
  



 
 

Учасники 
 

 науково-педагогічні та педагогічні працівники Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

 
 члени фахових журі ХХІV обласної виставки дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині»;  
 
 завідувачі районних (міських) методичних кабінетів; 
 
 завідувачі гуманітарних відділів об’єднаних територіальних громад; 
 
 заступники директорів закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування; 
 
 педагоги закладів загальної середньої освіти Волинської області; 
 
 навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській 

області; 
 
 викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 
 

09.00 – 10.00   Реєстрація учасників.   
Огляд експозиції виставки «Творчі сходики педагогів Волині»  

10.00 – 11.00   
Актова зала 

ПІДСУМКИ ХХІV ОБЛАСНОЇ ВИСТАВКИ  
ДИДАКТИЧНИХ І МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ  

«ТВОРЧІ СХОДИКИ ПЕДАГОГІВ ВОЛИНІ» 
Модератор:  
Олешко Петро Степанович, ректор Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 
Виступаючі: 

 Мишковець Світлана Євтихіївна, заступник голови 
Волинської обласної державної адміністрації; 

 Плахотна Людмила Володимирівна, начальник управління 
освіти, науки та молоді облдержадміністрації; 

 Олешко Петро Степанович, ректор Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

 Вітюк Валентина Василівна, проректор з науково-
методичної роботи Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Вручення грамот, подяк, дипломів І ступеня 
(наказ управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації № 

166 від 29.03.19 р.) 
 

 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 
Аудиторії 
ВІППО  

11.00 - 13.00 

Робота воркшопів (майстерень продуктивної праці) 
«СУЧАСНІ ТРЕНДИ В ОСВІТІ. ДІЛИМОСЬ ДОСВІДОМ» 

 
Вручення дипломів ІІ та ІІІ ступеня  
(наказ управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації      № 166 від 29.03.19 р.) 
Актова зала «Управління закладами освіти» 

Модератори:  
Вітюк Валентина Василівна, голова журі, проректор з 

науково-методичної роботи Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

 Романюк Світлана Володимирівна, секретар журі, 
завідувач відділ з питань управлінської діяльності та інклюзивної 
освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

5 аудиторія «Математика» 
Модератори:  
Трачук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теорії та 

методик викладання шкільних предметів ВІППО, кандидат 
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педагогічних наук; 
Сусь Сергій Іванович, методист відділу фізико-

математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Бібліотека «Природознавство» 
(біологія, екологія, географія, хімія, природознавство) 

Модератори:  
Григор’єва Наталія Володимирівна, завідувач відділу 

природничих дисциплін Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти; 

Кащенюк Мирослава Ростиславівна, методист відділу 
природничих дисциплін Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти;  

Мацюк Лариса Миколаївна, методист відділу природничих 
дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

11 аудиторія «Астрономія, фізика» 
Модератори: 
Савош Валентин Олексійович, кандидат педагогічних наук, 

завідувач відділу фізико-математичних дисциплін Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Лесик Лариса Яківна, вчитель фізики загальноосвітньої 
школи                            І-ІІІ ступеня № 10 міста Ковеля. 

44 аудиторія «Спеціальна освіта» 
Модератори:  
Барановська Руслана Євгенівна, методист відділу з питань 

управлінської діяльності та інклюзивної освіти Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Коць Вікторія Вікторівна, методист відділу з питань 
управлінської діяльності та інклюзивної освіти Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 
 

Воркшоп 1. 
 «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ» 

Місце проведення:  
Актова зала 

        
Модератори:  
Вітюк Валентина Василівна, голова журі, проректор з науково-методичної 

роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; 
 Романюк Світлана Володимирівна, секретар журі, завідувач відділ з питань 

управлінської діяльності та інклюзивної освіти Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

 
Вручення дипломів ІІ-ІІІ ступеня 
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Виступаючі: 
Бичковський Віктор Васильович, начальник управління освіти  Ковельської 

міської ради, (з досвіду роботи «Організація конкурсу на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти: крок за кроком»); 

Куляк Світлана Вікторівна, завідувач ММК управління освіти Луцької міської 
ради (інформаційно-методичний вісник «Освітні горизонти»); 

