
 
ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ 

ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 
15 лютого 2022 року                    с. Городище                                       № 25/01-04 

 

Про підсумки І (територіального) етапу  

ХХVІІ обласної виставки дидактичних і методичних матеріалів  

«Творчі сходинки педагогів Волині» серед працівників закладів 

дошкільної, загальної середньої освіти громади 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», «Про авторське право і суміжні права», «Про науково-технічну 

інформацію», положень «Про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.12.2012 

року №1352, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 року 

за №2111/22423, «Положення про обласну виставку дидактичних і методичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині», затвердженого наказом 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 23.02.2012 року №123,  на 

виконання наказу управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації 

від 18 жовтня 2021 року №401 «Про проведення ХXVIІ обласної виставки 

дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» для 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти», 

наказу гуманітарного відділу Городищенської сільської ради від 21 жовтня 

2021 року №08 «Про проведення І (територіального) етапу ХХVІІ обласної 

виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 

Волині» для працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти 

громади», з метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників, 

презентації, поширення, впровадження інноваційних досягнень освітян 

громади в контексті Нової української школи, на базі гуманітарного відділу 

Городищенської сільської ради проведено І (територіальний) етап виставки. 

Усього для участі у заході було подано 9 робіт педагогічних колективів 

та окремих працівників закладів загальної середньої освіти за двома 

номінаціями: математика (4 роботи) та природознавство (5 робіт). 
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Членами журі відзначено актуальність тем представлених робіт, 

практичне спрямування посібників, авторських підручників, методичних 

рекомендацій та розробок тощо.  

Матеріали виставки більшою або меншою мірою відповідають вимогам 

державних освітніх стандартів, проте роботи не мають новизни та високого 

рівня естетичного оформлення 

Відповідно до рішення журі територіального етапу виставки та 

зважаючи на вищезазначене 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити підсумки І (територіального) етапу ХХVІІ обласної виставки 

дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині» 

серед працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти громади та 

нагородити учасників дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня у номінаціях: 

1.1. Природознавство (природознавство, астрономія, біологія, географія, 

фізика, хімія, екологія): 

І місце 

- Євгенія Андрощук, вчитель фізики Чаруківського ліцею (методична 

розробка «Історичний календар з фізики: люди, події, факти»). 

ІІ місце 

- Марія Дзвінчук, вчитель географії і біології Городищенського ліцею 

(дидактичні матеріали «Тварини-химери»); 

- Богдан Вовк, вчитель фізики Угринівського ліцею (збірник логіко-

структурних блок-схем «Довідник семикласника»). 

ІІІ місце  

- Ярина Пасічнюк, вчитель хімії та біології Шклинського ліцею (методичний 

посібник «Картки-завдання з органічної хімії у 9 класі»); 

- Світлана Калахан, Інна Січевська, Аліна Янчук, вчителі Сенкевичівського 

ліцею (методична розробка з досвіду роботи вчителів природничого циклу 

«Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в освітньому 

процесі»). 

1.2. Математика (алгебра, геометрія) 

ІІ місце 

- Любов Ярощук, вчитель математики Городищенського ліцею (методичні 

рекомендації «Прямокутний трикутник»); 

- Ірина Ковальчук, учитель математики Сенкевичівського ліцею (посібник 

«Математичний калейдоскоп»). 
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ІІІ місце  

- Оксана Вовк, вчитель математики Угринівського ліцею (збірник «Наочна 

стереометрія»); 

- Неля Прокопчук, вчитель математики Колодеженського ліцею (збірник задач 

для учнів 5 класу «Математики і здоров’я»). 

2. Встановити, що переможці І (територіального) етапу ХХVІІ обласної 

виставки дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 

Волині» серед працівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти 

громади не стають учасниками обласної виставки, так як роботи повною 

мірою не відповідають умовам проведення виставки (лист Волинського ІППО 

від 25.10.2021 року № 714/02-10). 

3. Керівникам закладів освіти:  

3.1. Довести інформацію до відома педагогічних працівників.  

3.2. Врахувати результати участі педагогічних працівників при проведенні 

атестації.  

3.3. Сприяти поширенню досвіду учасників виставки.  

3.4. Контролювати (на майбутнє) відповідність матеріалів, змісту освітніх 

інновацій, естетичне оформлення тощо умовам проведення виставки. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                                                  Тетяна МІНДЮК 

 
Галина БАКОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




