ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
09 квітня 2021 року

м. Луцьк

№ 117

Про підсумки XXVІ обласної виставки
дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині»
Відповідно до «Положення про обласну виставку дидактичних і
методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», затвердженого
наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 23.02.2012 № 123,
на виконання наказу управління освіти і науки від 28.10.2020 № 324 «Про
проведення ХХVІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині», з метою активізації творчої діяльності
педагогічних працівників Волинської області, популяризації їх здобутків
15 березня 2021 року розпочала свою роботу ХХVІ обласна виставка
дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»
(далі – Виставка).
До участі у Виставці територіальними громадами, центрами професійного
розвитку
педагогічних
працівників,
закладами
освіти
обласного
підпорядкування було представлено 658 робіт у номінаціях:
суспільствознавство – 129 (історія – 102, правознавство – 5, економіка та
фінансова грамотність – 6, громадянська освіта – 2, предмети духовноморального спрямування – 14);
технології – 97 (інформатика – 59, трудове навчання – 38);
здоров’я та фізична культура – 91 (основи здоров’я – 26, фізична культура
– 53, предмет «Захист України» – 12);
початкове навчання – 227;
методична робота – 114.
Оцінювання робіт Виставки проводилося з 15 березня до 1 квітня
2021 року. Членами журі відзначено новизну та актуальність тем робіт,
представлених на Виставці, практичне спрямування методичних посібників,
рекомендацій та розробок, авторських програм спецкурсів, курсів за вибором,
факультативів і гурткових занять, електронних навчальних посібників тощо.
Рішенням журі відзначено високий рівень 273 робіт, що становить 41 % якості
від загальної кількості.
Участь у Виставці взяли освітяни із сорока трьох територіальних громад,
трьох закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування та
працівники Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Найактивнішими були педагоги Луцької, Нововолинської, Ковельської,
Камінь-Каширської та Рожищенської міських і Колківської та Любешівської
селищних територіальних громад.
За підсумками Виставки підготовлено анотований каталог дидактичних та
методичних матеріалів освітян Волині.
Відповідно до спільного рішення фахових журі XХVІ обласної Виставки
«Творчі сходинки педагогів Волині» та оргкомітету
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями XХVI обласної виставки «Творчі сходинки
педагогів Волині» та нагородити дипломами управління освіти і науки
облдержадміністрації І, ІІ і ІІІ ступенів педагогічних працівників та авторські
колективи (додаток 1).
2. Оголосити подяку начальника управління освіти і науки
облдержадміністрації:
2.1. За професіоналізм і об'єктивну оцінку робіт учасників
XХVI обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі
сходинки педагогів Волині» членам фахових журі (додаток 2);
2.2. За належний рівень організації першого етапу Виставки та високий
рівень робіт, поданих на XХVI обласну виставку дидактичних і методичних
матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», колективам центрів
професійного розвитку педагогічних працівників та місцевих органів
управління освітою (додаток 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою, керівникам закладів
загальної середньої освіти обласного підпорядкування:
3.1. Довести інформацію про підсумки Виставки до відома педагогічних
працівників;
3.2. Врахувати результати участі у Виставці при проведенні атестації
педагогічних працівників;
3.3. Сприяти поширенню досвіду переможців Виставки.
4. Волинському інституту післядипломної педагогічної освіти
(Олешко П.С.) сприяти популяризації матеріалів Виставки серед слухачів
курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів та
використанню у педагогічній практиці.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти
і науки облдержадміністрації Соломіну Т. І.
Начальник

Наталія Свитка 242 225
Лариса Роговська 727 151

Людмила ПЛАХОТНА

Додаток 1
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
09.04.2021№117
Список переможців
XХVІ обласної виставки «Творчі сходинки педагогів Волині», роботи яких
відзначені дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації
Прізвище, ім’я, по
батькові, посада
автора

Шум Олександр
Павлович, вчитель
предмету «Захист
України»

Повна назва навчального закладу

Диплом І ступеня
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 10 - професійний
ліцей Луцької міської ради»
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 смт Ратне імені
Миколи Заліпи

Вид
навчальнометодичного
видання

Назва роботи

Методичні
рекомендації

Тактична
підготовка на
уроках Захисту
Вітчизни

Збірник вправ

Все у ваших руках

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичний
збірник

Грабар Лариса
Кирилівна, вчитель
математики та
економіки

Нововолинський ліцей № 6
Нововолинської міської ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Березна Катерина
Володимирівна
вчитель
християнської етики
Тимощук Лариса
Сергіївна, вчитель
української мови та
літератури

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Цмінівський
ліцей» Маневицької селищної
ради Волинської області
Грем'яченський ліцей
Цуманської селищної ради
Волинської області

Дидактичний
матеріал

Використання
можливостей
віртуального
кабінету
правознавства в
реалізації
системнодіяльнісного
підходу
Формування
позитивної
мотивації на
здоровий спосіб
життя на уроках
курсу за вибором
«Фінансова
грамотність»
Ментальні карти на
уроках
християнської
етики
Ключики до
прочитання.
Комплект
радіантних карток
до уроків курсу
«Основи
християнської
етики. 6 клас»

Хотинюк Тетяна
Петрівна, вчитель
предмету «Захист
України»
Козакевич Олена
Петрівна, вчитель
історії та
правознавства

Збірник
карток

Мізюк Олександр
Миколайович,
вчитель
інформатики

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 м. Рожище
Рожищенського району
Волинської області

Збірник
задач,
електронні
підручники

Практикум з
програмування
мовою Python;
Путівник по Linux.
Основи
використання Linux
у школі.;
Серія електронних
підручників для
підтримки
вивчення
вибіркових модулів
«Математичні
основи
інформатики» і
«Вебтехнології»

Соловко Світлана
Михайлівна, вчитель
трудового навчання

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 22 – ліцей Луцької
міської ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Соловко Світлана
Михайлівна,
вчитель трудового
навчання
Залевська Лариса
Георгіївна,
вчитель трудового
навчання
Костюк Іванна
Леонідівна, вчитель
трудового навчання

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 22 – ліцей Луцької
міської ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Об’єкти проектнотехнологічної
діяльності на
уроках трудового
навчання у 7-9-х
класах (за
оновленою
програмою)
Сучасні об’єкти
проєктування.
Обслуговуючі види
праці. 5-9 класи

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Лін Вікторія
Валеріївна, вчитель
трудового навчання
Орлова Зоя
Володимирівна,
вчитель
обслуговуючої праці

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ
ст. № 5 Луцької міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 – природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Матвійчук Лариса
Мілентіївна, учитель
трудового навчання

Методичний
збірник

Формування
ключових та
предметних
компетентностей
на уроках
лозоплетіння
Навчаємось
дистанційно.
Вирощування
кімнатних рослин

Інноваційні
педагогічні
технології на
уроках трудового
навчання

Теребуха Світлана
Самійлівна, вчитель
трудового навчання

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 смт Ратне імені
Миколи Заліпи

Методичні
рекомендації

Вітюк Руслана
Олексіївна, Потапова
Тетяна Ігорівна,
вчителі
обслуговуючої праці

Нововолинський ліцей № 5
Нововолинської міської ради
Волинської області
Нововолинський ліцей № 7
Нововолинської міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»
Загальноосвітня школа І - ІІІ
ступеня смт Мар'янівка
Горохівського району
Волинської області

Збірник
інструктивнотехнологічни
х карток

Матвійчук Оксана
Євгеніївна, вчитель
основ здоров’я

Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 24 технологічний ліцей»

Навчальнометодичні
рекомендації

Волинець Юрій
Йосипович, вчитель
фізичної культури

Комунальний заклад «Луцька
гімназія №4 імені Модеста
Левицького Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Довганюк Людмила
Михайлівна, вчитель
фізичної культури

Комунальний заклад «Луцький
навчально-реабілітаційний центр
Луцької міської ради»

Методична
розробка

Зелінська Наталія
Іванівна, вчитель
історії та
правознавства

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня с. Микуличі ВолодимирВолинського району
Волинської області

Електронний
збірник
тестових
завдань з
історії
України (8
клас) на базі
онлайн
сервісу
Learning Apps

Нижник Микола
Васильович, вчитель
трудового навчання
Варемчук Василь
Ярославович, вчитель
трудового навчання
Бролінська Валентина
Іванівна

Планування
проєктної
діяльності учнів.
Творчий проєкт
«М’яка іграшка»
Працюємо разом

Методичні
рекомендації

Креслення і
трудове навчання

Методичні
рекомендації

Проектні
технології на
уроках трудового
навчання
STEM-квест як
засіб формування
пізнавальної
активності
здобувачів освіти у
практиці
викладання основ
здоров’я
Формування
здоров’язбережува
льної компетентності учнів у
закладах загальної
середньої освіти
Календарнотематичне
планування уроків
фізичної культури в
5-11 класах
Ми – різні, але ми
разом! Інклюзивне
навчання: фізична
культура
Електронний
збірник тестових
завдань з історії
України (8 клас)
для дистанційного
та змішаного
навчання на базі
онлайн сервісу
Learning Apps
(фотокопіювальні
матеріали)

Методичні
рекомендації

Наумчук Оксана
Володимирівна,
вчитель історії

Навчально-виховний комплекс
«Ківерцівська загальноосвітня
школа І ступеня – Ківерцівська
гімназія Ківерцівської міської
ради Волинської області»

Навчальний
посібник

Гель Анатолій
Олегович, вчитель
історії та
правознавства
Мєдвєдєва Алла
Петрівна, вчитель
історії