Бондарчук Ірина Миколаївна, заступник директора з виховної роботи КЗ 
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 25 Луцької міської ради» 
(методичні рекомендації «Управлінський супровід реалізації проблемного питання 
роботи школи «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня 
навчальної діяльності, формування громадянської, загальнокультурної та 
здоров’язбережувальної компетентностей учнів»); 

Сіміцька Жанна В’ячеславівна , заступник директора з навчально-виховної 
роботи КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя 
Сухомлинського» Луцької міської ради» (збірник матеріалів «Педагогічні ідеї В.О. 
Сухомлинського в управлінні сучасним освітнім закладом»); 

Мишковць Олесандр Андрійович, директор, КЗ «Луцька гімназія № 4 імені 
Модеста Левицького Луцької міської ради» (методична розробка «Управлінський 
супровід: реалізація проектів у гімназії»); 

Шавук Василь Петрович, директор ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Годомичі 
Маневицького району (методичні рекомендації «Системний підхід до управління 
закладом освіти»); 

Костюк Валентина Миколаївна, директор дошкільного навчального закладу № 
10 Луцької міської ради (методична розробка «Заклад дошкільної освіти №10: 
пошуку»); 

Бондар Віталій Олексійович., директор, НВР КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 
Луцької міської ради» (методичні рекомендації «Управління освітнім процесом у 
новоствореному закладі освіти»); 

Леуш Іван Олександрович, директор, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 
№ 26 Луцької міської ради» (методичний збірник «Використання сучасних освітніх 
технологій у навчальному процесі як важливого чинника створення успішного 
освітнього середовища: управлінський супровід»); 

Левчик Наталія  Григорівна, заступника директора з методичної роботи 
опорного навчального закладу «НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-гімназія» (методичні рекомендації «Інноваційне освітнє середовище – шлях 
до формування компетентностей школярів»); 

Вальчук Олена Іванівна, директор КЗ «Ковельська міська гімназія імені Олени 
Пчілки» (аналітичний матеріал «Демократизація освітнього середовища в системі 
управління якістю освіти»); 

Макарчук Наталія Євгеніївна, заступник директора вектор  з навчально-
виховної роботи навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів» №1 ім. Є.Шабліовського м. Каменя-Каширського (інформаційно-
методичний збірник «Інноваційна діяльність закладу освіти – запорука підвищення 
якості освітнього процесу та професійного зростання педагогів»); 



Сагайдак Валентина Василівна, Чаус Марина Львівна, заступники директора з 
навчально-виховної роботи, КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 
міської ради» (збірник матеріалів «Успішний педагог – успішний учень»). 
 

Воркшоп 2. 
 «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ» 

Місце проведення:  
ауд.11 

Модератори: 
Мартинюк Олександр Семенович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доцент 
кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти;  

Савош Валентин Олексійович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 
фізико-математичних дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

 
Вручення дипломів ІІ-ІІІ ступеня 

 
Виступаючі: 
Вигнанчук Любов Миколаївна, вчител фізики Любомльського навчально-

виховного комплексу «ЗЗСО І-ІІІ ст.-гімназія» імені Наталії Ужвій Любомльської 
міської ради (методичні рекомендації «Цікава фізика. Наукові дослідження для дітей 
та не тільки»); 

Зінчука Олександр Петрович, вчитель фізики закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів №2 (збірник задач «Збірники олімпіадних задач з фізики (з розв’язками) 
у 5 частинах м. Ковеля»); 

Осіюк Валентина Олександрівна, вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ступеня № 2 смт 
Ратне  ім. М.Заліпи  (збірник задач «Фізика в живій природі»); 

Рудчика Сергій Адамович, вчитель фізики навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - дитячий садок» с. Видраниця Ратнівського 
району (посібник «Реалізація демонстраційного експерименту»); 

Лукавий Петро Миколайович, учитель фізики та інформатики КЗ «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (методична розробка 
«Використання робототехнічних засобів в освітньому процесі»); 

Махновець Ганна Володимирівна, вчитель фізики КЗ «Луцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради Волинської області (методична 
розробка «Проектна діяльність на уроках фізики»); 

Хлистік Надія Василівна, вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня                         
с. Щитинь Любешівського району (збірник дидактичних матеріалів «Цікава 
фізика»); 

