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№ 

з/п 

Прізвище, ім`я  

по батькові 

Посада Освіта, спеціальність за 

дипломом 

Кваліфікацій-

на категорія, 

педагогічне 

звання 

Стаж 

пед. 

р-ти 

Рік 

останної 

атестації 

Проблемна тема 

1 Шадурська  

Олена  

Юріївна 

Директор 

школи, 

вчитель 

біології 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка, 1989р,  

вчитель біології та хімії 

Вища, 

«вчитель 

методист» 

33 2017 Активізація 

пізнавальної діяльності 

учнів шляхом 

поєднання традиційних 

та інноваційних 

освітніх технологій на 

уроках біології 

2 Шадурський  

Святослав  

Леонідович 

вчитель 

біології 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка, 1994р, 

вчитель біології та хімії 

Вища, 

«вчитель 

методист» 

27 2017 Формування творчої 

особистості формами 

та методами 

інтерактивних 

технологій на уроках 

біології 

3 Юхимчук  

Алла 

Василівна 

вчитель 

географії 

Вища, 

Вінницький ДПІ, 1997 р, 

вчитель  географії та 

біології 

Вища, 

«старший 

вчитель» 

21 2018 Розвиток просторового 

уявлення учнів при 

вивченні географічної 

номенклатури 

4 Сорочинська 

Оксана 

Віталіївна 

вчитель 

математики, 

фізики 

Вища, 

Полтавський ДПІ 

ім В. Короленка 

вища 24 2021 Розвиток логічного 

мислення на уроках 

математики 

5 Шелудченко 

Ія  

Володимирівна 

вчитель 

математики 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка,1987 р, 

вчитель математики 

та фізики 

Вища, 

«старший 

вчитель» 

34 2017 Активізація розумової 

діяльності на уроках 

математики, як один із 

шляхів розвитку 

особистості 



6 Юрчук  

Людмила  

Петрівна 

вчитель 

математики 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка,1993 р,  

вчитель математики 

та фізики 

Вища 28 2020 Використання 

інтерактивних 

технологій на уроках 

математики 

7 Осіпчук  

Валентина  

Анатоліївна 

вчитель 

хімії 

Вища, 

НПУ ім. Драгоманова, 

1994 р, 

вчитель біології та хімії 

 

Вища, 

«вчитель 

методист» 

27 2018 Система стимулювання 

пізнавальної активності 

учнів, підтримка 

інтересу до предмета 

хімії 

8 Бойко  

Богдан  

Олегович 

вчитель 

інформатики 

Вища, 

ЖДУ ім. Франка, 2017р,       

вчитель математики, 

інформатики 

 

спеціаліст 4  Використання 

комп`ютерної 

технології під час 

тестування з 

математики та 

інформатики 

9 Тимощук 

Вадим  

Олександрович 

вчитель 

образотворчого 

мистецтва, 

технічної праці 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка, 2010р,       

вчитель образотворчого 

мистецтва початкової 

школи 

І 10 2020 Впровадження 

інноваційних 

технологій у 

художньому 

конструюванні та 

проектуванні виробу з 

елементами дизайну 

10 Дьоміна  

Тетяна  

Володимирівна 

вчитель 

технології 

(обслуговуючої 

праці) 

Вища, 

ЖДПІ ім. Франка, 1981р, 

вчитель біології  

та хімії  

Вища 40 2018 Розвиток творчої 

особистості на уроках 

обслуговуючої праці 

11 Антоневська 

Людмила 

Юріївна 

вчитель з основ 

здоров`я, 

біології 

Вища,  

ЖДПІ ім.І.Франка 2011р, 

Вчитель біології, хімії, 

валеології, основ екології 

спеціаліст 3  Пошук методів та 

шляхів зацікавлення 

учнів біологією та 

основами здоров’я 

12 Лазарчук 

 Сергій  

Анатолійович 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Вища,  

Вінницький  

педінститут, 1996 р, 

вчитель фізичного 

І 14 2017 Формування у 

школярів інтересу до 

фізичного виховання та 

спорту 



виховання 

13 Гвоздь  

Сергій  

Петрович 

вчитель 

фізичного 

виховання 

Вища,  

ЖДПІ ім. І. Франка, 

вчитель фізичного 

виховання 

Вища, 

заслужений 

вчитель 

України 

19 2018 Формування здорового 

способу життя 

старшокласників 

засобами фізичної 

культури в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

14 Рєзнік  

Сергій  

Іванович 

вчитель 

предмету 

 «Захист 

Вітчизни», 

трудового 

навчання 

 

Вища,  

Ризьке вище військове 

училище, 1985р, 

ЖДПІ ім. Франка,2006р, 

військовий інженер-

механік, психолог  

 

ІІ 36 2019 Використання 

інноваційних 

технологій на уроках 

«Захисту Вітчизни» та 

в позакласній роботі з 

учнями 

15 Шиманська  

Валентина  

Миколаївна 

вчитель 

музичного 

мистецтва 

Середня спеціальна,  

Житомирське 

музучилище, 1994 р, 

викладач хорових 

дисциплін, диригент 

хору, учитель музики. 

Бакалавр, 

Житомирський інститут 

культури і мистецтв, 

2017р, 

диригент хору, викладач 

 

 

спеціаліст 21 2021 Формування у 

школярів інтересу до 

мистецтва 

16 Солодовнікова 

Ірина 

Олександрівна 

вчитель 

інформатики 

Вища,  

ПНЗ «Міжнародний 

економіко-гуманітарний 

університет» 

ім.Дем`янчука, 2017р, 

спеціаліст 6  Формування у 

школярів інтересу до 

інформатики 



фахівець з 

інформаційних 

технологій, вчитель 

інформатики 

 

17 Заглада 

Людмила 

Володимирівна 

вчитель  

фізики,  

 

Вища,  

ЖДПІ ім. ІФранка,2000р, 

вчитель фізики та 

математики 

спеціаліст 18  Шляхи формування 

ключових 

компетентностей учнів 

на уроках фізики 

18 Андреєв 

Олег 

Володимирович 

керівник 

гуртка 

Вища, 

Мордовський державний 

педінститут, 1996 

вчитель  фізичної 

культури 

І 16 2019 Розвиток логічного 

мислення під час гри в 

шахи 

 

 