Заклад загальної середньої освіти
«Гуто-Камінська гімназія»
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області
Комунальний заклад
«Луцький навчально-виховний
комплекс № 9
Луцької міської ради»
Комунальний заклад
«Луцький навчально-виховний
комплекс № 9
Луцької міської ради»

Методична
розробка

Базелюк Поліна
Петрівна,
вчитель історії

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 10 - професійний
ліцей Луцької міської ради»

Методична
розробка

Крижановська
Марія Євгенівна,
вчитель історії

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 11 - колегіум Луцької
міської ради»

Підручники
та навчальний
посібник

Коширець Тетяна
Анатоліївна,
вчитель історії

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Олевська Ірина
Ігорівна, вчитель
історії

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Зошит з
тематичного
контролю знань
учнів для
підсумковоузагальнюючих
уроків.
Історія України.
11 клас.
Електронне
навчальне видання
«Всесвітня історія
8 клас»
Як зробити
сучасний урок
цікавим та
корисним
Інноваційні
технології
викладання історії
та суспільних
дисциплін як
фактор
професійного
розвитку педагога
Інтерактивні
методи навчання
як засіб
формування
ключових
компетентностей
учнів на уроках
історії
Історія України.
Рівень стандарту
10 клас; Історія
України.
7 клас; Зошит з
тематичного
контролю знань
учнів для
підсумковоузагальнюючого
уроку. Історія
України. 10 клас
Розвиток
пізнавальної
активності та
критичного
мислення учнів на
уроках історії

Свинчук Анатолій
Васильович,
вчитель історії
Коширець Тетяна
Анатоліївна,
вчитель історії

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Шостак
Наталія Михайлівна,
вчитель історії,
християнської етики

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»

Методична
розробка

Пуш Наталія
Миколаївна,
Форманюк Лариса
Миколаївна, вчителі
історії
Бруча Світлана
Анатоліївна, вчитель
історії і правознавства

Володимир-Волинський ліцей
«Центр освіти» Волинської
обласної ради

Збірник вправ

Власюк Ніна Іванівна,
вчитель історії та
правознавства

Комунальний опорний заклад
«Купичівський ліцей»
Турійського району Волинської
області

Методична
розробка

Войціцька Жанна
Анатоліївна

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Брани Горохівського
району Волинської області

Навчальний
довідник

«Історія України
(Хронологічний і
термінологічний
довідник для
підготовки до
ЗНО)»

Філюк Катерина
Петрівна, вчитель
історії

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 смт Ратне імені
Миколи Заліпи

Методична
розробка

«Перевернуте»
навчання: майбутнє
вже сьогодні

Шкорупська Аліна
Львівна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи

Горохівський ліцей № 1 ім. І. Я.
Франка Горохівської міської
ради Луцького району
Волинської області

Методичні
рекомендації

Денисюк Світлана
Федорівна,
консультант;

Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області

Довідник

Формування
життєвих
компетентностей
засобами відкритих
освітніх ресурсів
для організації
навчання у
контексті НУШ.
Виклики та реалії
сьогодення
Історія КаміньКаширського
районного
методичного

Заклад загальної середньої освіти Методичні
«Ліцей № 7 м. Ковеля»
рекомендації

Теоретикометодичні засади
застосування
мультимедіа під час
уроків та
позакласних
заходів
Розробка
підсумковоузагальнюючих
уроків з історії
України для 9-11
класів в форматі
ЗНО
Збірник історичних
диктантів з
всесвітньої історії
для 7-9 класів
Використання
інтерактивних
плакатів на уроках
історії
Комплексна
підготовка до ЗНО
з історії України
для учнів 11 класу

Подшивалкіна Любов
Петрівна, завідувач

Інформаційно-методичний центр
відділу освіти, молоді та спорту
Камінь-Каширської районної
державної адміністрації
Олісейчик Валентина Центр професійного розвитку
Миколаївна,
педагогічних працівників
психолог,
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області
Мушка Тетяна
Опорний заклад загальної
Володимирівна,
середньої освіти «Пнівненський
психолог ,
ліцей» Камінь-Каширської
міської ради Волинської області
Мосійчук Алла
Ліцей с. Нуйно Сошичненської
Федорівна, психолог
сільської ради Волинської
області
Макарчук Аліна
Заклад загальної середньої освіти
Анатоліївна, психолог «Воєгощанський ліцей» КаміньКаширської міської ради
Волинської області
Куляк
Комунальна установа «Центр
Світлана Вікторівна,
професійного розвитку
директор
педагогічних працівників
Луцької міської ради»

кабінету

Методична
розробка

Психологічна
підтримка
професійного
розвитку
педагогічних
працівників в
умовах
упровадження
Нової української
школи

Методичні
розробки

Дистанційне
навчання:
розширення
можливостей;
Педагогіка
партнерства –
основа ефективної
взаємодії учасників
освітнього процесу
нової української
школи; Розвиток
професійної
компетентності
педагогічних
працівників:
методологічні
засади
Педагогічна
профілактика
булінгу у закладах
загальної середньої
освіти
Новий формат
взаємодії закладів
дошкільної освіти з
родинами
вихованців

Матвійчук Оксана
Євгеніївна,
консультант

Комунальна установа «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників
Луцької міської ради»

Навчальнометодичні
рекомендації

Цимбалюк Олена
Леонідівна,
консультант

Комунальна установа «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників
Луцької міської ради»
Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад
№ 28 компенсуючого типу
(спеціальний) для дітей з вадами
розвитку»
Комунальний заклад навчальновиховний комплекс «Гімназія №
14 імені Василя

Збірник

Король Іванна
Володимирівна,
вихователь-методист
Скопюк Світлана
Анатоліївна,
вихователь-методист

Саціна Наталія
Леонідівна, заступник
директора з НВР

Сухомлинського» Дошкільний
навчальний заклад № 36
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 13 Луцької міської
ради»

Методична
розробка

Робота колективу
над єдиною
науковометодичною
проблемою закладу
«Формування
компетентностей
учнів засобами
інноваційних
технологій»
Формування
інноваційного
виховного
простору

Ніценко Лариса
Григорівна, заступник
директора з ВР
Сироватка
Руслана Михайлівна,
заступник директора з
НВР
Панчук Інна
Володимирівна,
вихователь,
Гончаренко Олена
Ростиславівна,
вихователь-методист
Габзалілова Людмила
Миколаївна,
вихователь-методист

Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
розробка

Дошкільний навчальний заклад
№ 3 Луцької міської ради

Методична
розробка

Workshop
у закладі
дошкільної освіти

Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад
/ясла-садок/ № 6 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Тимощук Наталія
Сергіївна,
Парамонова
Валентина
Станіславівна,
Сущ Руслана
Анатоліївна, вчителі
початкових класів,
Оксюк Наталія
Іванівна, вчитель
інформатики
початкових класів
Савчук Ірина
Володимирівна,
вчитель початкових
класів
Шмігель Ірина

Ліцей № 13 міста Ковеля
Волинської області

Навчальний
посібник

Ділова гра
як форма
проведення
педагогічної ради;
Модель
організаційнопедагогічного
забезпечення
професійного
становлення
молодих педагогів
Кейсбук.
Вивчаємо.
Досліджуємо.
Стемимо

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Ратнівський
ліцей Боратинської сільської
ради»
Комунальна установа «Центр

Методичні
рекомендації
Методичні

Асинхронне
навчання на
онлайн-дошці
Padlet від А до Я
Індивідуальна

Олексіївна,
консультант

професійного розвитку
педагогічних працівників
Луцької міської ради»

Никитюк Лариса
Мілетіївна,
вчитель
початкових класів

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ Методичні
ступенів № 1 Луцької міської
рекомендації
ради Волинської області

Козлова Жанна
Геннадіївна, учитель
початкових класів

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
9 Луцької міської ради»

Методичні
рекомендації

Папіж Світлана
Василівна,
вчитель початкових
класів

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія №14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»
Комунальний заклад
«Навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) комбінованого типу
№7 - загальноосвітня спеціальна
школа І ступеня» міста Ковеля»

Збірник вправ

Пахолюк Валентина
Тимофіївна
вихователь

Укладачі: вчителі
початкових класів
Кравчук Алла
Олексіївна,
Михальчук
Лариса Ігорівна,
Чайко Лариса
Федорівна
Поліщук Наталія
Анатоліївна,
завідувач науководослідної лабораторії
освітніх інновацій
Камінська Валентина
Василівна, науковий
співробітник науково-

рекомендації

Методичні
рекомендації

Нововолинська спеціальна школа Збірник вправ
Волинської обласної ради

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Матеріали
форуму
інновацій

освітня траєкторія
як інформаційний
навігатор вчителя
початкових класів
Формування
ключових
компетентностей
молодших
школярів
Математичне
моделювання
природничих
процесів як засіб
формування
системного
мислення
молодших
школярів
Щоб навчання було
цікавим

Пластилінографія,
як засіб розвитку
дрібної моторики
рук дітей з
особливими
потребами;
Нетрадиційні
прийоми
малювання, як
засіб розвитку
дрібної моторики
рук дітей з
особливими
потребами
Робочі картки з
математики

Професіоналізм,
інновації, творчість
– основа розвитку
потенціалу учителя
Нової української
школи: матеріали
форуму інновацій
(05 червня 2020 р.

