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Боднар Іванна Григорівна
Голова методичної комісії

Викладач математики

У 1989 році закінчила Тернопільський 

педагогічний інститут за спеціальністю

«Математика».

Кваліфікація: вчитель математики.

Педагогічний стаж: 32 роки.

Кваліфікаційна категорія: вища.  

Звання: викладач-методист.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Проблема, над якою працює викладач: 

Формування ключових компетентностей здобувачів

освіти методами сучасних освітніх технологій. 

Педагогічне кредо викладача: 

Любити те, що робиш і не зупинятися на досягнутому.



Підвищення кваліфікації



Каплун 

Андрій Володимирович
Викладач математики

У 1980 році закінчив Рівненський педагогічний 

інститут за спеціальністю “Математика”

Кваліфікація: вчитель математики

Педагогічний стаж: 41 років.

Кваліфікаційна категорія: вища  

Звання: старший викладач, 

доктор педагогічних наук.

Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Проблема, над якою працює викладач: 

Вдосконалення форм і методів навчально-виховного  

процесу.  

Педагогічне кредо викладача: 

Поставити справу так, щоб усе, що підлягає вивченню, 

вивчалося легко, швидко і грунтовно. 



Муринський 

Віктор Михайлович
Викладач інформатики

У 2003 році закінчив Тернопільський 

Педагогічний інститут за спеціальністю

«Фізика, астрономія та основи інформатики».

Кваліфікація: вчитель інформатики.

Педагогічний стаж: 18 років.

Кваліфікаційна категорія: вища.  

Звання: викладач-методист.

Педагогічне кредо викладача: 

«Навчаючись навчати інших».

Проблема, над якою працює викладач: 

Використання технологій дистанційного навчання на 

уроках інформатики та інформаційних технологій.



Тихончук Зінаїда  Сергіївна
викладач фізики та астрономії

У 1991 році закінчила Луцький 

педагогічний інститут за спеціальністю

«Математика і фізика».

Кваліфікація: вчитель математики і     

фізики

Педагогічний стаж: 30 років.

Кваліфікаційна категорія: вища.  

Звання: викладач-методист.

Педагогічне кредо викладача: 

Учитись важко. А учить ще важче. Але не мусиш 

зупинятись ти. Як дітям віддаєш усе найкраще, То й 

сам сягнеш нової висоти.

Проблема, над якою працює викладач: 

Вплив методів навчання на підвищення успішності 

учнів.







Гуменяк Валентина Ільївна
Викладач фізики та математики

У 1991році закінчила Чернівецький 

національний педагогічний інститут 

за спеціальністю «Фізика».

Кваліфікація: викладач фізики.

Педагогічний стаж: 28 років.

Кваліфікаційна категорія: вища.  

Звання: старший викладач.

Педагогічне кредо вчителя:

Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням. 

Проблема, над якою працює викладач:

Диференціація навчання як один із засобів підвищення 

якості освіти в умовах інформаційно-комунікативного 

простору.



Підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації – 2021 рік



Боцян Ольга Михайлівна
Викладач хімії 

У 1985 році закінчила Тернопільський 

педагогічний інститут за спеціальністю

«Хімія та біологія».

Кваліфікація: вчитель хімії та біології. 

Педагогічний стаж: 36 років.

Кваліфікаційна категорія: вища.  

Звання: старший викладач.

Педагогічне кредо викладача: 

«Просто знати – це ще не все; знання потрібно 

використовувати.»

Проблема, над якою працює викладач:

Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів.



Підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації – 2021 рік



Бурбан Марія Василівна
Викладач хімії 

У 2010 році закінчила Тернопільський 

національний педагогічний інститут за 

спеціальністю «Хімія, біологія, основи екології 

та безпеки життєдіяльності».

Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, 

викладач хімії, вчитель біології, основ екології 

та безпеки життєдіяльності.

Педагогічний стаж: 11 років.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І-ї категорії.  

Педагогічне кредо викладача: 

«Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, 

учень – факел, який треба запалити».

Проблема, над якою працює викладач:

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках 

засобами інноваційних  педагогічних технологій.



Курси підвищення 

кваліфікації
Участь у тренінгах

Тема: «Емоційна 

компетентність» 

Тема: «Використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій 

в освітньому процесі».



Участь у семінарі-

практикумі

Тема: «Упровадження сучасних 

форм і методів профорієнтаційної 

роботи, популяризація робітничих 

професій»

Онлайн-курси

Тема: «Дистанційний та змішаний 

формати навчання» 

Тема: «Ключові уміння 21-го століття»

Тема: «Академічна доброчесність»

Участь у всеукраїнській онлайн 

педраді

Тема: «Сучасний учитель –дослідник, 

учений, письменник, актор, психолог, 

стратег і …» 

Вебінар від освітнього 

проекту «На урок»

Тема: «Як створити та використовувати 

електронний кабінет хімії на платформі 

Wakelet».



Онлайн-курси

Тема: «Критичне мислення 

для освітян» 

Тема: «Освітні інструменти 

критичного мислення» 

Тема: «Впровадження інновацій 

в школах» 

Тема: «Наука про навчання: 

«Що має знати кожен 

вчитель?»

Тема: «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти»

Тема: «Медіаграмотність для 

освітян» 

Участь в онлайн-конференціях

Тема: «Рік дистанційної 

освіти. Виклики для 

вчителів. Підсумки та 

перспективи» 

Тема: «Педагогічні інновації

та інструменти сучасного

вчителя хімії»



Навчання на національній онлайн 

платформі з цифрової грамотності

Розробка тестових завдань на освітньому 

проекті «На урок»



Голуб Марія Володимирівна
Викладач біології та екології.

