
 

 Впровадження  інтерактивних   методів  
та  інноваційних  технологій  у процесі   вивчення   

курсу  суспільно-гуманітарного  циклу  й виховання  

 Антонов Сергій Васильович 
Посада:викладач Освіта:вища     
Категорія:викладач  фізичної культури другої категорії  
Проблема над якою працює:  Вплив фізичних вправ на розвиток     
                                                           рухових якостей здобувачів освіти.  

 Каган Тетяна Сергіївна 
Посада: викладач Освіта:  вища   Категорія: викладач  англійської мови, 
спеціаліст   Проблема над якою працює:  Використання  гнучких моделей  
                                  в організації освітнього  процесу на  уроках англійської 
                                мови відповідно до здібностей і нахилів  здобувачів  освіти 

 Кочурко Наталя Володимирівна 
Посада: викладач Освіта:  вища  Категорія: викладач  історії, спеціаліст 
Проблема над якою працює: Впровадження сучасних новітніх  технологій 
                                                         – шлях до формування творчої особистості  
                                                          викладача та  здобувача освіти 

 Спірідонов Сергій Анатолійович 
Посада: викладач    Категорія: викладач  захисту України, спеціаліст 
Проблема над якою працює Удосконалення  уроку   як  
                                                         засіб розвитку  творчості педагога 

 Шпикуляк Людмила  Василівна 
Посада:викладач     Освіта: вища     
Категорія,  звання: викладач  української мови та    
літератури,зарубіжної літератури вищої категорії, старший  викладач 
Проблема над якою працює:  ефективність застосування в процесі      
                                    вивчення  української мови й літератури сучасних форм     
                                    і  методів (ІКТ, зокрема і мультимедіа, інтерактивних   
                                     методів і прийомів) як засобу  активізації пізнавальної  
                                     діяльності здобувачів  освіти 

 Штих Олег Олександрович 
Посада:викладач     Освіта: вища     
Категорія: викладач  фізичної культури, захисту України, спеціаліст  
Проблема над якою працює:  Використання   та впровадження  
                                       активних   форм  роботи й  методи навчання  їх на  уроці 
 

 



 Використання сучасних  технологій     

                                           навчання та  виховання як  шлях до     

                                              формування творчої  особистості  

 Запопадна Лідія Йосипівна 
Посада:викладач     Освіта: вища     
Категорія: викладач  фізики,  спеціаліст вищої категорії  
Проблема над якою працює:  Оволодіння ефективними педагогічними 
                                            технологіями, впровадження нових технологій            
                                               навчання і виховання   
   

 Юрій Світлана Анатоліївна 

Посада: викладач Освіта:  вища   
Категорія: викладач  хімії, біології, спеціаліст першої категорії 
Проблема над якою працює:  Використання  інтерактивних технологій  
                                                           на уроках хімії та біології   
  

 Кочурко Наталя Володимирівна 
Посада: викладач Освіта:  вища   
Категорія: викладач  історії, спеціаліст 
Проблема над якою працює: Впровадження сучасних новітніх  технологій 
                                                         – шлях до формування творчої особистості  
                                                              викладача та  здобувача освіти 

 Подолян Іван Юрійович 
Посада: викладач    
Категорія: викладач  інформатики, спеціаліст 
Проблема над якою працює   Використання інформаційних технологій в                                                                                        
                                                         освітньому процесі  
                                                          

 Мокрак Олександр Анатолійович 
Посада:викладач     Освіта: вища     
Категорія,  звання: викладач  математики, спеціаліст 
Проблема над якою працює:  Використання інноваційних методів            
                                                              навчання при викладанні математики    
                  
 
 
 
 



 
 

 Підвищення якості підготовки              
                                    кваліфікованих робітників шляхом            
                 впровадження інноваційних технологій навчання 

 Гайдей Тетяна Анатоліївна 
Посада:викладач Освіта:вища     
Категорія:викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії  
Проблема над якою працює:  Розвиток пізнавального процесу, підвищення       
                                                             творчої активності здобувачів освіти.    
                                                      

 Каган Тетяна Сергіївна 
Посада: викладач Освіта:  вища    
Категорія: викладач основ трудового законодавства, спеціаліст    
Проблема над якою працює:  Оволодіння ефективними педагогічними    
                                                             технологіями навчання і виховання 
                          
 

 Збрищак Олена Григорівна 
Посада: майстер в/н Освіта:  вища   
Проблема над якою працює: Впровадження  новітніх  технологій в       
                                                                 навчально-виховний процес. 
                                                          
  

 Босовська Зоя Станіславівна 
Посада: майстер в/н  Освіта середня спеціальна 
Проблема над якою працює   Методика використання інноваційних   
                                      технологій навчання на уроках виробничого навчання. 
                                                        

 Давидчук Валентина Олександрівна 
Посада:майстер в/н     Освіта:середня спеціальна    
Проблема над якою працює:  Впровадження інноваційних технологій для   
                                                   забезпечення розвитку пізнавального інтересу.  

