
ГУМЕНЮК Юрій Парфенович,  
Фахівець вищої кваліфікаційної категорії, вчитель 
фізики та астрономії Красилівського НВК «Гімназія та 
ЗОШ І ст..» м. Красилова, Хмельницької області. Має 
звання «Учитель-методист» та «Старший вчитель», 
нагороджений грамотами обласного управління освіти 
(Наказ № 105-К від 20.09.2004 р.; Наказ № 297 від 
06.07.2005 р.), грамотою Державного департаменту 
інтелектуальної власності з врученням нагрудного знака 
“Творець”(наказ № 184 від 09.09.2008 р.), Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ № 
1500 від 31.12.2008 р.), є Почесним членом 
Хмельницької обласної ради товариства винахідників та 
раціоналізаторів України..  
  
  
 

 
ТЕМА досвіду: «Інноваційний підхід у роботі з обдарованими дітьми »  
СУТЬ  досвіду. Учителем розглянуто, проаналізовано й узагальнено інноваційні підходи 
у роботі з обдарованими дітьми. 

Гуменюком Ю.П. розкрита методика побудови діалогової взаємодії з учнем, яка 
припускає насамперед  прийняття ситуації рівноправних позицій дорослого і дитини, 
позицій участі, співпраці, здобутків. 

Актуальність даних доробок полягає в новому баченні роботи з обдарованими дітьми, за 
умови гуманізації й демократизації навчання, формуванні особистості, як найвищої 
соціальної цінності. Вчитель пропонує шляхи вдосконалення змісту, форм і методів 
навчальної діяльності вчителя. 

Вчитель інноваційно підходить до виховання обдарованої дитини у своїх розробках: 
«Елементи театральної педагогіки та її використання на уроках в школі» та 
«Мультимедійний екранний посібник для обдарованих дітей». 

Вчителем створено творчі завдання для освоєння елементів театральної педагогіки та 
описані методичні рекомендації по створенню власного екранного посібника для вивчення 
нового матеріалу. 

Доведено ефективність запропонованого алгоритму роботи з обдарованими дітьми, 
через здобутки вихованців вчителя. Показана перспективність досвіду. 

Уроки фізики Юрій Парфенович проводить з використанням прийомів театральної 
педагогіки, опорних конспектів, рейтингової системи оцінювання знань. 

Гуменюк Ю.П. є висококваліфікованим, методично обізнаним, творчим вчителем, 
ерудованою людиною. Постійно працює над підвищенням своєї фахової майстерності, 
ознайомлений з новинками науково-методичної літератури, друкується у фахових 
виданнях, є призером районного етапу виставки педагогічних ідей, переможцем конкурсу 
«Вчитель року 2008», має деклараційний патент на винахід «Модульний поршневий 
механізм Гуменюка»  (патент №57361 А, 7- F 16 H 19/ 04), виданий Держдепартаментом 
інтелектуальної власності., та патент на корисну модель «Безгребельна електростанція 
Гуменюка» (патент №28862) 

Діяльність Гуменюка Ю.П. висвітлювалася в обласних, республіканських та 
міжнародних засобах інформації. 

Його учні мають високий рівень знань та щорічно займають призові місця у районних 
предметних олімпіадах, були призерами обласних. Вчитель є керівником наукових робіт 
учнів – членів МАН, які були відзначені  дипломами на обласному етапі захисту та 
сертифіковані як учасники всеукраїнського етапу. 



Гуменюк Ю.П. нагороджений грамотами районного та обласного відділів народної 
освіти, має Подяки Національного еколого-натуралістичного  центру України та НТУУ 
«КПІ» за підготовку призерів Всеукраїнського рівня. Гуменюк Ю.П. був членом 
української наукової делегації, яка брала участь у Всесвітній виставці «Ecomondo – 2006», 
міжнародній виставці «Полєко 2007» у місті Познань ( Польща) та учасником 
міжнародного конкурсу «Ученые будущего» 2010 та 2011 у місті Москва (Росія). 