дослідної лабораторії
освітніх інновацій
(укладачі)
Камінська Валентина
Василівна, науковий
співробітник науководослідної лабораторії
освітніх інновацій
Рудь Оксана
Володимирівна,
старший викладач,
Сташенко Михайло
Олександрович,
завідувач кафедри
менеджменту освіти,
кандидат фізикоматематичних наук,
доцент
Ягенська Галина
Василівна, кандидат
педагогічних наук,
децент кафедри теорії
та методики
викладання шкільних
предметів
Упорядники:
Олешко Петро
Степанович,
директор,
Кот Наталія
Миколаївна, науковий
співробітник
лабораторії
соціологічних
досліджень,
Силюк Анатолій
Михайлович,
методист відділу
виховної роботи
Редактори:
Олешко Петро
Степанович,
директор,
Ткачук Надія
Михайлівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
педагогіки та
психології, Романчук
Галина Дмитрівна,
науковий
співробітник
лабораторії

м. Луцьк)
Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Методичні
рекомендації

Використання
віртуальних
екскурсій у
професійній
діяльності педагога
Медіаoсвіта та
медіа-інфoрмаційна
грамoтність освітні
категорії та
виклики часу

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Навчальнометодичний
комплекс

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Навчальний
посібник

Я дослідник.
Біологія. 6 клас:
Дослідницький
практикум

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Наукове
видання

Освіта та
виховання в родині
Косачів

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Колективна
монографія

Становлення та
розвиток системи
післядипломної
педагогічної освіти
у Волинській
області

соціологічних
досліджень
Савош Валентин
Олексійович,
кандидат
педагогічних наук,
завідувач відділу
фізико-математичних
дисциплін,
Миколайчук Анжела
Володимирівна,
методист
Олешко Петро
Степанович,
директор,
Ткачук Надія
Михайлівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
педагогіки та
психології
Олешко Петро
Степанович,
директор,
Ткачук Надія
Михайлівна, кандидат
педагогічних наук,
доцент кафедри
педагогіки та
психології

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Методичні
рекомендації

Інтернет-олімпіада
як засіб
інформальної
освіти

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Навчальнометодичний
посібник

Тайм-менеджмент
як складова
ефективної
професійної
діяльності педагога

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Колективна
монографія

Професійний
розвиток педагогів
в умовах освітнього
середовища
післядипломної
освіти (теоретикоприкладний аспект)

Диплом ІІ ступеня
Заклад загальної середньої освіти Тестові
Берестечківський ліцей
завдання
Берестечківської міської ради
Волинської області

Панасюк Петро
Петрович,
учитель фізичної
культури та предмету
«Захист України»
Рекротюк Олена
Комунальний заклад «Луцька
Олексіївна, учитель
гімназія № 21 імені Михайла
основ медичних знань Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Каганюк Валентина
Дошкільний навчальний заклад
Адамівна, директор
№ 12
закладу дошкільної
освіти
Єрохіна Наталія
Василівна,
вихователь-методист
Ліщук Надія Іванівна,
вихователь
Неделюк Таїса
Олександрівна,
вихователь
Семенюк Марія

Використання
тестових завдань
на уроках Захисту
України

Збірник вправ
та тестових
завдань

Знати, щоб вижити

Методичні
рекомендації

«Як виростити
бізнесмена»
(Економіка для
дітей в
дидактичних іграх
та коректурних
таблицях)

Василівна, вихователь
Сидорчук Марія
Михайлівна, вчитель
основ християнської
етики

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Володимира
Мельника с. Чорниж
Маневицького району
Волинської області
Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Нововолинський ліцей № 6
Нововолинської міської ради
Волинської області

Дидактичні
матеріали

Плекаймо свої
таланти

Методичні
рекомендації

Духовні домінанти
як чинник
високоморального
життя дитини
«Скарбничка
моралі та мудрості»

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня села Звірів
Ківерцівського району
Волинської області

Методичні
поради

Виховання
учнів на
християнських
моральних
цінностях

Башликівська гімназія
Цуманської селищної ради
Волинської області

Методичний
посібник

«Зернята доброти»

Денисова Тетяна
Герасимівна, вчитель
етики та основ
християнської етики

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 смт Ратне імені
Миколи Заліпи

Методична
розробка

Лукашук Світлана
Миколаївна,
вчитель основ
християнської етики
Процик Анатолій
Петрович, вчитель
інформатики

Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня - дитячий садок» с.
Видраниця
Опорний заклад навчальновиховний комплекс «Колківська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – ліцей»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 4 імені Модеста
Левицького Луцької міської ради
Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 4 імені Модеста

Збірка
творчих
завдань

Здійснення
міжпредметних
зв’язків на уроках
духовноморального
спрямування
засобами
інноваційних
технологій
Духовна
скарбничка

Шпалерчук Наталія
Василівна, учитель
християнської етики
Тимощук Яна
Сергіївна, Свистунова
Євгенія Михайлівна,
вчителі основ христ.
етики
Пальоха Валентина
Вікторівна,
учитель української
мови і літератури,
основ християнської
етики
Галас Марія Павлівна,
вчитель початкових
класів

Бондарчук Жанна
Ананіївна, вчитель
інформатики
Омелян Петро
Павлович, вчитель
інформатики
Цибульська
Вікторія Андріївна,

Збірник
завдань

Навчальний
посібник

Початки
динамічного
програмування

Інтерактивни
й навчальний
посібник

Програмування
мовою Python

Збірник задач

Обчислювальна
геометрія в задачах

Методичні
рекомендації

Arduino для
школярів

учитель фізики та
інформатики
Лабнюк Оксана
Михайлівна, вчитель
інформатики
Гурний Олександр
Михайлович, вчитель
фізики та
інформатики
Данилюк Світлана
Ярославівна, вчитель
інформатики
Іваніщук Наталія
Юріївна, вчитель
інформатики
Хмарук Юрій
Олегович, вчитель
інформатики
Данилюк Світлана
Ярославівна, учитель
інформатики

Левицького Луцької міської ради
Волинської області»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
№9 Луцької міської ради»

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
№ 26 Луцької міської ради
Волинської області»
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Луцький ліцей
№ 28 Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
9 Луцької міської ради»

Методичні
рекомендації

Використання
вільного
програмного
забезпечення при
вивченні курсу
інформатики у 5-9
класах

Методичні
рекомендації

Авторські освітні
відео та YouTubeканал у практиці
дистанційного
навчання
Робочий зошит
з інформатики.
5 клас; Робочий
зошит з
інформатики для
учнів 6 класу
STEAM – освіта як
основа розвитку
життєвих
компетентностей
на уроках
трудового навчання
Виготовлення
прикрас для одягу
із репсових стрічок
Тиждень трудового
навчання в школі

Каліш Наталія
Миколаївна, вчитель
інформатики

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Робочі
зошити

Домальчук Лариса
Іванівна, вчитель
трудового навчання

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Любешівський
ліцей» Любешівської селищної
ради Волинської області

Методична
розробка

Сасюк Алла
Миколаївна, вчитель
трудового навчання
Гуменюк Ганна
Анатоліївна, вчитель
трудового навчання

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
9 Луцької міської ради»
Городоцька гімназія-філія
опорного закладу загальної
середньої освіти
«Прилісненський ліцей
Прилісненської сільської ради
Волинської області»
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Луцький ліцей
№ 3 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Догойда Леонід
Васильович, учитель
трудового навчання

Методична
розробка

Методичні
рекомендації

Проєкт як засіб
реалізації STEMосвіти на уроках
трудового навчання
(Технологічна
STEM-освіта:
сутність та
перспективи

Гірський Віталій
Ярославович, вчитель
трудового навчання

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 23 Луцької міської
ради»

Методична
розробка

Шваліковська Ірина
Іванівна, вчитель
трудового навчання

філія опорного закладу
«Вишнівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Вишнівської
сільської ради Любомльського
району - Бережецький навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області»

Практикум

Гераль Тетяна
Миколаївна, вчитель
основ здоров’я

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Ратнівський
ліцей Боратинської сільської
ради»

Методична
розробка

Шуріна Лідія
Володимирівна,
вчитель хімії та основ
здоров'я

Володимир-Волинська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2 ВолодимирВолинської міської ради
Волинської області

Збірник вправ

Махун Тетяна
Юріївна, вчитель
основ здоровꞋя

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Любохини
Старовижівський район
Волинська область
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс

Навчальний
довідник

Гаврилюк Наталія
Андріївна, вчитель
трудового навчання
Панасюк Алла
Іванівна, вчитель
трудового навчання

Хайнацька Тетяна
Володимирівна,

реалізації)
Активізація
пізнавальної
діяльності учнів на
уроках технічної
праці
Робочий зошит з
трудового навчання
(обслуговуючі види
праці)

Методичний
порадник

Закладка для книги
(проєкт для 5-6
класів)

Методичні
рекомендації

Нове життя
уживаних речей.
Використання
вторинної
сировини і
уживаних речей на
уроках трудового
навчання
Рoзвитoк
здoрoв’язбережувaл
ьних кoмпетенцій
через інтегрoвaне
пoєднaння знaнь тa
прaктичнoї
діяльнocті
здoбувaчів ocвіти
нa урoкaх ocнoв
здoрoв’я
Використання
тренінгових вправ
на уроках основ
здоров’я у 5-му
класі під час
дистанційного
навчання
Використання
методу проектів на
уроках основ
здоровꞋя
Формування
здоров’я-

Методичні
рекомендації

вчитель предмета
«Основи здоров’я»

загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 - природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області

збережувальної
компетентності
учнів ЗЗСО на
уроках предмета
«Основи здоров’я»
Граючись-вчимося
(Впровадження
інтерактивних
технологій на
уроках з основ
здоров’я)

Дорецька Тетяна
Віталіївна, вчитель
основ здоров’я

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 10 - професійний
ліцей Луцької міської ради»

