
Інформація про викладачів загальноосвітніх дисциплін, майстрів виробничого навчання, вихователів 

гуртожитків та методистів   

 

             

ПІБ викладача 
Предмет, який 

викладає 

Методична проблема над якою працює 

 

Назва творчого доробку 

(посібників, підручників, 

збірників, ППЗ тощо / рік 

створення) 

Теми виступів на 

обласних, 

всеукраїнських 

семінарах, 

конференціях, 

школах ППД тощо, 

рік 

Васик Марина 

Вікентіївна 
Методист 

Творчі підходи до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами 

Електронний посібник 

«Робота з педагогічними 

кадрами», 2011 

Виступ на обласному 

проблемному семінарі 

з професії «Столяр» 

на тему: «Якісне 

навчання як основний 

чинник формування 

професійного та 

конкурентноспро-

можного робітника» 

Васик Марина 

Вікентіївна 

Художня 

культура 

Формування в учнів ліцею естетичного ставлення 

до мистецтва в процесі вивчення художньої 

культури 

Словник термінів і понять з 

художньої культури, 2011 

Виступ-захист на 

курсах ПК ІПП на 

тему: «Поліхудожнє 

виховання учнів на 

уроках художньої 

культури» 

Ляска Олена 

Олегівна 

Географія Формування в учнів екологічної культури  та 

почуття відповідальності за природні ресурси 

країни 

  

Бунтовська Надія 

Іванівна 

Економіка Адаптація учнів в сучасних ринкових умовах   

Ваколюк Тамара 

Семенівна 

Українська 

мова та 

література, 

світова 

Формування в учнів мовної культури засобами 

української мови та літератури як складової 

особистості майбутнього робітника 

  



література 

Маєвська Ольга 

Григорівна 

Математика Розвиток критичного мислення учнів на уроках 

математики 

Контрольні роботи з 

математики. І курс. Рівень 

стандарту.2011 

Математичні диктанти. І 

курс. Рівень стандарту.2011 

 

Гуменюк Лариса 

Романівна 

Історія 

України, 

всесвітня 

історія, основи 

правових 

знань, людина і 

суспільство 

Виховання патріотизму та формування правової 

культури на уроках історії, основ правових знань 

та в позаурочній роботі. 

Всесвітня історія. Завдання 

для підсумкового контролю 

знань учнів ПТНЗ (рівень 

стандарту).2011 

Людина і суспільство. 

Завдання для підсумкового 

контролю знань учнів 

ПТНЗ.2011 

 

Малошик Василь 

Афанасійович 

Захист  

Вітчизни 

ВІйськово-патріотичне виховання молоді як 

основний чинник формування свідомого 

громадянина України 

  

Демченко Ольга 

Юріївна 

Фізика, 

математика 

Формування інформаційної культури учнів та 

розвиток їх аналітично-дослідницького способу 

мислення на уроках фізики та математики 

  

Буркацький Олег 

Анатолійович 

Інформатика Формування інформаційно-комунікаційної 

культури в учнів на уроках інформатики 

  

Якубовський 

Валентин 

Валентинович 

Фізичне 

виховання 

Формування в молоді здорового способу життя    

Здрачук Алла 

Станіславівна 

Англійська 

мова 

Здійснення громадянської освіти  учнів ПТНЗ за 

допомогою учнівських навчальних проектів 

  

Байло Марія 

Миколаївна 

Майстер в/н  Використання можливостей виробничої практики в 

умовах підприємства для формування в учнів 

моральних якостей сучасного 

висококваліфікованого робітника, виховання 

поваги до людської праці 

  

Вінічук Сергій 

Миколайович 

Майстер в/н Виховання культури праці в учнів з професії 

«Слюсар-ремонтник» 

Збірник задач з предмету 

«Обладнання та технології 

зварювальних робіт», 

 



«Ілюстраційні плакати до 

уроків виробничого 

навчання». 2011 

Возіян Валентина 

Володимирівна 

Майстер в/н Форми і методи проведення виробничої практики 

на виробництві для формування в учнів моральних 

якостей сучасного висококваліфікованого 

робітника 

  

Головачук Тетяна 

Григорівна 

Майстер в/н Удосконалення уроків виробничого навчання шляхом 

впровадження диференційованого підходу до учнів. 

 

  

Гуменюк Іван 

Гнатович 

Майстер в/н Проблеми і перспективи запровадження технологічних 

досягнень в галузі радіоелектроніки у навчально-

виробничий процес 

«Супутникові антени». 

2008 

 

Гуменюк Марія 

Григорівна 

Майстер в/н Індивідуальний підхід до учнів, його місце в гуманізації 

освіти 

 Виступ на обласному 

проблемному семінарі 

з професії «Столяр» 

на тему: «Якісна 

підготовка та 

проведення уроків 

виробничого навчання 

з професії» 

Міщук Дмитро 

Володимирович 

Майстер в/н Піднесення престижу професії серед учнів «Верстатник 

деревообробних верстатів» в наш час 

 Виступ на обласному 

проблемному семінарі 

з професії «Столяр» 

на тему: «Особливості 

організації виробничої 

практики на 

підприємстві» 

Дячук Людмила 

Василівна 

Майстер в/н Якісна підготовка і проведення уроків виробничого 

навчання у виробничій майстерні 

  

Ляска Святослав 

Григорович 

Майстер в/н Освоєння новітніх технологій з професії «Штукатур, 

лицювальник-плиточник» 

  

Муравйова Раїса 

Петрівна 

Майстер в/н Системне впровадження в педагогічну практику 

ефективних технологій, які забезпечують особистісно- 

орієнтований підхід до учнів на уроках виробничого 

  



навчання з професії «кравець» 

Попова Олена 

Іванівна 

Майстер в/н Підвищення результативності виробничого 

навчання в майстерні шляхом удосконалення 

форм і методів інструктажів 

 

  

Сурду Олена 

Олександрівна 

Майстер в/н Системне впровадження в педагогічну практику 

ефективних технологій, які забезпечують 

особистісно- орієнтований підхід до учнів на 

уроках спецдисциплін з професії «Кравець» 

  

Суслін Борис 

Олександрович 

Майстер в/н Формування  конкурентоспроможного робітника 

з професії «Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту РТА» 

  

Щербан Наталія 

Терентіївна 

Майстер в/н Якісна підготовка і проведення уроків 

виробничого навчання 

 Виступ на обласному 

проблемному семінарі 

з професії «Столяр» 

на тему: «Сучасний 

урок теоретично-

професійногї 

підготовки-шлях до 

формування 

конкурентноспромож

ного робітника» 

Якименко 

Анатолій 

Володимирович 

Майстер в/н Спільна робота майстра виробничого навчання 

та класного керівника по підвищенню престижу 

професії «Електрогазозварник, слюсар-

ремонтник» 

  

Савчук Людмила 

Романівна 

Вихователь Особливості роботи із важковиховуваними 

підлітками 

  

Ковтонюк Оксана 

Зигизмундівна 

Вихователь Моральне виховання як одна з основ загальної 

культури підлітків 

  

 

 

Методист Шепетівського професійного ліцею                                                                          М. В. Васик 

      


