
Пріоритети у навчанні мате-
матики нині полягають  у фор-

муванні в учнів 
математичної 
компетентності, 
цілісних уявлень 
про сутність 
математичного 
знання, ознайо-
мленні учнів з 
ідеями і метода-
ми математики, 
її ролі у пізнанні 
і перетворенні 
дійсності. 

 Предметом методич-
ної діяльності вчителя мате-
матики є організація навчаль-
ної діяльності учнів.  Для пра-
вильного розуміння матема-
тики учень має бачити в ній 
відображення дійсності. Нау-
кою доведено, що для життє-
вого успіху необхідні не самі 
знання, а вміння їх застосову-
вати відповідно до конкретної 
життєвої ситуації. Таким чи-
ном  з’явилась необхідність 
зміни характеру навчального 
процесу та способів діяльності 
учнів. Отже, відбулась перео-
рієнтація освіти зі знаннєвої 
парадигми на діяльнісну.  

Як зазначено у Дер-
жавному стандарті базової та 
повної загальної середньої 
освіти, «діяльнісний підхід – 
спрямованість навчально-
виховного процесу на розви-
ток умінь і навичок особисто-
сті, застосування на практиці 
здобутих знань з різних на-
вчальних предметів, успішну 
адаптацію людини в соціумі, 
професійну самореалізацію, 
формування здібностей до 
колективної діяльності та са-

моосвіти». 
Тому 

семінар 
вчителів мате-
матики, який 
відбувся 
10.02.2015 
року на базі районного мето-
дичного центру, був присвяче-
ний  актуальному питанню 
«Діяльнісний підхід в організа-
ції класної та позаурочної 
роботи з математики».  Участь 
в роботі семінару взяли 38 
вчителів  шкіл району. 

На початку семінару, 
з метою створення умов для 
ефективної роботи, забезпе-
чення доброзичливої атмос-
фери, визначення сподівань і 
очікувань,   психологом Коло-
дянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Каленюк С.Б. були проведені 
гра «Слово настрою» та 
вправа «Очікування». 

За електронною 
презентацією  
«Діяльнісний підхід до ви-
кладання математики» 
опрацьовано теоретичні 
засади діяльнісного підхо-
ду в навчально-виховному 
процесі. Про  впроваджен-
ня на уроках математики 
діяльнісних технологій вчите-
лями Колодянської школи 
розповіла  заступник директо-
ра з навчально-виховної ро-
боти Окружко Г.Р. Далі слухачі 
переглянули відеозапис уро-
ків математики у 5 класі 
«Додаванні і віднімання дро-
бів з однаковими знаменни-
ками» (вчитель Опанасюк 
С.Р.) та в 6 класі 
«Застосування модуля чис-
ла» (вчитель Окружко Г.Р.).  В 
ході яких було продемонстро-
вано прийоми реалізації дія-
льнісного підходу в навчаль-

ному процесі. Практична час-
тина семінару завершилась 
практикумом щодо конструю-
вання сучасного уроку мате-
матики в контексті впрова-
дження  нового Державного 
стандарту освіти. Об’єднав-
шись у групи, учасники моде-
лювали фрагменти уроків з 
використанням діяльнісних 
методик. 

Під час обговорення 
фрагментів уроків вчителі 
сформулювали основні чин-
ники, які необхідно забезпе-
чити на сучасному уроці мате-

матики: чітке усвідомлення 
учнями цілей діяльності на 
уроці; мотивацію на одержан-
ня якомога кращого результа-
ту;  оволодіння загальними 
навчальними уміннями і на-
вичками; рефлексію власних 
досягнень; можливість вико-
ристання одержаних знань і 
умінь для розв’язання різних 
вправ і задач; набуття індиві-
дуального досвіду завершеної 
справи; навчання учнів прий-
мати виважені, обґрунтовані 
рішення, спираючись на на-
буті знання та логічні мірку-
вання. 