Методична
розробка

Цирулькевич
Тетяна Улянівна,
учитель предмета
«Основи здоров’я»
Ковальчук
Оксана
Володимирівна,
учитель предмета
«Основи здоров’я»
Ковальчук Оксана
Володимирівна,
вчитель основ
здоров’я

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа I-III
ступенів № 16 Луцької міської
ради»

Методична
розробка

Безпечні продукти
харчування –
безпечне життя

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 23 Луцької міської
ради»

Методичні
рекомендації

Шептур Людмила
Степанівна, вчитель,
вчитель основ
здоров’я

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Любешівський
ліцей» Любешівської селищної
ради Волинської області

Методична
розробка

Бирук Галина
Миколаївна,
вчитель основ
здоров’я

Ліцей с. Залісся Сошичненської
сільської ради Волинської
області

Збірник вправ

Горбачевська Ольга
Михайлівна,
вчитель основ
здоров’я
Булавук Наталія
Олексіївна, вчитель
географії та основ
здоров’я
Крук Тетяна
Євгенівна

Ліцей с. Нуйно Сошичненської
сільської ради Волинської
області

Збірник
тестових
завдань

Роль мультимедійних
технологій у
формуванні
соціальної
компетенції
школяра на уроках
основ здоров’я
Використання
елементів тренінгу
на заняттях основ
здоров’я як умова
креативно –
логічного навчання
ппредмету
Інтерактивні
вправи,
методи та
прийоми на
уроках основ
здоров’я
Здоров’я –
дорожче
золота

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів с. Дуліби Турійського
району Волинської області

Методичні
рекомендації

Тиждень основ
здоров’я в школі

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Бужани Горохівського
району Волинської області

Збірник тестів Експрес-контроль з
курсу «Основи
здоров’я» 8, 9 класи

Лещук Володимир
Іванович, вчитель
фізичної культури

Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Підгайцівський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів-гімназія» Луцького
району Волинської області
Дошкільний навчальний заклад № 4
Луцької міської ради

Методичні
рекомендації

Методика навчання
флорболу

Методичні
поради

Лісовська Наталія
Олександрівна, вчитель
фізкультури
Трубнікова Оксана
Валентинівна,
Вчитель історії

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
№ 2 смт Ратне імені Миколи Заліпи

Методична
розробка

Cool Games –
унікальний проект,
або як стати
чемпіоном
Оздоровлення дітей
дошкільного віку
нетрадиційними
засобами фізичного
виховання
«Флорбол – це наш
вибір»

Навчально-виховний комплекс "
загальноосвітня школа І-ІІ ступеня дитячий садок" с. Язавні

Методична
розробка

Рощина Адріана
Сергіївна, учитель
історії

Пірванченська гімназія Горохівської
міської ради Луцького району
Волинської області

Збірник вправ
та тестових
завдань

Потапчук Олена
Володимирівна,
вчитель історії

Заклад загальної середньої освіти
«Щитинська гімназія» КаміньКаширської міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
№ 7 - природничий ліцей» Луцької
міської ради Волинської області»

Збірник
матеріалів
Методичні
рекомендації

Здоров’язбережуваль
ні аспекти сучасного
уроку засобами
предметів
суспільствознавчих
дисциплін

Пастушок Оксана
Миколаївна, вчитель
історії

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради»

Методичні
рекомендації

Розвиток творчого
мислення учнів
засобами шкільної
історичної освіти

Свинчук Анатолій
Васильович,
вчитель історії
Коширець Тетяна
Анатоліївна,
вчитель історії

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія №14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Міжпредметні
зв’язки на уроках
історії як засіб
формування
компетеностей учнів

Солдатенко Наталія
Миколаївна, вчитель
історії

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 23 Луцької міської ради»

Методичні
рекомендації

Проблеми
актуалізації
навчальної
діяльності учнів на
уроках історії в
сучасних умовах

Курдельчук Вікторія
Леонідівна,
вчитель історії та
правознавства

Маневицький ліцей № 2
Маневицької селищної ради
Волинської області

Методичний
посібник

Ігрова тренінгпрограма з
всесвітньої історії

Гаврилюк Анна
Василівна, учитель
фізичної культури
Бінюк Тетяна Петрівна,
інструктор з
фізкультури

Савчук Ірина
Станіславівна, учитель
історії

Методична
розробка

Шлях до серця
дитини через
позакласну
діяльність
Збірник вправ та
тестових завдань
з історії України для
учнів 9 класу
Видатні особи
Стародавнього світу

Шуєва Наталія
Іванівна, вчитель
історії
Степанюк Галина
Адамівна, вчитель
історії

Нововолинський ліцей № 1
Нововолинської міської ради
Волинської області
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Рожищенський
ліцей №1» Рожищенської міської
ради Луцького району
Волинської області

Методичні
рекомендації

Музичук Лідія
Володимирівна,
вчитель історії,
упорядник
хрестоматії
Боць Алла Петрівна,
вчитель історії

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня с. Солов'ї
Старовижівський район
Волинська область

Хрестоматія

Опорний навчальний заклад
«Навчально-виховний комплекс
«Локачинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-гімназія»

Методичні
рекомендації

Дидактичні ігри на
уроках
узагальнення з
історії як засіб
активізації
пізнавальної
діяльності учнів

Гиричук Віктор
Володимирович,
вчитель історії

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня села Конюхи
Локачинського району
Волинської області
Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів смт Цумань
Цуманської селищної ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Тиждень історії в
школі

Дидактичні
матеріали

«Історія України.
10 клас.
Дидактичні набори
до уроків»

Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня-дитячий садок» с.
Жиричі

Методична
розробка

Опорний заклад освіти
«Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня - дитячий садок» с.
Заброди»
Любомльський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 2 Любомльської міської ради

Методична
розробка

«Історія України:
пам’ятки
архітектури та
образотворчого
мистецтва»
Невідомі сторінки
ОУН-УПА
Ратнівщини.

Арендарчук Оксана
Андріївна, вчитель
історії
Януль Катерина
Олександрівна,
вчитель історії
Ковальчук Наталія
Сергіївна, вчитель
історії
Дуда Тетяна
Адамівна, вчитель
історії та
правознавства,
вчитель-методист
Кривдік Григорій
Васильович, учитель
історії

Навчально
методичний
посібник

Методична
розробка

«Використання
ігрових технологій
на уроках історії»
Формуванння
предметно
історичної
компетенції
учнів на уроках
історії
Цивілізаційна
спадщина
стародавнього світу

Ігрові та
театралізовані
уроки історії як
засоби
узагальнення,
тематичного
оцінювання,
мотиваційної
складової
навчальної
діяльності

Кондратюк Світлана
Андріївна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня села Муравище
Ківерцівського району
Волинської області

Методичні
рекомендації

Каширець Наталія
Комунальна установа «Центр
Петрівна, консультант професійного розвитку
педагогічних працівників
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області»
Шмігель Ірина
Комунальна установа «Центр
Олексіївна,
професійного розвитку
консультант
педагогічних працівників
Луцької міської ради»
Сушик Леся
Комунальна установа «Центр
Богданівна,
професійного розвитку
консультант
педагогічних працівників
Луцької міської ради»
Багно
Комунальний заклад «Луцький
Олена Миколаївна,
навчально-виховний комплекс
вчитель біології,
№ 9 Луцької міської ради»
голова м/о вчителів
біології
Чаус Марина Львівна, Комунальний заклад «Луцький
заступник директора з навчально-виховний комплекс №
НВР
9 Луцької міської ради»
Будь Наталія
Дошкільний навчальний заклад
Володимирівна,
№ 37
вихователь
Гурич Ірина
Миколаївна,
вихователь
Заблоцька Ірина
Миколаївна,
вихователь
Сад Катерина
Ростиславівна,
вихователь
Гудько Любов
Заклад загальної середньої освіти
Василівна,
«Судченський ліцей»
заступник директора з Любешівської селищної ради
навчально-виховної
Волинської області
роботи

Педагогічний
лайфхак.
Збірник
матеріалів

Ковальова Олена
Петрівна, директор
ЗДО
Левчук Ірина

Методична
розробка

Заклад дошкільної освіти (ясласадок) № 10 «Дзвіночок»

Сучасні підходи до
організації
методичної роботи
у закладі загальної
середньої освіти.
З досвіду
організації роботи
Як зробити урок
продуктивним та
сучасним?