Його вихованці є переможцями та призерами районних і обласних олімпіад з фізики, 
переможцями районних та призерами обласних етапів конкурсу-захисту наукових робіт 
МАН, призерами та переможцями Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і 
винахідників “Природа – людина – виробництво – екологія” у 2006, 2007, 2008, 2009, 
2011, 2012 роках, Всеукраїнського юнацького водного призу – 2006, 2007, 2008, 2009, 
2012, “Енергія і середовище”-2008, 2012 та національного етапу Міжнародного конкурсу 
“Intel-ISEF” 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. У 2009 та 2010. Учні брали призові місця в 
обласному конкурсі  науково-технічної творчості  "Наш пошук і творчість – тобі, 
Україно!", привезли 2 бронзові медалі всеукраїнського етапу того ж конкурсу. У 2012 –  ІІ 
місце на обласному Дні науки, винахідництва і раціоналізаторства. Учні були учасниками 
міжнародних виставок Ecomondo 2006 (Ріміні, Італія) та Poleco 2007 (Познань, Польша), 
фіналістами та призерами Міжнародного конкурсу “Ученые будущего» 2011 та 2012 
(Москва, Росія), призерами Міжнародного конкурсу «Leonardo Da Vinci 2012» м. Тбілісі 
(Грузія). 

У 2011-2012 н. р. його вихованці мають призові місця на районній олімпіаді з фізики ( 9 
клас – І місце, 7 клас – ІІ місце), на районній олімпіаді з астрономії ІІ місце, на районній 
олімпіаді з екології І місце, 2 роботи перемогли у районному етапі захисту наукових робіт 
МАН і показали високий рівень на обласному захисті. Баланюк Яна виборола 2 місце на 
обласному Дні науки і принесла в команді для району 3 командне місце. Учні мають 
сертифікати Національного етапу Міжнародного конкурсу Іntel – ISEF 2012, зокрема Яна 
Баланюк здобула медаль за ІІІ місце. Виходячи з підсумків Всеукраїнського конкурсу 
юних раціоналізаторів і винахідників "Природа - людина - виробництво – екологія 2012" 
грамотами за І місце та кубком гранд-прі нагороджені  Павловський Андрій і Момот 
Максим за роботу «Нові підходи до принципів обмолоту в зернозбиральних комбайнах». 
Гуменюк Іван отримав міжнародний сертифікат норвежського природоохоронного 
товариства SPARE, як фіналіст конкурсу “Енергія і середовище 2012”, Романюк Юлія 
сертифікована, як учасник Міжнародного конкурсу «Ученые будущего 2011» в Москві і 
нагороджена, як переможець спеціальним призом від корпорації РОСНЕФТЬ. Семенюк 
Оля та Баланюк Яна увійшли в суперфінал ВЮВП, зокрема Яна мала право боротись за 
поїздку в Швецію і представляти Україну на SJWP – 2012. 

У 2012-13 н.р. Янкевич Юлія зайняла ІІІ місце на Міжнародному конкурсі «Leonardo Da 
Vinci 2012» м. Тбілісі (Грузія), Семенюк Ольга нагороджена грамотою МОНмолодьспорту 
України за ІІІ місце у  ІІ етапі Всеукраїнського біологічного форуму “Дотик природи 
2012”, учні мають призові місця на районній олімпіаді з фізики (8 клас –ІІІ, 11 клас – ІІІ). 

Вчитель веде активну громадську роботу. Гуменюк Ю.П. був головою методоб’єднання 
вчителів математики, фізики, інформатики,  членом профкому школи, бере активну участь 
у районних семінарах вчителів фізики, працював в складах районних, обласних та 
всеукраїнських журі, постійно допомагає в організації та проведенні ігор КВК, ЮІР та 
ДЮП. Особисто ним ініційовано створення   творчої групи «Формування навичок пошуку 
наукових інформацій», вчитель є також членом творчої групи «Інтелект». 

Юрій Парфенович є керівником шкільного театрального гуртка та гуртка «Юних 
винахідників та раціоналізаторів» від ХОЦНТТУМ. Він проводить цікаві години 
спілкування в рамках курсу «Зелений пакет», займається екологічною освітою, 
організовує шкільні свята, користується авторитетом серед колег та батьків. 

Це комунікабельна, творча людина з почуттям гумору, відповідальний працівник. 
 