Семінар вчителів математики 
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Стрімке розши-
рення за останні 
десятиліття інфо-
рмаційного поля, 
що оточує люди-
ну, спричинило 

появу постіндуст-
ріального інфор-
маційного суспіль-
ства. Система 
освіти, попри відо-
мий консерва-
тизм, мусить реа-
гувати на виклики 
часу. Навчальна 
програма з інфор-
матики є дуже на-
сиченою. Тради-

ційними засобами класи-
чної педагогіки досягти 
засвоєння такого обсягу 
навчального матеріалу 
учнями та ще й сформу-
вати стійкі практичні на-
вички за відведений час 
неможливо. Тому для її 
виконання необхідно 
шукати шляхи інтенсифі-
кації проведення уроку, 
відмовитись від неефек-
тивних, в умовах обме-
женого часу, прийомів: 
фронтальне опитування, 

диктування конспектів, 
перегляд тривалих віде-
офільмів та запроваджу-
вати активні форми на-
вчання, елементи педа-
гогіки співробітництва. З 
метою розв'язання цієї 
проблеми вчителі райо-
ну поєднують в своїй 
роботі різні методи, при-
йоми та технології. 
03.02.2015 року на базі 
районного методичного 
центру відбувся район-
ний семінар вчителів 
інформатики 
"Впровадження інтерак-
тивних технологій на-
вчання на уроках інфор-
матики", участь у роботі 
якого взяли 25 вчителів. 
Досвідом роботи з вико-
ристання інтерактивних 
тех-

нологій на уроках поді-
лилась вчитель Пилипо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Гутель О.В. 
Завідуюча районним ме-
тодичним центром Сіко-
ра О.П. ознайомила уча-
сників семінару з техно-
логіями: "перевернуте 
навчання" та веб-квест. 
Про технічний аспект 
використання мережі 
Інтернет на уроках, інте-
рактивні он-лайн курси 
"HTML Academy" розпо-
вів вчитель Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Майстренко Г.В. 
В ході практичної части-
ни семінару були розгля-
нуті розв'язки окремих 
завдань І етапу олімпіа-
ди з ІКТ.  

ради відбулося засідання журі 7 
обласного заочного конкурсу 
дитячого малюнку, на якому були 
оцінені 129 кращих робіт перемо-
жців районних (міських) етапів. Як 
і завжди, конкурс проходив у 
трьох номінаціях:  «Дружать діти 
на планеті», «Мир та безпека в 
Україні»,  «Знай і люби свій край» 
за трьома віковими категоріми (6-
10 років, 11-14 років, 15-18 років 
включно). 
Фахівці у галузі образотворчого 
мистецтва, які входили до складу 
журі зазначили, що цього року 
креативність та індивідуальність 
інтерпретації тем, рівень худож-
ньої майстерності та технічного 
виконання дитячих робіт зросли. 
У деяких роботах номінації «Мир 
та безпека в Україні» чуттєвовід-
чулося переживання бентежного 
стану в країні очима дітей. 

«Кожна дитина – худож-
ник.  
Труднощі в тому, щоб 
залишитися художни-
ком,  
виходячи з дитячого 
віку.»  

Пабло Пікассо. 
Слова видатного худож-
ника свідчать про те, що, 
хто як не діти – сонячні 
промінчики, мають без-
межний простір фантазій, 
який відтворюють у влас-
них малюнках. 

На базі комунального позашкіль-
ного навчального закладу 
«Обласний центр науково-
технічної творчості учнівської 
молоді» Житомирської обласної 