Методичний
порадник

Простір нових
можливостей –
територія НУШ

Методичні
рекомендації

Діяльність школи
передового
педагогічного
досвіду
в умовах НУШ

Збірник
матеріалів

Розвиток
педагогічної
творчості вчителя
Управлінськометодичний
супровід
гуманітарноестетичного
напрямку
діяльності закладу
дошкільної освіти
№ 37 «Дзвіночок»

Методичні
рекомендації

Віртуальний
методичний
апгрейд

Стратегія FIDS і
KAIZEH як
освітній вектор
розбудови системи
забезпечення якості
освітньої
діяльності та якості
освіти сучасного
закладу
Адаптація.
Супровід учасників
освітнього процесу

Олександрівна,
вихователь-методист
Герез Надія
Севастьянівна,
практичний психолог
Шевчик Надія
Василівна, директор
Руднюк Людмила
Володимирівна
вихователь - методист
Шевчик Наталія
Юріївна, вихователь
Назарчук Оксана
Ярославівна

Заклад дошкільної освіти
комбінованого типу (ясла –
садок) №11 (центр розвитку
дитини) м. Ковеля

Методичні
рекомендації

Сучасний заклад і
родина: співпраця
заради дитини

Заклад дошкільної освіти (ясла –
садок) № 5 «Сонечко»

Методичні
рекомендації

Скажіть «так»
мультиплікації в
ЗДО

Щур Світлана
Анатоліївна,
вчителька
інформатики

Опорний освітній заклад
«Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І - ІІІ
ступенів – гімназія» смт Голоби»

Методичні
рекомендації

Довгополюк Наталія
Сергіївна, вчитель
початкових класів

Загальноосвітня школа I-II
ступеня с. Мстишин Луцького
району Волинської області

Методична
розробка

Сидорчук Раїса
Петрівна, вчитель
початкових класів

Городищенський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Городищенської
сільської ради
Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І
ступеня-Дошкільний навчальний
заклад» села Білин

Посібник

«Проектування та
розробка веб-сайту
закладу загальної
середньої освіти
на прикладі сайту
ООЗ «НВК «ЗОШ ІІІІ ст.-гімназія»
смт Голоби»
Картки
спостережень за
навчальним
поступом учнів 1
класу з математики
Щоденні 5. Із мови
цікавинки у віршах
для Іринки. 3 клас

Губчик Наталія
Василівна

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів с. Овадне ВолодимирВолинського району Волинської
області

Навчальнометодичний
посібник

Будцева Алла
Ярославівна, учитель
початкових класів

Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 4 імені Модеста
Левицького Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Хомяк Наталія
Віталіївна,

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс

Методичні
рекомендації

Вельган Олександр
Олександрович

Методичні
поради

Використання
математичних
тренажерів в
умовах
дистанційного
навчання
Технології
розвитку
критичного
мислення на уроках
інтегрованого
курсу «Я
досліджую світ»
Agile –
стиль роботи
сучасного вчителя
Створення
безпечного

заступник директора з
НВР
Ващук Лариса
Борисівна, вчитель
початкових
Черняк Катерина
Сергіївна,
вчитель початкових
Кльоц Оксана
Євгеніївна, вчитель
початкових
Юган Валентина
Василівна, вчитель
початкових класів

загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 - природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області

освітнього
середовища
початкової школи

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 13 Луцької міської
ради»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 13 Луцької міської
ради»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Методична
розробка

Ковтунець Оксана
Миколаївна, вчитель
початкових класів

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 23 Луцької міської
ради»

Методичні
рекомендації

Члек Олена
Віталіївна, вчитель
початкових класів

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Торчинський
ліцей Торчинської селищної
ради»

Методичні
рекомендації

Творча група вчителів
початкових класів
«Пазли», керівник
Члек Олена Віталіївна

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Торчинський
ліцей Торчинської селищної
ради»

Навчальний
посібник

Саціна Наталія
Леонідівна, вчитель
початкових класів
Кравчук Олена
Анатоліївна,
вчитель початкових
класів

Методична
розробка
Збірник вправ

Щоденник
педагогічних
спостережень
учителя 3 класу
Щоденник
педагогічних
спостережень
учителя 2 класу
Мнемотехніка на
уроках НУШ
(Використання
мнемотехнічних
методів і прийомів
як ефективний
компетентнісний
підхід для
навчання в умовах
сучасної освіти)
Розвиток
емоційного
інтелекту
молодших
школярів як
передумова
формування
успішної
особистості у
структурі
поліфункціонально
го уроку
Критичне мислення
як засіб
формування
ключових
компетентностей в
НУШ
Зустріч на початку
дня. Педагогічна
технологія
створення умов для
розвитку
особистості НУШ

Заньчук Юлія
Миколаївна, вчитель
початкових класів;
Фугіль Надія
Макарівна, вчитель
початкових класів
Авдіюк Вікторія
Максимівна, Кисіль
Неоніла Степанівна,
Наход Інна Василівна,
Лавренюк Валентина
Іванівна, вчителі
початкових класів
Творча група:
Кузьмич Олександр
Павлович, директор
опорного закладу;
Борсук Валентина
Мойсеївна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи, вчителі
початкових класів:
Рудчик Тамара
Адамівна, Харчик
Ніна Борисівна, Муц
Наталія Іванівна,
Дончиць Лариса
Дмитрівна, Лемак
Леся Степанівна,
Мись Світлана
Олександрівна, Мись
Світлана Петрівна,
Тютях Оксана
Володимирівна,
Солоха Людмила
Зіновіївна
Корнейко Алла
Олександрівна,
канд. іст. наук, доцент
кафедри менеджменту
освіти, завідувач
відділу ЗНО та
моніторингових
досліджень,
Кутовий Роман
Сергійович, методист
відділу ЗНО та
моніторингових
досліджень

Заклад загальної середньої освіти Дидактичні
«Ліцей № 11 міста Ковеля»
матеріали

Квести: пригоди
першокласників у
Країні Знань

Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня -дитячий садок»
с.Видраниця

Вчимося цікаво з
улюбленими
героями

Верба Тетяна
Петрівна, завідувач

Методичний
посібник для
вчителів
початкових
класів

Опорний заклад загальної
Методичні
середньої освіти «Раково-Ліський поради
ліцей» Камінь-Каширської
міської ради Волинської області

Нова українська
школа – нове
освітнє середовище

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Збірник
інформаційно
-аналітичних
матеріалів

Організація та
проведення ЗНО у
Волинській області
у 2020 році :
інформація та
аналітика

Волинський інститут
післядипломної педагогічної

Збірник
інформаційно

Курси підвищення
кваліфікації як

відділу навчальнометодичного
забезпечення та
дистанційної освіти;
Матейчик Ганна
Степанівна методист
відділу навчальнометодичного
забезпечення та
дистанційної освіти
Сташенко Михайло
Олександрович,
завідувач кафедри
менеджменту освіти,
кандидат фізикоматематичних наук,
доцент
(упорядкування)
Радецька Ірина
В’ячеславівна, доцент
кафедри менеджменту
освіти, кандидат
економічних наук
(упорядкування)
Гребенюк Тетяна
Семенівна, методист
відділу природничих
дисциплін (укладач)

освіти

- аналітичних
матеріалів.

одна з форм освіти
дорослих у
Волинській області

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Наукове
видання

Формування
професійної
компетентності
керівника закладу
освіти в умовах
змін

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Методичні
рекомендації

Корпоративна
культура як
управлінська
проблема

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Методичні
рекомендації

Упорядник:
Ясінська Наталія
Василівна, завідувач
лабораторії
соціологічних
досліджень
Дем’янюк Олександр
Йосипович, доктор
історичних наук,
професор, заступник
директора з науковопедагогічної
діяльності,
Миколайчук Анжела
Володимирівна,
методист

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Збірник
статей
обласних
педагогічних
читань

Формування
ключових
компетентностей
учнів шляхом
реалізації змістової
лінії
«Підприємництво
та фінансова
грамотність»
Екологічна освіта
та виховання у
вимірі Нової
української школи.

Волинський інститут
післядипломної педагогічної
освіти

Збірник
інформаційно
-аналітичних
матеріалів

Притолюк Борис
Борисович, учитель
предмета «Захист

Диплом ІІІ ступеня
Комунальний заклад «Луцька
Методичні
загальноосвітня школа І-ІІІ
рекомендації
ступенів № 17 Луцької міської

Учнівські
олімпіади та
конкурси–2020:
результативність,
аналітика

Активізація
пізнавальної
діяльності учнів на

України»

ради Волинської області»

Сліпчук Олександр
Миколайович,
учитель предмета
«Захист України»

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 22 – ліцей Луцької
міської ради Волинської області»
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня- дитячий садок» с.
Річиця
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня - дитячий садок» с.
Щедрогір
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Іваничівський
ліцей № 1 Іваничівської
селищної ради Волинської
області»

Методичні
рекомендації

Луцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 24 технологічний ліцей»

Методичні
рекомендації

Сокол Ірина
Вікторівна, вчитель
географії та основ
медичних знань
Гудемчук Тетяна
Едуардівна, вчитель
історії
Маймура Марія
Степанівна, Новосад
Олена Віталіівна,
вчителі історії і
правознавства
Прохорук
Світлана Федорівна,
вчитель історії

Чижук Лілія
Андріївна, вчитель
географії та
економіки
Гладич Валентина
Василівна, вчитель
природознавства,
географії, української
мови та літератури,
курсу за вибором
«Фінансова
грамотність»
Носко Лариса
Анатоліївна, вчитель
української мови та
літератури та
християнської етики

уроках предмета
«Захист Вітчизни»
засобами ІКТ
Навчально-польові
збори в межах
вивчення предмета
«Захист України»

Наочний
посібник

Виручалочка
для вчителя та учня

Збірник
завдань

Поурочний
практикум з
правознавства

Методичні
рекомендації

Всеукраїнський
турнір юних
правознавців як
засіб розвитку
творчих здібностей
учнів

Сюжетно-рольова
гра як засіб
активізації
пізнавальної
діяльності учнів на
уроках
правознавства
Комунальний заклад «Луцька
Методичні
Розвиток «м’яких
загальноосвітня школа І-ІІІ
рекомендації
навичок» (soft
ступенів № 25 Луцької міської
skills) на уроках
ради Волинської області»
економіки
Заклад загальної середньої освіти Збірник
Відеоматеріали до
«Деревківський ліцей»
відеоматеріалі занять із курсу за
Любешівської селищної ради
в
вибором
Волинської області
«Фінансова
грамотність.
Фінанси. Що? Як?
Чому?»
Філія опорного закладу
Хрестоматія
«Вишнівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Вишнівської
сільської ради Любомльського
району - Бережецький навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - дошкільний

Хрестоматія з
основ
християнської
етики
(7 клас)

