.  Губківська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

   1      1 

29.  Колодязнівська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

1   1      2 

30.  Лінчинська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

 1  2      3 

31.  Михалинська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

1   1  1    3 

32.  Хотинська ЗОШІ-ІІ 

ступенів 

   2      2 

33.  Яблунівська ЗОШ  І-ІІ 

ступенів 

1 1  1      3 

34.  Яринівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

    1   1  2 

35.  Яцьковицька ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

1 1  2    1  5 

36.  Березнівський НВК 

«ЗОШ І ст. –ДНЗ» 

   1     1 2 

37.  ДНЗ №1 «Ромашка» 

м.Березне  

        4 4 

38.  ДНЗ  №2 «Теремок» 

м.Березне 

        3 3 

39.  ДНЗ  №3 «Веселка» 

м.Березне 

        1 3 

40.  ДНЗ смт. Соснове          1 1 

41.  ДНЗ с. Білка         1 1 

42.  ДНЗ с. Моквин         4 4 



 

43.  ДНЗ с. Зірне         1 1 

44.  ДНЗ с. Кам’янка         1 1 

45.  ДНЗ с. Яринівка         1 1 

46.  ДНЗ с. Поляни         2 2 

47.  ДНЗ с. Бронне         1 1 

48.  ДНЗ с. Балашівка         1 1 

49.  ДНЗ с. Малинськ         1 1 

50.  ДНЗ с. Маринин         1 1 

51.  ДНЗ с. Колодязне          1 1 

52.  ДНЗ с. Хотинь          1 1 

 Разом 12 20 3 57 5 6 3 13 31 150 

 
 

Завідувач районного  

методичного кабінету                                                                      Л. Мельничук            
 

 

 

 