За підсумками журі в  командному 
заліку  делегація Новоград-
Волинського РЦТСТУМ зайня-
ла ІІ місце. 
І місце в номінації «Дружать діти 
на планеті» отримала  учениця 9 
класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Ляхович Ірина. 
ІІ місце в  номінації «Знай і люби 
свій край» отримала учениця 5 
класу  Киянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Семенюк Олександра. 
Дипломом ІІІ ступеня в номіна-
ції «Дружать діти на плане-
ті» нагороджена учениця 8 кла-
су Киянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Мельник Тетяна. 
У ч е н и ц я  1 0  к л а -
су Токарівської  ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Деюн Анастасія нагороджена 
дипломом «За високу художню 
майстерність» у номінації «Мир та 
безпека в Україні». 
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На всіх етапах розвитку школи 
головним завданням було і зали-
шається підвищення рівня профе-
сійної майстерності педагогів. 
Учитель -  це спеціаліст, який 
може оновлювати , вдосконалю-
вати зміст своєї діяльності. Впо-
ратися з цим завданням можна 
тільки за умови добре організова-
ної та спланованої роботи шкіль-
них методичних об’єднань, оскі-
льки в системі їхньої роботи од-
ним із провідних напрямів є підви-
щення педагогічної майстерності 
вчителя без відриву від основного 
місця роботи.   
З цією метою на базі РМЦ 30 
січня 2015 року пройшов спільний 
семінар голів методичних об’єд-
нань вчителів початкових класів 
та практичних психологів шкіл 
району на тему «Підвищення 
педагогічної майстерності вчите-
ля початкових класів через орга-
нізацію діяльності шкільного ме-
тодичного об’єднання та співпраці 
з психологічною службою». У 
семінарі взяли участь 22 вчителя 
початкових класів та 15 практич-
них психологів. 
Лопатюк Валентина Григорівна, 
методист РМЦ  у своєму виступі 

зазначила, що творчу 
особистість може на-
вчити і виховати тільки 
творча особистість. 
Сьогодні нестандартні 
діти вимогливі до свого 
наставника, що спону-
кає вчителя до творчо-
сті, підвищення фахо-
вої майстерності, зму-
шує відкидати застарі-

лі, знаходити нові, більш доскона-
лі методи практичної реалізації 
вимог часу. Розвиток творчих 
здібностей учителів у системі 
методичної роботи може бути 
досягнутий лише тоді, коли сама 
робота буде творчою. Цьому 
значною мірою сприяє організація 
методичної роботи з учителями, а 
саме – шкільні методичні об’єд-
нання (ШМО). Вона познайомила 
присутніх з пріоритетними напря-
мками роботи, структурою плану, 
формами роботи шкільного мето-
дичного об’єднання. 
Якубович Ольга Василівна, мето-
дист РМЦ  у своєму виступі наго-
лосила, що діяльність спеціалістів 
психологічної служби району 
спрямована на забезпечення 
прав і свобод дітей,  створення 
умов комфортного освітнього 
середовища, захист психічного та 
соціального здоров’я дитини на 
всіх рівнях навчання, профілакти-
ку і корекцію відхилень в психофі-
зичному розвитку учнів, забезпе-
чення супроводу дітей з особли-
вими освітніми потребами. Але 
підвищення компетентності пра-
цівників психологічної служби - це 
система самоосвіти та методич-

ного забезпе-

чення їх професійної діяльності. 
З цією метою  створені і плідно 
працюють шкільні  методичні  
об’єднання. 
Титарева Тереза Валеріївна, 
заступник директора, Потайчук 
Людмила Миколаївна голова 
ШМО вчителів початкових кла-
сів  та Супрунчук Марина Сергії-
вна, практичний психолог Горо-
дницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
презентували досвід 
роботи  школи з даної 
проблеми, показавши 
систему роботи яка 
вироблена на протязі 
багатьох років з дано-
го питання. Також, під 
час виступів було 
проведено майстер-
клас по застосуванню 
деяких методів психо-
логічної діагностики 
та корекції   в початкових класах, які можуть застосовувати в 
своїй практиці й не фахівці.  
Підводячи підсу-
мок семінару 
присутні зазначи-
ли, що учитель – 
це не тільки той , 
хто навчає, а, в 
першу чергу, той 
хто систематично 
вчиться сам. Тому 
робота ШМО 
спрямована на 
формування лю-
дини, яка хоче й уміє самостійно вчитися.  