Снітко Світлана
Іванівна, вчитель
християнської етики
Воскобойник Галина
Михайлівна, вчитель
основ християнської
етики
Андріюк Леся
Никандрівна, вчитель
основ християнської
етики
Козел Лариса
Іванівна, вчитель
основ християнської
етики
Борис ВолодимирВолодимирович,
учитель інформатики
Сацик Наталія
Миколаївна,вчитель
інформатики
Тішков Сергій
Володимирович,
вчитель інформатики

Бутеєць Ніна
Миколаївна, вчитель
інформатики, фізики
Сидорук Андрій
Миколайович,
вчитель інформатики
Лігоцька Наталія
Петрівна, заступник
директора з НВР
Мороз Володимир
Васильович, вчитель
інформатики
Герез Олена
Сергіївна,

навчальний заклад»
Гораймівський ліцей Колківської
селищної ради Волинської
області
Нововолинський ліцей № 5
Нововолинської міської ради
Волинської області
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня -дитячий садок» с.
Видраниця
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня - дитячий садок» с.
Замшани
Опорний заклад
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів с. Суходоли»
Володимир-Волинського району
Волинської області
Заклад загальної середньої освіти
«Осівцівський ліцей» КаміньКаширської міської ради
Волинської області
Заклад загальної середньої освіти
«Камінь-Каширський ліцей № 1
ім. Євгена Шабловського»
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Володимира
Мельника с. Чорниж
Маневицького району
Волинської області
Опорний заклад навчальновиховний комплекс «Колківська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – ліцей»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
9 Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа I-III
ступенів № 12 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс

Збірник вправ

Стежина любові

Методичні
рекомендації

«У пошуках
істини»

Добірка для
читання

Духовні зернинки
для Максима й
Даринки

Книга для
вчителя
курсів
духовноморального
спрямування
Навчальний
посібник

«І врятує мене
швидкоплинна
краса обличчя мого
чи нетлінна
скарбниця
серця?...»
Python 3 вчимося
разом

Методичні
рекомендації

Основи візуального
програмування

Збірник
практичних
завдань для
учнів 8-9
класів

Об’єктноорієнтоване
програмування з
використанням
бібліотеки
інтерфейсів Tkinter
в середовищі
Python
Навчіть мене поновому

Електронні та
інші засоби
навчального
призначення
Навчальний
посібник

Путівник по CSS
GRID

Навчальний
довідник

Сучасні веб-сервіси
в професійній
діяльності педагога
Розв’язуємо задачі
на мові Python
у 8-9 класах

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Розвиток навичок
ХХІ століття на

вчитель інформатики

«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Матвіюк Алла
Михайлівна, учитель
інформатики
Філюк Іванна
Сергіївна, учитель
інформатики
Житнецька Наталія
Андріївна, Пух
Ірина Михайлівна,
вчителі інформатики
Тананайко Олена
Григорівна, вчитель
інформатики

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа I-III
ступенів № 16 Луцької міської
ради»

Методичні
рекомендації

Нововолинський ліцей № 8
Нововолинської міської ради
Волинської області

Практикум

Комунальний заклад загальної
середньої освіти Рожищенський
ліцей № 4 Рожищенської міської
ради Луцького району
Волинської області

Методичні
рекомендації

Русинчук Алла
Петрівна, вчитель
інформатики

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня № 2 смт Ратне імені
Миколи Заліпи

Методичні
рекомендації

Солоха Людмила
Зіновіївна, вчитель
трудового навчання

Опорний заклад загальної
Методичні
середньої освіти «Раково-Ліський рекомендації
ліцей» Камінь-Каширської
міської ради Волинської області

Орлова Зоя
Володимирівна,
вчитель
обслуговуючої праці

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 - природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Рожищенський
ліцей № 1» Рожищенської
міської ради Луцького району
Волинської області
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Опорний заклад навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ

Методична
розробка

Шинкарук Тетяна
Андріївна, вчитель
трудового навчання
Васько Валентин
Анатолійович,
вчитель трудового
навчання
Сидорець Наталія
Сергіївна

уроках
інформатики у 3
класі початкової
школи

Методичні
рекомендації

Методичні
рекомендації

Впровадження
дистанційного
навчання при
вивченні
інформатики (з
досвіду роботи)
Основи НТМL

Модуль
«Вебтехнології».
Завдання до
практичних
робіт за
вибірковим
модулем в
умовах
дистанційного
навчання
«Мова
програмування
Python»
Використання
інформаційних
технологій на
уроках трудового
навчання
Вишивана душа
українського
народу

Мистецтво оригамі
на уроках
трудового навчання
та позакласній
роботі
Використання
комп’ютерного
контролю знань на
уроках трудового
навчання
Активізація
пізнавальної
діяльності учнів у

Франчук Роман
Іванович, вчитель
трудового навчання
Нікітчик Руслан
Андрійович, вчитель
трудового навчання

ступенів-гімназія» смт Шацьк
Шацької селищної ради
Шацького району Волинської
області
Бужанківський ліцей імені
Миколи Корзонюка
Поромівської сільської ради
Володимир-Волинського району
Волинської області
Ліцей № 13 міста Ковеля
Волинської області

процесі
застосування
дидактичних ігор
Збірник вправ

Робота з дротом

Методична
розробка

Навчальний проєкт
ексклюзивний
виріб-сувенір
«Силует кота» для
виготовлення
учнями 5 класів
Формування
навичок безпечної
поведінки на дорозі
під час проведення
уроків основ
здоров’я у 5-му
класі
Збірник тестових
завдань з основ
здоров'я

Тахирова Світлана
Володимирівна,
вчитель основ
здоров'я

Володимир-Волинська
загальноосвітня школа I-III
ступенів № 5 імені Анатолія
Кореневського ВолодимирВолинської міської ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Шпанчук Мирослава
Петрівна, учитель
основ здоров'я

Заклад загальної середньої освіти
«Олениненська гімназія» КаміньКаширської міської ради
Волинської області
Заклад загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів села Старосілля філія опорний заклад навчальновиховний комплекс «Колківська
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – ліцей»
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів с. Красноволя
Маневицького району
Волинської області

Збірник

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Боратин Луцького
району Волинської області

Мартинюк Жанна
Михайлівна, вчитель
основ здоров’я

Харчук Юлія
Василівна, вчитель
зарубіжної
літератури;
Гайдучик Ірина
Володимирівна,
соцільний педагог;
Демчук Анастасія
Петрівна, педагогорганізатор
Калиш Микола
Юрійович, вчитель
фізичної культури
Падалюк Світлана
Вікторівна,
вчитель фізичної
культури

Методична
розробка

Основи здоров’я
5 клас

Методична
розробка

Проект як засіб
методичної роботи.
«Healthy Skhools:
заради здорових і
радісних школярів”

Методична
розробка

Календарні плани –
конспекти на групу
уроків
з фізичної культури
для учнів 5-9 класів
Поурочне
планування та
методика
проведення уроків
фізичної культури

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ Методичні
ступенів № 1 Луцької міської
рекомендації
ради Волинської області

Федорчук Василь
Степанович, вчитель
фізичної культури

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 - природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 23 Луцької міської
ради»

Збірник
статей

Пиріг Валентина
Олександрівна,
вчитель фізичної
культури
Борисюк Валентина
Іванівна, вчитель
фізичної культури

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»
Заклад загальної середньої освіти
«Залаззівський ліцей»
Любешівської селищної ради

Методичні
рекомендації

Стрижачук Богдан
Володимирович,
вчитель фізичного
виховання
Пилипчук Світлана
Володимирівна
Мельник
Ігор Михайлович,
вчителі фізичного
виховання
Рудько Наталія
Вікторівна, учитель
Фізичної культури

Нововолинський ліцей № 2
Нововолинської міської ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Нововолинський ліцей № 5
Нововолинської міської ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня села Звірів
Ківерцівського району
Волинської області
Скірченська гімназія
Торчинської селищної ради

Практикум

Коровайчук Ольга
Едуардівна, вчитель
фізичної культури

Скірченська гімназія
Торчинської селищної ради

Методична
розробка

Гурська Лариса
Олесіївна, учитель
фізичної культури
Тищук Інна Петрівна,

Заклад загальної середньої освіти Методичні
І-ІІ ступенів № 6 м. Ковеля
рекомендації

Воронкова Віра
Йосипівна, вчитель
фізичної культури

Коровайчук Юрій
Леонідович, вчитель
фізичної культури

Збірник

Збірник
матеріалів

Методична
розробка

у 7-му класі
Використання
здоров’язбережувал
ьних технологій на
уроках фізичної
культури
Організація уроків
фізкультури в
умовах
дистанційного
навчання
Варіативний
модуль «Плавання»
Аналіз змін
фізичної та
функціо-нальної
підготовле-ності
під час змагальної
діяльності в бігу
на 800 м (на
прикладі дівчат
віком 15-16 років)
Гандбол у школі

«Загальнорозвиваю
чі вправи з
фізичної культури
під час
дистанційного
навчання»
Дистанційне
навчання
Використання
здоров’язберігаючих
технологій в
освітньому процесі
Розвиток творчої
уяви молодших
школярів у процесі
занять фізичною
культурою
Збереження
здоров’я здобувачів
освіти в умовах
сучасних викликів

учитель біології
Пилипчук Вікторія
Олексіївна, вчитель
історії та
правознавства

Філія опорного закладу
«Вишнівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Вишнівської
сільської ради Любомльського
району Волинської області Радехівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів
Навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня-дитячий садок» смт.
Заболоття

Методична
розробка

Ментальні карти,
як один із засобів
структурування та
візуалізації
інформації на
уроках історії
України у 8 класі