Власюк Людмила Григорівна, вчитель фізики НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – 
Ківерцівська районна гімназія» (методичні рекомендації «Підвищення ефективності і 
якості фізичної освіти шляхом впровадження проектних технологій»); 



Дегтярук Леонід Васильович, вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів с. Глухи Старовижівського  району ( збірник «Софізми і парадокси як засіб 
зацікавлення у вивченні фізики»); 

Мукоїд Світлана Богданівна, вчитель фізики КЗ «Луцька  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів  № 25» (методичні рекомендації «Громадянсько-патріотичне 
виховання на уроках фізики»); 

Бакіко Світлана Іллівна, вчитель фізики Луцька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області (методичні рекомендації 
«Застосування векторів до розв’язування задач з фізики»); 

Кухарик Іван Степанович, вчитель фізики ЗОШ І-ІІ ст. с. Невір Любешівського 
району Волинської області (збірник дидактичних матеріалів «Використання 
відомостей про людський організм на уроках фізики»); 

Гаврилюк Лариса Богданівна, вчитель фізики загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
с. Крижівка Рожищенського району (збірник «Фізика в кросвордах і ребусах»); 

Органіста Тетяна Володимирівна, вчитель фізики Нововолинської 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №6 Нововолинської міської ради Волинської 
області (методичні рекомендації «Використання здоров’язбережувальних технологій 
на уроках фізики»); 

Середа-Бубало Олена Володимирівна, вчитель фізики та математики закладу 
загальної середньої освіти «Залізницький ліцей ім. Івана Пасевича» Любешівської 
селищної ради Волинської області (збірник розробок уроків «Ігрові форми роботи на 
уроках математики та фізики»); 

Сидорук Андрій Миколайович, вчитель фізики ОЗНВК «Колківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей» (збірник задач «Збірник задач з фізики»); 

Поліщук Роман Вікторович, вчитель астрономії КЗ «Луцька гімназія № 18 
Луцької міської ради» (збірник задач «Готуємось до олімпіади з астрономії»). 

 
Воркшоп 3. 

 «МАТЕМАТИКА» 
Місце проведення:  

ауд.5 
Модератори:  
Трачук Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теорії та методик викладання 

шкільних предметів ВІППО, кандидат педагогічних наук; 
Сусь Сергій Іванович, методист відділу фізико-математичних дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 
Вручення дипломів ІІ-ІІІ ступеня 
 
Виступаючі: 
Васюренко Ольга Мирославівна, вчитель математики загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступеня с. Борочиче Горохівського району (методичні рекомендації 
«Використання онлайн-сервісів на уроках математики»); 

Оліда Ірина Ярославівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (методичні рекомендації 
«Застосування системи Geo Gebra на уроках математики»); 



Свиновей Леся Степанівна, керівник музею академіка Кравчука 
загальноосвітньої школи I-IІ cтупеня село Човниця Ківерцівський район;   (методична 
розробка «Віртуальний музей академіка Михайла Кравчука «Моя любов: Україна і 
Математика»);                                                                                                                   

Окунінець Жанна Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради» (методичні 
розробки «Формування громадянина-патріота засобами математики;  Реалізація 
компетентнісного підходу в навчанні математики» (з досвіду роботи)); 

Свентик Лариса Степанівна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступеня с. Брани Горохівського району (методичні рекомендації «Різнорівнева 
методика викладання математики в  6 класі»); 

Козловська Людмила Василівна, вчитель математики Навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2   м. Каменя-
Каширського Камінь-Каширської районної ради (методична розробка «Методика 
вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей з використанням технологій 
розвивального навчання»); 

Галас Анатолій Васильович, вчитель математики навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» №2 м. Каменя-
Каширського Камінь-Каширської районної ради (методична розробка «Формування 
та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів на уроках 
математики»); 

Карпік Вадим Віталійович, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступеня с. Грудки Камінь-Каширського району (навчально-методичний посібник 
10клас. Профільний рівень  І семестр»,  «Геометрія. 10клас. Профільний рівень. ІІ 
семестр»); 

Юхно Мирослава Анатоліївна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступеня с. Бубнів Бубнівської сільської ради Локачинського району (методичні 
рекомендації «Готуємося до ЗНО з математики»); 