І-ІІІ ступенів 
та Слободо-
романівської 
гімназії вибо-
рювали зван-
ня чемпіонів 

району серед школярів. 
Переможці групових змагань 
зустрілись у фіналі, де розіграли 
призові місця. Юні баскетболісти 
Чижівської школи в напруженій 
боротьбі перемогли своїх супер-
ників з Городницької (8 : 4) та 
Косенівської (15 : 5) шкіл і стали 
переможцями турніру. В зустрічі 
за друге місце команда Косенівсь-
кої школи (вчитель Сайчук О.А.) 
перемогла суперників з Городниці 

Подвійну перемогу святкували 
школярі Чижівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів (керівник гуртка Соколова 
З.О., вчитель фізкультури Яким-
чук С.Б.), які перемогли у район-
них змаганнях з баскетболу серед 
юнаків та дівчат. 
Команди юнаків Городницької, 
Киківської, Киянської, Колодянсь-
кої, Косенівської, Красилівської, 
Новороманівської, Пилиповиць-
кої, Суслівської, Чижівської ЗОШ 

(вчитель Пужаєв С.І.) 11 : 2. 
У змаганнях серед дівчат взяли 
участь команди Киянської, Косе-
нівської, Красилівської, Суслівсь-
кої, Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Слободороманівської гімназії. 
Поза конкуренцією була команда 
Чижівської ЗОШ, яка продемонст-
рувала комбінаційну,  атакуючу 
гру та переконливо  перемогла 
своїх суперниць з Суслівської 
(16 : 0),  Красилівської  (18 : 4) 
шкіл і у фіналі -  гімназисток зі 
Слободи Романівської (вчитель 
Павлюк Ю.М.) 17 : 2. 
Третє місце посіла дружня і во-
льова команда Киянської ЗОШ 
(вчитель Ганношин М.Г.), яка 

Спільний семінар голів ШМО початкових 
класів та психологічної служби району 

Подвійний успіх 
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перемогла ровесниць з Красилівки 
16 : 8. 
Кращими гравцями змагань визна-
но Холова Віталія, Євпака Володи-
мира, Сиротюка Олега, Поліщука 
Андрія  з команди Чижівської шко-
ли та Васильця Віталія, Іллюка 
Ігоря, Марчука Сергія з команди 
Косенівської ЗОШ. 
У дівчат кращими гравцями турніру 
стали Бабчук Іванна, Казанцева 
Анастасія, Тимощук Крістіна 
(Чижівська ЗОШ) та Голуб Катери-
на (Слободороманівська гімназія). 
З команд-переможниць сформова-
ні  збірні району для участі в обла-
сних змаганнях  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

№ 5 від 06 січня 2015 року 
Про затвердження інструктивно-методичних 
матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів 
Відповідно до Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підруч-
ників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, за-
твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовт-
ня  2014 р. № 1149, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
жовтня 2014 р. за № 1359/26136, та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 11 грудня 2014 р. № 1461 "Про проведення конкурсного відбо-
ру оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів" наказую: 
1. Затвердити Інструктивно-методичні матеріали для загальноосвітніх 
навчальних закладів щодо оформлення та передачі результатів відбору 
електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів з кожного навчального предмета, 
що додаються. 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра                                      П. Б. Полянський 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 

06.01.2015 № 5 
Інструктивно-методичні матеріали 

для загальноосвітніх навчальних закладів щодо оформлення та 
передачі результатів відбору електронних версій оригінал-макетів 

підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів з кожного навчального предмета 

Конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) здійснюється з 
метою відбору якісного навчально-методичного забезпечення предметів 
інваріантної складової Типових навчальних планів для початкової та 
основної школи з навчанням українською мовою, а також мовами націо-
нальних меншин (крім перекладних) та загальноосвітніх навчальних за-
кладів з поглибленим вивченням навчальних предметів для кожного 
класу окремо згідно з переліком, який затверджено наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11 грудня 2014 р. № 1461 "Про проведення 
конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів". 
Відповідно до Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підруч-
ників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, за-
твердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 
2014 р. № 1149 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 
жовтня 2014 р. за № 1359/26136, на ІІ етапі Конкурсу вчителі загальноос-
вітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) ознайомлюються з електронними 
версіями оригінал-макетів підручників і надають пропозиції керівнику ЗНЗ 
для прийняття рішення щодо відбору електронних версій оригінал-
макетів підручників з кожного навчального предмета, який вивчається в 
цьому навчальному закладі. Це здійснюється для того, щоб на наступний 
навчальний рік до кожного ЗНЗ надійшли друковані примірники саме тих 
підручників для учнів 4 та 7 класів, які будуть обрані цим ЗНЗ. 
Відбору електронних версій оригінал-макетів підручників на репозитарії 
цифрового навчального контенту (далі — Репозитарій) передує перевірка 
ЗНЗ на порталі Репозитарію контактних даних про ЗНЗ. Детальна інструк-
ція буде оприлюднена на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (далі – ІІТЗО) та Репозитарії до кінця січня 2015 
року. Протягом лютого 2015 року будуть проведені ознайомчі вебінари 
щодо роботи із Репозитарієм. 
Вчителям ЗНЗ у період з 02 по 20 березня 2015 року необхідно ознайоми-
тися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть 
участь у ІІ етапі Конкурсу. Підручники для відбору переглядаються безпо-
середньо в Репозитарії, та за правами видавця можуть бути завантажені 
для локального перегляду вчителями. Загальні умови щодо використання 
указані на порталі Репозитарію. 
Відбір електронних версій оригінал-макетів підручників здійснюється 

паралельно у два способи. Безпосередньо після перегляду текстів 
підручників на Репозитарії та шляхом роздруку паперового примірника 
документа. 
Оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-
макетів підручників у Репозитарії здійснюється згідно з формою, наве-
деною у додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 
грудня 2014 р. № 1461. Результати відбору електронних версій оригі-
нал-макетів підручників засвідчуються підписом керівника (заступника 
керівника) ЗНЗ та печаткою цього навчального закладу. 
Форма, що має бути передана із мокрою печаткою до ІІТЗО може бути 
роздрукована при відборі електронних версій оригінал-макетів підруч-
ників у Репозитарії, або самостійно навчальним закладом. 
Зразки оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-
макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами розмі-
щено на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти (iitzo.gov.ua) та Репозитарії (ua.lokando.com) на сторінці "Конкурс 
підручників". 
Щодо кодування. Область (регіон) кодується двозначним кодом. Район/
місто п’ятизначним кодом. Населений пункт не кодується. ЗНЗ має 
восьми значний унікальний код. Кодування відповідає таблицям контин-
генту, попередньо направлених ІІТЗО до органів управління освітою 
обласних, Київської міської державних адміністрацій. 
Кожен ЗНЗ самостійно зазначає мову навчання та іноземні мови, що 
вивчатимуться у 4 та 7 класах у 2015/2016 навчальному році. 
Під час оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-
макетів підручників у Репозитарії необхідно врахувати, що в колонці 
«Кількість підручників» зазначається число, яке відповідає кількість 
учнів даного ЗНЗ у 2014/2015 навчальному році: 

4 клас – кількість учнів, які навчаються у 3 класі; 
7 клас – кількість учнів, які навчаються у 6 класі. 

Увага! Кількість підручників з певного навчального предмета не може 
бути більшою за кількість учнів на даній паралелі класів. 
Якщо в ЗНЗ кількість 4-х або 7-х класів більше одного, то вчителі кож-
ного навчального предмета можуть відбирати різні електронні версії 
оригінал-макетів підручників для кожного класу. Кількість підручників 
однієї назви має відповідати кількості учнів у класі. 
Колонку "Ідентифікатор підручника за Репозитарієм" ЗНЗ не заповню-
ють. 
Кожному ЗНЗ з 02 до 20 березня 2015 року необхідно надіслати резуль-
тати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників на папері 
до ІІТЗО (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, 
загальний відділ). 
Результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників в 
електронному вигляді (відсканований документ у pdf-форматі) з 02 до 
20 березня 2015 року необхідно надіслати на електронну адре-
су konkursmon.2014@gmail.com. 
Керівник ЗНЗ несе відповідальність: 
1) за надану інформацію щодо коректності контактної інформації про 
ЗНЗ; 
2) за організацію обов’язкового перегляду вчителями ЗНЗ електронних 
версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у ІІ етапі Кон-
курсу; 
3) за достовірність даних щодо відбору електронних версій оригінал-
макетів підручників з кожного навчального предмета, який вивчається в 
цьому навчальному закладі; 
4) за своєчасне оформлення результатів відбору електронних версій 
оригінал-макетів підручників у Репозитарії; 
5) за своєчасну передачу результатів відбору електронних версій оригі-
нал-макетів підручників з кожного навчального предмета до ІІТЗО та в 
електронному вигляді (pdf-формат) на електронну адре-
су konkursmon.2014@gmail.com. 
 