Методичні
рекомендації

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Іваничівський
ліцей № 1 Іваничівської
селищної ради Волинської
області»
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Іваничівський
ліцей № 2 імені Юрія Лелюкова
Іваничівської селищної ради
Волинської області»
Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Луцький ліцей
№ 3 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 19 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Адамюк Тетяна
Ярославівна, учитель
історії

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Князь Таміла
Павлівна, вчитель
історії

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька

Методичні
рекомендації

Розвиток
критичного
мислення учнів на
уроках суспільствознавчих предметів
Структурно-логічні
схеми як
інноваційний засіб
навчання на уроках
історії
Збірник завдань
для тематичного
оцінювання з
історії України для
10-11 кл.
Формування
громадянської
компетентності
школярів крізь
призму історичного
краєзнавства
Розвиток мислення
школярів на уроках
історії та
правознавства
Використання
структурно
логічних схем та
таблиць на уроках
історії України в 9
класі
Формування
соціальної та
громадянської
компетентностей
школярів на уроках
історії
Візуалізація як
ефективна стратегія
навчання історії

Шопук Наталія
Миколаївна, вчитель
історії
Маймура Марія
Степанівна, вчитель
історії
Наквацький
Володимир Ігорович

Прохор Інна
Леонідівна, вчитель
історії
Журавська Марія
Василівна, вчитель
правознавства
Гіляровська
Наталія Віталіївна,
вчитель історії та
правознавства
Костюк Майя
Миколаївна, вчитель
історії

Мельник Андрій

Збірник

Методична
розробка

Методичні
рекомендації

Методична

Формування

Миколайович,
вчитель історії

гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»

розробка

Зімич Любов
Павлівна, учитель
історії, Кондаревич
Інна Петрівна,
учитель історі
Крисько Наталія
Петрівна, вчитель
історії, Крисько Юрій
Іванович, учитель
початкових класів
Деркач Оксана
Миколаївна,вчитель
історії, Малюга
Іванна Михайлівна,
вчитель англійської
мови
Бєлова Марія
Анатоліївна, учитель
історії та
християнської етики
Стадницька Тамара
Олександрвна,
учитель історії та
правознавства

Заклад загальної середньої освіти Збірник
«Березновільська гімназія»
матеріалів
Любешівської селищної ради
Волинської області
Заклад загальної середньої освіти Методична
«Великокурінський ліцей»
розробка
Любешівської селищної ради,
Волинської області

громадянської
компетентності
учнів через
інтерактивні
методи навчання на
уроках історії та в
позаурочний час
Минуле та сучасне
села Березна Воля

Реалізація методу
проєктів в
освітньому процесі
Нової української
школи
Черемське
Королівство
(краєзнавчий
путівник рідного
краю)

Маневицький ліцей № 2
Маневицької селищної ради
Волинської області

Методичний
посібник

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Піддубці Луцького
району Волинської області

Методична
розробка

Використання
сервісу Class Tools
на уроках історії

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Піддубці Луцького
району Волинської області

Методичні
рекомендації

Манойло Любов
Василівна, вчитель
історії

Поромівський ліцей
Поромівсьської сільської ради
Володимир-Волинського району
Волинської області

Навчальна
програма

Волошин Світлана
Григорівна, вчитель
історії

Опорний навчальний заклад
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Смідин»

Методична
розробка

Мегель Галина
Олексіївна

Заклад загальноої середньої
освіти І-ІІ ступенів с. Острів`я
Шацької селищної ради
Волинської області
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня - дитячий садок» с.
Конище

Посібник

Розвиток
інтелектуальної і
творчої
обдарованості
учнів в процесі
вивчення історії і
правознавства
Авторська
програма
факультативного
курсу з
краєзнавства
«Волинське
Прибужжя»
Вивчення
історичних
постатей
на
уроках історії
Посібник з історії

Михалевич Андрій
Йосипович, вчитель
історії

Методичні
рекомендації

«Історія –
скарбниця наших
діянь»

Лащук Галина
Василівна, директор,
Авдіюк Лариса
Григорівна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи
Ніщик Марина
Василівна, директор
центру професійного
розвитку
педагогічних
працівників

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня с.Текля
Старовижівський район
Волинська область

Навчальнометодичний
посібник

Педагогічна
майстерня

Центр професійного розвитку
педагогічних працівників
Камінь-Каширської міської ради
Волинської області

Збірник
матеріалів

Шмігель
Ірина Олексіївна,
консультант

Комунальна установа «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників
Луцької міської ради»
Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичний
порадник

Фестиваль
інновацій
«Реалізація
Концепції «Нова
Українська школа в
умовах
інноваційного
освітнього
середовища»
Вчитель вчителю в
умовах НУШ

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів № 7 - природничий
ліцей» Луцької міської ради
Волинської області

Методичні
рекомендації

Впровадження
елементів STEMтехнологій в
освітній простір
закладу загальної
середньої освіти

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 20 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс №
26 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичний
збірник

Формування
творчого
потенціалу
педагогів у системі
методичної роботи
Творче
впровадження
педагогічним
колективом ідей
В.О. Сухомлинського

Дошкільний навчальний заклад
№ 10

Програмовометодичний
комплект.

Савенко
Наталія Василівна,
вчитель початкових
класів
Карюк Ніла
Василівна,
директор ЗЗСО
Хайнацька
Тетяна
Володимирівна,
заступник директора з
ВР
Ярощук
Лариса Іванівна,
заступник директора з
НВР
Денисюк
Тетяна Юріївна,
заступник директора з
НВР
Авторський колектив:
Бондарук
Наталія
Володимирівна,
заступник директора з
НВР (упорядник)
Гніровська
Олена Зіновіївна,
вихователь-методист
Костюк
Валентина

Я – лучанин

Миколаївна, директор
Каширець
Аліна Миколаївна,
вихователь
Оксенчук
Галина Миколаївна,
вихователь
Хітрош
Марія Дементіївна,
вихователь
Семчук
Юлія Анатоліївна,
директор
Матвіюк
Галина Яківна,
вихователь-методист
Семенова
Надія Михайлівна,
вихователь-методист
Скоп’юк
Людмила
Михайлівна,
вихователь-методист
Швець
Галина Дмитрівна,
вихователь-методист
Гоголь
Ніна Омелянівна,
вихователь-методист
Киця
Наталія Василівна,
вихователь-методист
Цимбалюк
Олена Леонідівна,
консультант
Теліпська
Катерина Василівна,
начальник
Матвійчук
Людмила Юріївна,
доктор економічних
наук, завідувач
кафедри
Піддубна
Лариса Анатоліївна,
вихователь-методист
Пасевич Людмила
Василівна, заступник
директора з виховної

Дошкільний навчальний заклад
№ 25
Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 22» Луцької
міської ради Волинської області
Дошкільний навчальний заклад
№ 31 Луцької міської ради

Методичні
рекомендації

Луцьк
природничий.
Луцьк історичний.
Луцьк
соціокультурний.
Луцьк
туристичний.

Дошкільний навчальний заклад
№ 23 Луцької міської ради

Методичні
рекомендації

Комплексний
підхід до реалізації
методичної
проблеми закладу

Опорний заклад загальної
середньої освіти «Любешівський
ліцей» Любешівської селищної

Посібник

Майстер-клас як
форма підвищення
професійної

Дошкільний навчальний заклад
№ 26
Дошкільний навчальний заклад
№ 37
Заклад
дошкільної освіти
№ 30

Комунальна установа «Центр
професійного розвитку
педагогічних працівників
Луцької міської ради»
Управління туризму та промоції
міста Луцька
Волинський національний
університет імені Лесі Українки

роботи

ради Волинської області

Шостак Валентина
Василівна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи
Кутасевич Валентина
Дмитрівна, заступник
директора з
навчально-виховної
роботи

Заклад загальної середньої освіти Методична
«Деревківський ліцей»
розробка
Любешівської селищної ради
Волинської області
Нововолинський ліцей № 6
Нововолинської міської ради
Волинської області

Збірка
матеріалів

Гуменюк Оксана
Володимирівна,
директор; Кучерява
Марія Віталіївна,
вихователь; Марина
Іванівна,
керівник
музичний

Звірівський заклад дошкільної
освіти "Сонечко"

Методична
розробка

Артемук Ірина
Миколаївна, керівник
гуртків-методист

Заклад позашкільної освіти
Ковельська станція юних
туристів

Методичні
рекомендації

Симінська Ірина
Русланівна,
вчитель
початкових
класів
Юрчук Олена
Анатоліївна, учитель
початкових класів

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Крижівський
ліцей» Рожищенської міської
ради Луцького району
Волинської області
Лемешівська гімназія
Горохівської міської ради
Луцького району Волинської
області

Збірник
вправ

Максимчук Оксана
Адамівна, вчитель
початкових класів

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня села Журавичі
Ківерцівського району
Волинської області

Засіб
навчального
призначення,
методичні
рекомендації

Методичний
посібник

майстерності
вчителя
Розбудова
внутрішньої
системи
забезпечення якості
освіти ЗЗСО
Формування
мотивації на
здоровий спосіб
життя школярів в
умовах
інноваційного
освітнього
середовища
Театральне
образотворення як
складова
освітнього
процесу закладу
дошкільної
освіти в умовах
різновікової
групи
Організація
дистанційної
роботи з учнями
закладів
позашкільної
освіти за
допомогою
програми ZOOM
Творчі завдання
з української
мови (навчання
грамоти)
Виховання
гуманних взаємин
молодших
школярів у процесі
виховної роботи
вчителя
Щоденник
спостережень за
навчальним
поступом учнів 3
класу НУШ.
Методичні
рекомендації до
«Щоденника
спостережень за

Хомік Світлана
Андріївна, вчитель
початкових класів

Опорний заклад загальної
Методичні
середньої освіти «Раково-Ліський рекомендації
ліцей» Камінь-Каширської
міської ради Волинської області

Калькова Наталія
Петрівна, вчитель
початкових класів
Гринюк Наталія
Юріївна, вчитель
початкових класів

Гораймівський ліцей Колківської
селищної ради Волинської
області
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія №14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»
Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа I-III
ступенів № 16 Луцької міської
ради»

Методична
розробка

Обара Наталія
Віталіївна, вчитель
початкових класів

Комунальний заклад «Луцька
загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 17 Луцької міської
ради Волинської області»

Посібник

Артемук Наталія
Філаретівна, вчитель
початкових класів

Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 18 Луцької міської
ради Волинської області»

Методичні
рекомендації

Гаврилевич Наталія
Миколаївна, вчитель
початкових класів

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Луцький ліцей
№ 27 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Демчук Світлана
Гаврилівна, учитель
початкових класів

Комунальний заклад загальної
середньої освіти «Луцький ліцей
№ 27 Луцької міської ради
Волинської області»

Методичні
рекомендації

Мазін Леся
Миколаївна,
вихователь ГПД

Комунальний заклад «Луцька
гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Заклад загальної середньої освіти
«Залізницький ліцей ім. І.