Середа Ніна Юріївна,  вчитель математики Гущанського ліцею Рівненської 
сільської ради Любомльського району (методичні рекомендації «Формуємо вміння 
розв'язувати ймовірнісні задачі»); 

Підв’язний Микола Костянтинович,  вчитель математики Забузького ліцею 
Рівненської сільської ради Любомльського району (посібник «Посібник з алгебри»); 

Солдатенко Наталія Герасимівна, вчитель математики  навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - дитячий садок» с. Самари-Оріхові 
Ратнівського району (методична розробка «Олімпіадні задачі з математики та 
методи їх розв’язування»); 

Назарук Тетяна Володимирівна, вчитель математики загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступеня  с. Кременець Копачівської сільської ради  Рожищенського району 
(методичні рекомендації «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей 
через розв’язування задач прикладного змісту»); 

Ільюх Світлана Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
«Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки» (збірник завдань «Тестові роботи з 
алгебри та геометрії 8 клас за програмою поглибленого вивчення математики»); 

Горлата Олена Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
«навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 13 – колегіум» 



міста Ковеля» Ковельської міської ради (методичні рекомендації «Активізація 
навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики в основній і старшій 
школі»); 

Фролова Тетяна Геннадіївна, методист  управління освіти Луцької міської ради 
міський методичний кабінет (методичні рекомендації «Stem-орієнтовані підходи в 
організації освітнього процесу як засіб формування професійної компентетності 
молодого вчителя математики»); 

Козак  Наталія Георгіївна, вчитель математики комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Луцької міської ради» (методичні 
рекомендації «Формування гуманістичних цінностей школярів у позакласній 
діяльності з математики»); 

Шеретюк  Надія Василівна, вчитель математики комунального закладу «Луцька 
гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради» (збірник завдань 
«Збірник завдань з математики для контрольних випробувань»); 

Мала  Оксана Леонідівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» (збірник матеріалів 
«Розвиток творчої особистості школяра через дослідницький підхід до вивчення 
математики»); 

Жумик Лідія Володимирівна, вчитель математики комунального закладу 
«Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» 
Луцької міської ради» (методичні поради  «Активізація пізнавальної діяльності учнів 
через впровадження технологій діяльнісного методу»); 

Мартиняк Оксана Семенівна, вчитель математики комунального закладу 
«Луцька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 25 Луцької міської ради» 
(методичні рекомендації «Крок до вершин математики. Практичне застосування 
активних форм і методів навчання як один із шляхів формування пізнавальних 
інтересів при вивченні математики»); 

Коць Тамара Григорівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький 
навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради» (навчальний посібник 
«Заняття математичного гуртка юних мудреців «АР-ГЕ-АЛ». 5-і кл»); 

Грабар Лариса Кирилівна, вчитель математики Нововолинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради (збірник 
вправ «Рівняння та нерівності з параметром»); 

Дацюк Ольга Михайлівна, вчитель математики Нововолинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Нововолинської міської ради (методичні 
рекомендації «Логарифмічні нерівності та методи їх розв’язання»); 

Ковальчук Наталія Іванівна, вчитель математики Любомльського навчально-
виховний комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія» імені 
Наталії Ужвій Любомльської міської ради (збірник вправ «Збірник завдань для ДПА з 
математики в 9 класі»); 

Кондратюк Ганна Іванівна, вчитель математики загальноосвітньої  школи  І–ІІІ 
ступеня с. Колона Іваничівського району (посібник  «Формування творчої 
особистості при вивченні математики»); 

Бойко Ірина Володимирівна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступеня с. Милятин Іваничівського району (посібник «Відсотки на всі випадки 
життя»; 



Терещук Світлана Іванівна, вчитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступеня с. Піща Шацького району (методичні рекомендації «Прикладна 
спрямованість шкільного курсу математики»); 

Прострельчук Наталія Миколаївна, вчитель математики загальноосвітньої 
школа І-ІІІ ступеня с. Боратин Луцького району (методичні рекомендації «Хмарні 
технології у роботі вчителя математики»); 

Гавура Людмила Володимирівна, вчитель математики комунального  закладу  
«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 20 Луцької міської ради»  
(методичні рекомендації «Рідний край в задачах. Задачі екологічного змісту. 
Математика 5-6 клас»). 