У 2010 році закінчила Тернопільський 

національний педагогічний інститут 

за спеціальністю «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія і хімія». 

Кваліфікація: вчитель біології, хімії, валеології 

та основ екології.

Педагогічний стаж: 20 років.

Кваліфікаційна категорія: вища.

Звання: старший викладач.

Педагогічне кредо вчителя:

Працювати так, щоб навчання приносило учням  

радість, успіх і задоволення.

Проблема, над якою працює викладач:

Використання інтерактивних методів навчання 

на уроках біології





Викладачі методичної комісії у своїй роботі застосовують різноманітні 

технології навчання:

- інформаційно-комунікаційні технології;  

- інтерактивні технології;

- ігрові технології;

- технології групового способу навчання

- технологія «Створення ситуації успіху»

- технології проєктного навчання («Метод проектів»)



Іванна Боднар та Валентина Гуменяк –

учасниці тренінгу на тему «Використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі»

Зінаїда Тихончук та Валентина Гуменяк -

учасниці обласного семінару з фізики

Ольга Боцян виступає на інструктивно-

методичній нараді 

Іванна Боднар виступає на інструктивно-

методичній нараді

Іванна Боднар виступає 

на педагогічній раді 

Марія Голуб виступає 

на педагогічній раді



Кабінет хімії – призер обласного огляду-конкурсу «Кращий навчальний кабінет хімії» 

(ІІ місце). Завідувачка кабінетом Ольга Боцян.

Кабінет математики – призер обласного огляду-конкурсу «Кращий навчальний кабінет 

математики» (ІІ місце). Завідувачка кабінетом Іванна Боднар.



Віктор Муринський, викладач

інформатики та інформаційних

Технологій, приймав участь в

XI Міжнародній виставці

«Сучасні заклади освіти»

(2020).

Презентував свій досвід

роботи в номінації

«Організаційні, педагогічні

й методичні засади

побудови престижної та

сучасної професійної

освіти», за яку училище

отримало Золоту медаль.

http://media.tvpursit.te.ua/wp-content/uploads/2020/09/DSC_0133.jpg


Розробка тестових завдань на освітньому проекті «На урок»



Відкритий урок з інформаційних технологій у групі 48. Тема уроку: «Датчики». 

Веде урок Віктор Муринський. 

Відкритий урок з ххімії у групі 14. Тема уроку: «Нітратна кислота».

Веде урок Ольга Боцян.  



Відкритийй урок з фізики у групі 24. Тема  уроку: «Механічна робота. Кінетична 

енергія. Перетворення енергії». Веде урок Валентина Гуменяк.

Відкритий урок з фізики у групі 28. Тема: «Вплив магнітного поля 
на живі організми». Веде урок Валентина ггуменяк.



Відкритийй урок з біології 

у групі 14. Тема уроку: «Віруси». 

Веде урок Марія Голуб.

Відкритий урок з біологіії у групі 12. Тема уроку: «Бактерії». 

Веде урок Марія Голуб.

Відкритий урок з органічної 

хімії в групі 42.

Тема уроку: «Жири: добу-вання 

фізичні та хімічні властивсоті».

Веде урок Марія  Бурбан.



Відкритий урок з біохімії у групі 52. Тема уроку: «Хімічне кафе «Мультивітамін».

Веде урок Марія Бурбан. 

Відкритий урок з алгебри у групі 28. Тема  уроку: «Похідна та її застосування». 

Веде урок Іванна Боднар.



Виставка творчих робіт учнів з хімії

Лекція лікаря-вірусолога, присвячена 

всесвітньому дню  боротьби зі СНІДом
Екскурсія в натуралістичний центр

Виховний захід на тему «Сьогодення та екологія»



Цікаві хімічні досліди

Хімічний турнір 

«Хімія – чарівний світ 

метаморфоз»



Просвітницька  година 

«Таємниці фізики і математики»

Виховна година на тему «Німецькі вчені та 

їх вклад у розвиток фізики і математики»

Математичні вечорниці Брейн-ринг з математики



Конференція на тему: «Для чого людині 

потрібна математика?»  

Гра «Математичний калейддосккоп»



Виховна година на тему «Внесок 

україїнських математиків у ровиток 

світової культури»

Позаурочний захід «Математика 

і поезія – два крила натхнення»
Розгадування кросвордв

Виставка творчих робіт учнів

Конференція «М.В.Остроградський –

математик світової слави»

Проведення І-го етапу Всеукраїнської 

олімпіади з математики



Вікторина «Хімічний калейдоскоп»

Математичний квест

Виховний захід з фізики на тему 

«Нашого цвіту по всьому світу»



І-й етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики

І-й етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики
І-й етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з біології

І-й етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики



Віскуп Володимир, здобувач освіти групи 21,

переможець ІІ етапу Всеукраїнської

олімпіади з математики (І місце).  

Викладач Валентина Гуменяк   Брегін Олександр, здобувач освіти групи 24,

Переможець ІІ етапу учнівського конкурсу

проєктів «Математика в моїй професії» ((ІІ місце).

Викладач Іванна Боднар



Кабінет хімії



Кабінет математики



Кабінет математики



Кабінет фізики



Кабінет інформатики



«Учитель готується до гарного уроку все 

життя… Така духовна і філософська основа 

нашого фаху і технологія нашої праці».

В.О.Сухомлинський.

«У наших руках – найбільша з цінностей світу –

Людина. Ми творимо людину, як скульптор 

творить свою статую з безформного шматка 

мармуру: десь в глибині цієї мертвої брили 

лежать прекрасні риси, які належить добути, 

очистити від усього зайвого». 

В.О.Сухомлинський.