Заступник директора 
Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти                                                                        Ю. 
І. Завалевський 

НАКАЗ № 5 від 06 січня 2015 року 

Стор.4 Школам Лесиного краю 



Городницький дошкільний 
навчальний заклад №1 
«Калинонька» спільно з працівни-
ками лісової охорони ДП Город-
ницький ЛГ провели спільну акцію 
«Їдальня для пернатих — гороб-
ців та компанії».  

Та про все по порядку. Протя-
гом першого зимового місяця в 
дошкільному закладі проходив 
конкурс на кращу годівничку для 
птахів. Батьки з радістю прийма-
ли участь у конкурсі. Адже досвід 
подібної методичної роботи пока-
зує, що саме через участь в кон-
курсах не лише зростає здоровий 
дух суперництва «моя робота 
найкраща», а й  суттєво налаго-
джується спільна діяльність педа-
гог – дитина – батьки. Більше 
тридцяти родин, проявивши свою 

творчість, змайстрували їдальні 
для друзів наших пернатих. Се-
ред прекрасних, зручних будиноч-
ків для птахів визначили найкращі 
та нагородили родини майстрів 
почесними грамотами та подару-
нками. Перше місце зайняла 
родина Романчуків з годівничкою 
«Українська хатинка». 

Постійним другом для дитсад-
ка є ДП Городницький держліс-
госп на чолі з керманичем Мель-
ником В.С. І проводити спільні 
акції стало вже доброю традиці-
єю. От і цього разу ми вирішили 
зробити гарну справу разом.  
Працівники лісової охорони зу-
стріли дітей в Городницькому 
парку та розповіли про те, що 
вони знають про пташок, які не 
відлітають у вирій, а тому мусять 
миритися з холодними українсь-

кими зимами, шукаючи 
поживи в природи і в 
добрих людей. Діти дізна-
лись про те, що навіть у 
самий суворий мороз 
пташка не згине, якщо їй 
є що їсти. Дорослі розві-
шали «їдальні» на деревах а 
дітлахи наповнили їх пташинними 
смаколиками: гарбузовим та 
соняшниковим насінням, несоло-
ним салом, різними зернятками. 
Метою даної акції було нагодува-
ти птахів, а також показати дітям 
приклад того, як потрібно дбати 
про тваринний світ, що нас ото-
чує. 

Хочемо передати естафету 
проведення акції «Їдальня для 
пернатих — горобців та компанії» 
іншим дошкільним навчальним 
закладам. Потурбуймося про 

ознайомила педагогів з пріоритет-
ним напрямком сучасної українсь-
кої лінгводидактики, суб’єктивни-
ми й об’єктивними чинниками, що 
впливають на формування і роз-
виток мовної особистості, презен-
тувала мовний портрет сучасних 
учнів, а також акцентувала увагу 
на тих видах роботи на уроках 
словесності, що  сприятимуть 
успішному протистоянню викли-
кам інформаційної доби. 

Досвідом роботи педагогічного 
колективу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів над розв’язанням обгово-
рюваної проблеми поділилася 
заступник директора з навчально-
виховної роботи Тарнавська Т.П. 

Голова методоб’єднання вчите-
лів української мови та літератури 
Каленчук Т.М. презентувала на-
працювання словесників Пилипо-
вицького освітнього округу, запро-
сивши колег до методичного діа-
логу. 

До своєї педагогічної майстерні 
запросили вчителі Великомолодь-
ківської, Токарівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів та Борисівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів: Васильчук Т.А., Бойко 
А.А. і Мартинюк Н.В. 