 
 

Воркшоп 4. 
«ПРИРОДОЗНАВСТВО» 

(«ГЕОГРАФІЯ», «ХІМІЯ», «БІОЛОГІЯ», «ЕКОЛОГІЯ», 
«ПРИРОДОЗНАВСТВО») 

Місце проведення:  
Бібліотека ВІППО 

 
Модератори:  
 Григор’єва Наталія Володимирівна, завідувач відділу природничих дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти; 
Кащенюк Мирослава Ростиславівна, методист відділу природничих дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти;  
Мацюк Лариса Миколаївна, методист відділу природничих дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 
Вручення дипломів   
 
Виступаючі: 
Котлярчук Оксана  Іванівна, вчитель географії  КЗ «Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради» (навчальний посібник «Україна і світове 
господарство»); 

Синя Надія Антонівна, вчитель географії КЗ «Луцький НВК «Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського» Луцької міської ради»; Котлярчук О. І КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 Луцької міської ради» (навчальний посібник 
«Географія: регіони та країни.10 клас»); 

Каменчук Степан Іванович, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів с. Сошичне Камінь-Каширського району (посібник «Краєзнавчі завдання до 
курсу фізичної  географії України»); 

Миронюк Олена Валеріївна, вчитель географії НВК «Ківерцівська ЗОШ І ст. – 
Ківерцівська районна гімназія» (методичні рекомендації «Реалізація технології 
критичного мислення школярів на уроках географії  та природознавства як засіб 
формування компентної особистості»); 



Мельчук Наталія Миколаївна, вчитель географії КЗ «Луцька гімназія № 18 
Луцької міської ради» (збірник вправ «Формування креативної толерантної 
особистості засобами художньої літератури»); 

Савочка Людмила  Миколаївна, вчитель географії КЗ «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 7 – природничий ліцей» 
(навчальний посібник «Зошит для практичних робіт. Природознавство. 5 клас.»); 

Пахолюк Ігор Володимирович, вчитель хімії опорного освітнього закладу 
"Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія" 
смт Голоби" Ковельського району (методичні рекомендації «Впровадження STEM-
технологій на уроках хімії»); 

Мазурок Наталія Миколаївна, вчитель хімії Нововолинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №7 Нововолинської міської ради (методична розробка 
«Використання інноваційних технологій на уроках хімії»); 

Ляховська Антоніна Миколаївна, вчитель біології Турійської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Турійського району (електронний посібник «Методичний 
порадник вчителя хімії (7-9 класи)»); 

Хартонюк Тетяна Дмитрівна, вчитель хімії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий 
садок» с.Тур  Ратнівського району (методичний посібник «Проектна діяльність як 
творча співпраця вчителя та учнів на уроках хімії»); 

Ягенська Галина Василівна, вчитель біології КЗ «Луцька гімназії № 21 імені 
Михайла Кравчука Луцької міської ради» (методичні посібники «Біологія»,  «Я 
дослідник. Біологія. 7 клас: Дослідницький практикум»); 

Василюк Діани Петрівни, вчитель біології КЗ «Луцький НВК «Гімназія № 14 імені 
Василя Сухомлинського» Луцької міської ради»  (методичний посібник «Збірник  завдань 
з біології. 9 клас» та методичний посібник «Практикум з біології. 9 клас»); 

 Поляниця Оксана Іванівна, вчитель біології КЗ «Луцька спеціалізована школа І-
ІІІ ст. № 5 Луцької міської ради»; (Практикум з біології для 6 класів. Та Практикум з 
біології для 7 класів); 

Багно Олена Миколаївна, вчитель біології КЗ «Луцький навчально-виховний 
комплекс  № 9 Луцької міської ради» (навчальний посібник «Практикум з біології. 
8клас»); 

Віннічук Вікторія Олегівна, вчитель біології загальноосвітньої  школи І-ІІІ 
ступенів №1 м. Рожище Рожищенського району (Використання технології «лепбук» 
на уроках біології у 8 класі); 

Радобенко Вікторія Ярославівна, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів с.Дуліби Турійського району (Електронний посібник по темі «Нервова 
система. 8 клас» та Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» по темі «Клітина»); 

Мазурак Петро Михайлович, вчитель біології Турійська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Турійського району (Біоник (біологічний ілюстрований словник) та 
Тестові завдання з біології). 
 