Методична
розробка

Гладунець Маргарита
Михайлівна, учитель
початкових класів

Жилко Світлана
Степанівна, учитель

Методичні
поради

Методичні
рекомендації

Методичний
порадник

навчальним
поступом учнів 3
класу Нової
української школи»
Створення
освітнього
екологічного
середовища в
початкових класах
Методичні квести
Мотивація
як ключовий
фактор засвоєння
навчальної
інформації
Театралізація як
метод розвитку
творчих здібностей
молодших
школярів
Розвиток
комунікативної
компетентності
учнів початкових
класів
Цифрова
компетентність
вчителя початкових
класів Нової
української школи
Розвиток зв’язного
мовлення
молодших
школярів засобами
джерел народної
мудрості
Педагогіка
партнерства як
чинник
формування
ефективної
взаємодії учасників
освітнього процесу
в умовах Нової
української школи
З економікою на ти

Електронний
підручник- засіб

початкових класів
Кутинець Сергій
Григорович, учитель
основ здоров`я

Пасевича» Любешівської
селищної ради Волинської
області

Невар Тетяна
Миколаївна, Панасюк
Любов Іванівна,
Струк Марія
Василівна,
вчителі початкових
класів
Вілюк Світлана
Миколаївна

Заклад загальної середньої освіти Збірник
«Седлищенський ліцей»
квестів
Любешівської селищної ради
Волинської області

Качорусь Тетяна
Володимирівна,
Козак Валентина
Степанівна,
Пугінець Оксана
Володимирівна,
учителі
початкових
класів
Косенчук Ірина
Анатоліївна,
вчитель-дефектолог

Деркач Тетяна
Миколаївна, учитель
початкових класів

формування
інформаційноцифрової
компетентності
молодших
школярів
(матеріали з
досвіду участі в
експерименті
всеукраїнського
рівня за темою
«Електронний
підручник для
загальної середньої
освіти» (E-book for
education (EBSE)
Квести: від гри до
знань

Загальноосвітня школа І -ІІІ
ступеня с. Борочиче
Горохівського району
Волинської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня с. Романів Луцького
району Волинської області

Методичні
розробки

Абетка навчальних
технологій у Новій
українській школі

Методичний
посібник

Комунальний заклад
«Навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) комбінованого типу
№7 - загальноосвітня спеціальна
школа І ступеня» міста Ковеля"
Заклад загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів № 6 м. Ковеля

Методичні
рекомендації

Розвиток
критичного
мислення, як
засіб
формування
ключових
компетентностей у
молодших
школярів
Навчаймо читати
дітей з особливими
освітніми
потребами за
методикою
М.Зайцева
«Формування
ключових
компетентностей у
галузі природничих
наук шляхом
проектної
діяльності на
уроках
інтегрованого
курсу «Я
досліджую світ»»

Методична
розробка

Ничипорук Руслана
Василівна, вчитель
початкових класів
Маринчук Ольга
Федорівна, Томашук
Оксана Миколаївна,
вчителі початкових
класів
Учителі початкових
класів: Грищук
Руслана
Володимирівна,
Черешньова Тетяна
Володимирівна
Сидун Тетяна
Анатоліївна – вчитель
початкових класів
Оксентюк Марія
Адамівна -вчитель
початкових класів
Секунда Ігор
Йосипович,
вчитель фізичної
культури
Щерба Ольга
Володимирівна,
вчитель початкових
класів

Загальноосвітня школа І-ІІ
ступеня cела Заячиці
Локачинського району
Волинської області
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ
ступеня -дитячий садок» с.
Видраниця

Методичні
рекомендації

Як навчити учнів
розв’язувати задачі
на рух

Посібник для
вчителів
початкових
класів

Щоденні «3»

Бірківський заклад загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів
Любомльської міської ради
Волинської області

Методична
збірка

Тематичні дні у 1му класі

Сильнівська гімназія
Головненської селищної ради
Ковельського району Волинської
області
Згоранський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Головненської селищної ради
Ковельського району Волинської
області
Гімназія с. Старий Порицьк філія Павлівського ліцею
Павлівської сільської ради
Волинської області
Комунальний заклад «Луцький
навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя
Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»

Навчальний
посібник

Використання
кейс-технологій на
уроках у
початковій школі
Додавання та
віднімання чисел в
межах 100.

Посібник

Методичні
рекомендації
Методичні
рекомендації

Інноваційні
технології
навчання на уроках
фізичної культури
У театральній
майстерні

Додаток 2
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
09.04.2021№117
Список членів
фахових журі XХVІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів
«Творчі сходинки педагогів Волині», яким оголошено подяку начальника управління
освіти і науки обласної державної адміністрації
Бортник Юрій Євгенович, член журі, вчитель предмету «Захист України»
комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»;
Вітюк Валентина Володимирівна, голова журі, доцент кафедри теорії та методики
початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;
Вітюк Руслана Олексіївна, секретар журі, вчитель трудового навчання Нововолинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Нововолинської міської ради Волинської
області;
Гаврисюк Оксана Ярославівна, член журі, член координаційної робочої групи
представників ВРЦ і працівників освіти, магістр релігієзнавства, член авторського
колективу навчальних комплексів «Основи християнської етики»;
Гах Оксана Степанівна, секретар журі, вчитель економіки комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»;
Денисенко Наталія Григорівна, голова журі, завідувач заочного відділу комунального
закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
Довганюк Володимир Миколайович, член журі, провідний спеціаліст Волинського
обласного відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і
науки України;
Друкачук Юрій Олексійович, член журі, вчитель інформатики комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»;
Ковальчук Олег Віталійович, член журі, вчитель трудового навчання загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів ім. В. К. Липинського с. Затурці Локачинського району Волинської
області;
Козакевич Олена Петрівна, член журі, вчитель історії комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради»;
Лабнюк Оксана Михайлівна, секретар журі, вчитель інформатики комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»;
Максимчук Оксана Адамівна, член журі, вчитель початкових класів загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступеня села Журавичі Ківерцівського району Волинської області;
Монахін Олександр Миколайович, член журі, начальник Волинського обласного
відділення (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України;
Наумчук Оксана Володимирівна, член журі, вчитель історії навчально-виховного
комплексу «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська гімназія
Ківерцівської міської ради Волинської області»;
Омелян Петро Павлович, член журі, вчитель інформатики комунального закладу
«Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради»
Попович Вікторія Йосипівна, член журі, вчитель історії та правознавства навчальновиховного комплексу «Ківерцівська загальноосвітня школа І ступеня-Ківерцівська гімназія
Ківерцівська міської ради Волинської області»;
Попович Юрій Васильович, голова журі, вчитель предмету «Захист України»,
заступник начальника з навчально-виховної роботи Волинського обласного ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;

Раковець Оксана Юріївна, член журі, завідувач кафедри природничо-математичних
дисциплін комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської
обласної ради;
Рибка Олена Борисівна, член журі, вчитель економіки комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»;
Садовий Микола Віталійович, член журі, вчитель історії опорного закладу навчальновиховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»;
Сахнік Наталія Миколаївна, член журі, вчитель початкових класів комунального
закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей №27 Луцької міської ради Волинської
області»;
Соняк Наталія Леонідівна, член журі, вчитель початкових класів комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»;
Шевчук Михайло Петрович, член журі, вчитель трудового навчання закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів «Любитівський ліцей імені Лесі Українки» Ковельської
районної ради Ковельського району Волинської області.

Додаток 3
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
09.04.2021№117
Колективи
центрів професійного розвитку педагогічних працівників та місцевих органів
управління освітою, яким оголошено подяку начальника управління освіти і науки обласної
державної адміністрації
Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Володимир-Волинської
міської ради Волинської області;
Відділ освіти Боратинської територіальної громади;
Відділ освіти Колківської селищної ради;
Гуманітарний відділ Торчинської селищної ради;
Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників
Луцької міської ради»;
Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників»
Любешівської селищної ради;
Рожищенський районний методичний кабінет;
Управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради;
Управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради;
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Камінь-Каширської міської
ради Волинської області;
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ковельської міської ради;
Центр професійного розвитку педагогічних працівників Підгайцівської сільської ради.