 Подолян Іван Юрійович 
Посада:викладач      Освіта: вища     
Категорія: викладач інформатики, спеціаліст  
Проблема над якою працює:  Нестандартні форми навчання, як засіб     
                                               розвитку творчої активності здобувачів освіти 
                                    
 
 



 
 

     Формування професійних навичок           
               особистості, розвиток творчого робітника, який є не  
                        лише носієм певної суми знань, а й здатний         
                                  вирішувати виробничі завдання  
                                                на високому науково - технічному рівні         

                         

 Ніколайчук Віталій Іванович 
Посада:викладач Освіта:вища     
Категорія:викладач спецдисциплін, спеціаліст вищої категорії  
Проблема над якою працює:  Впровадження в навчальний процес  
                                                                                             технології дослідження.    
                                                      

 Спірідонов Сергій Анатолійович 
Посада: викладач Освіта:  середня спеціальна   
Категорія: викладач електротехніки, спеціаліст    
Проблема над якою працює:  Застосування ІКТ на уроках  
                                                                               теоретичного  навчання    
                                                        
        

 Каленчук Володимир Васильович 
Посада: викладач ПДР  Освіта:  вища  
Проблема над якою працює: Використання інноваційно-комунікаційних  
                               технологій на уроках ПДР та позаурочний час як засіб      
                                                                       підвищення активізації   
                                                                       
  

 Збрищак  Олена  Григорівна 
Посада: майстер в/н  Освіта середня спеціальна 
Проблема над якою працює  Впровадження технології проектного  
                                                                                             навчання. 
                                  

 Дмитрашик Леонід  Григорович 
Посада:викладач    Освіта:середня спеціальна    
Проблема над якою працює:   Активізація навчально-пізнавальної   
                                                                                   діяльності здобувачів освіти.  
                                                 
 
 
 
 



 
 
        

                         

 Медвєдєв Микола Іванович 
Посада:викладач Освіта:вища     
Категорія:викладач спецдисциплін  
Проблема над якою працює:  Впровадження в освітній  процес  
                                                                                             навчального відео.    
                                                      

 Нестерак Леонід Іванович 
Посада: майстер в/н Освіта:  середня спеціальна     
Проблема над якою працює:  Формування професійних компетентностей   
                                                                          на уроках виробничого навчання. 
                                                                                
     

 Налужний Сергій Вікторович 
Посада: майстер в/н  Освіта:  вища 
Проблема над якою працює: Впровадження модульно-блочного навчання . 
                                                  
                                  
                                                                     
  

 Карий Петро Франкович 
Посада: майстер в/н  Освіта середня спеціальна 
Проблема над якою працює   Впровадження взаємозв'язку між  
                                                                 теоретичним і виробничим навчанням 
                                     
                                  

 Павлюк Петро Васильович 
Посада:майстер в/н     Освіта:середня спеціальна    
Проблема над якою працює:  Розвиток творчої активності учнів на   
                                                                           уроках виробничого навчання 
                                                    

 

 Савлук Анатолій Володимирович 
Посада:майстер в/н     Освіта:середня спеціальна    
Проблема над якою працює:  Удосконалення системи контролю  
                                                                навчальних досягнень здобувачів освіти          
                                                                                  на уроках виробничого навчання  
                                                                   
                                                    

 
 
 



 

 

Голови методичних комісій

Ніколайчук Віталій Іванович 
Методична комісія викладачів і майстрів в/н за професією: 
«Тракторист-машиніст с/г виробництва     
  

 Запопадна Лідія Йосипівна 
Методична комісія викладачів природничо-математичних наук 
                                                     

 Шпикуляк Людмила Василівна 
            Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін і           
                                                                                                                                виховання                                                           
  

 Гайдей Тетяна Анатоліївна 
Методична комісія викладачів і майстрів в/н за професією: «Кухар.  
                                                                                                                              Кондитер»                           

 Юрій Світлана Анатоліївна 
Методична комісія класних керівників 
                                                 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методична комісія класних 

керівників 

  

 Запопадна Лідія Йосипівна   класний керівник 314                                 

 Шпикуляк Людмила Василівна клас. керівник 118                                 

 Гайдей Тетяна Анатоліївна   класний керівник 305                                                                      

 Юрій Світлана Анатоліївна класний керівник 103                                

 Штих Олег Олександрович класний керівник 101                                 

 Антонов Сергій Васильович класний керівник 211                                 

 Спірідонов Сергій Анатолійович кл керівник 216                                

 Збрищак Олена Григорівна класний керівник 307                                 

 Шевчук Віталій Анатолійович клас керівник 209                                 
 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методична комісія класних 

керівників 
Проблема над якою працює:  Впровадження інноваційних 
технологій у систему креативного виховання здобувачів 
освіти. 
Пріорітетні напрямки діяльності по реалізації 
проблеми: 

 Підвищення теоретичного, науково-методичного 
рівня підготовки класних керівників з питань 
психології та педагогіки; 

 Озброєння класних керівників сучасними виховними 
технологіями та знанням сучасних форм і методів 
роботи; 

 Координування планування, організації та 
педагогічного аналізу виховних заходів класних 
керівників; 

 Вивчення, узагальнення та використання передового 
педагогічного досвіду роботи класних керівників. 

                                                                                              
                                                      

  
 
 
 
 