 
 

 
 



Воркшоп 6. 
«СПЕЦІАЛЬНА ТА ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 

Місце проведення:  
ауд. 44 

 
Модератори:  
Барановська Руслана Євгенівна, методист відділу з питань управлінської 

діяльності та інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти; 

Коць Вікторія Вікторівна, методист відділу з питань управлінської діяльності 
та інклюзивної освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 
Вручення дипломів   
 
Виступаючі: 
Брушневська Ірина Миколаївна, вчитель-логопед дошкільного навчального 

закладу № 5 Луцької міської ради (методичні рекомендації «Діагностика 
психомовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»); 

Никитюк Наталія  Зіновіївна, вчитель історії та етики Нововолинської 
спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради (Методичний 
посібник «Цікава історія. Історія Давньої Греції»); 

Голян Руслана Василівна, вчитель української мови та літератури 
Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради 
(методична розробка «Робочий зошит з розвитку мовлення для 5 класу, 1 частина, 
«Стежинами рідної мови»»); 

Хом’як Алла Петрівна, заступник директора з виховної роботи Нововолинської 
спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради (методична 
розробка «Розвиток мислення першокласників»); 

Окускова Ірина Миколаївна, вчитель музичного мистецтва Нововолинської 
спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради (Методична 
розробка Музично-дидактичний альбом «Веселі нотки»);  

Демус Оксана Петрівна, вчитель англійської мови Нововолинської спеціальної 
загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради (збірник вправ « Learn with 
Pleasure»); 

Кантор Тетяна Володимирівна, директор школи, вчитель української мови та 
літератури Нововолинської спеціальної загальноосвітньої школи № 9 Волинської 
обласної ради (методична розробка Візуальні картки «Я можу читати, писати, 
сказати»); 

Буренкова Олена Миколаївна, вчитель математики Нововолинської спеціальної 
загальноосвітньої школи № 9 Волинської обласної ради (методична розробка («Я 
вчу…» Серія ігор для учнів з особливими потребами, які можна використовувати на 
уроках української мови, математики, історії, природознавства та соціально-
побутового орієнтування); 

Гуменюк Тетяна Юріївна, соціальний педагог Володимир-Волинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Володимир-Волинської міської ради 
(методичні рекомендації «Інклюзивна освіта у новій школі»); 



Коць Вікторія Вікторівна, вчитель-дефектолог КЗ «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради»  (методична 
розробка «Організація освітнього процесу дошкільників з особливими потребами»); 

Данильчук Наталія Олександрівна, вчитель фізичної культури, асистента 
вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Романів Луцького району (збірник 
вправ «Корекційно-розвивальні  вправи для розвитку психічних процесів у дітей із 
затримкою психічного розвитку»); 

Довгуцька Людмила Олексіївна, вчитель початкових класів НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступеня №1-гімназія  ім. В.Газіна» смт Ратне (методичні рекомендації «Путівник 
для вчителя інклюзивного навчання»); 

Гончарова Ніна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради» (методичні 
рекомендації «Організація роботи асистента вчителя у загальноосвітньому 
навчальному закладі»); 

Огородник  Ірина Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, 
КЗ «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» (методичні 
рекомендації «Аутизм – це не вирок, а вектор дії»); 

Жучко Вікторія Дмитрівна, вчитель початкових класів КЗ «Луцька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Луцької міської ради» (методичні 
рекомендації «Традиційні та інноваційні підходи до організації інклюзивного навчання 
в умовах закладу загальної середньої освіти»); 

Дігалевич Аполлінарія Станіславівна, практичний психолог КЗ «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 38 комбінованого типу Луцької міської ради» 
(методична розробка «Психокорекційний тренінг в інклюзивній групі»); 

Мельник Вікторія Віталіївна, вчитель-логопед дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) комбінованого типу № 8 «Казка» м. Ковеля (методична розробка «Розум 
дитини на кінчиках її пальців»). 
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