Розробку уроку української 
мови у 8 класі з теми «Звертання. 
Розділові знаки при звертанні» та 
дидактичне забезпечення до 
нього продемонструвала вчитель 
української мови та літератури 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Тарнавська Т.П. 

Досвідом проведення уроку 
літератури рідного краю у 7 класі з 
теми «Я на світі прожив, наче 

В умовах сучасних глобалізацій 
них процесів, що відбуваються в 
світі, кожен народ намагається 
зберегти свою самобутність, відс-
тояти право своєї мови бути дер-
жавотворчим чинником.  

Розглядаючи мову як візитну 
картку держави, маємо пам’ятати, 
що цілісність держави  творять 
державна мова й армія, яка захи-
щає державу. Про суголосність 
захисних функцій мови й армії 
щодо держави влучно сказала 
поетичним словом Оксана Пах-
льовська: «Раби – це нація, котра 
не має мови, тому й не може 
захистить себе». 

Особливість сучасної інформа-
ційної доби полягає в тому, що не 
лише  навчально-освітні заклади 
формують мовну особистість: 
більшу частину інформації, актив-
ну мовну практику отримують учні 
поза межами школи. Найбільше 
впливають  на формування мов-
ної особистості сучасні засоби 
масової інформації. Чи ж багато 
зразків української літературної 
мови, наповненої інтелектуаль-
ним, естетичним змістом, дають 
нам, слухачам, глядачам, сучасні 
масові інформаційні джерела? 

На це та багато інших запитань 
намагалися віднайти відповіді 
учасникирайонного семінару вчи-
телів української мови та літера-
тури, що відбувся 18 лютого на 
базі РМЦ, адже його темою було 
обрано «Формування мовної осо-
бистості інформаційної доби в 
умовах освітнього округу».  

Методист РМЦ Рошка С.П. 

спалах зорі на світанні» поділилася 
Каленчук Т.М., вчитель Пилиповиць-
кої школи. 

Про те, як організувати роботу 
над проектом «Розвиток читацької 
культури учнів» та ефективно прове-
сти виховний захід «Я люблю Украї-
ну», розповіла заступник директора з 
навчально-виховної роботи Пилипо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тарнавсь-
ка Т.П. Також вона ознайомила з 
презентацією «Інформаційно-освітнє 
середовище сучасного педагога». 

Власними враженнями про участь 
у конкурсі «Вчитель року - 2015» 
поділилася вчитель української мови 
та літератури Стрієвської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Запольська Н.М., яка звер-
нула увагу колег на вимогу часу – 
створення учительського блогу. 

Про участь в обласному конкурсі-
захисті МАН розповіла Ткачук Т.А., 
вчитель Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів.  

Свої думки з приводу порушеної 
на семінарі проблеми висловили 
заступник директора з навчально-
виховної роботи Данильчук Л.І. та 
вчитель Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Зозуля А.В. 

Про шляхи поповнення скарбнич-
ки філолога дидактичними матеріа-
лами розповіла вчитель української 
мови та літератури Таращанської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Венгер І.Д. 

Також учасники семінару про-
аналізували спільну роботу за І 
семестр, відзначивши позитивні 
тенденції та намітивши напрями 
наступної діяльності, звернувши 
увагу на підготовку до ЗНО та 
ДПА. 

Тепер птахи знають, де про них дбають 

Семінар учителів української мови та літератури 
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Найактуальнішою проблемою для сучасного до-
шкільного закладу є виховання юних громадян, 
які мають розвинені громадянські цінності та 
чесноти. І дуже важливо, щоб наші діти були під-
готовлені до активної участі у цьому процесі. 

В чому полягає сутність такого складного фено-
мену як громадянськість і як реально вихова-
тель може вплинути на розвиток у дітей якостей, 
необхідних свідомому громадянину нової Украї-
ни, розглядалося на семінарі вихователів стар-
ших груп "Громадянське виховання засобами 
інтегрованої освітньої діяльності», який відбувся 
12 лютого 2015 року на базі Городницького ДНЗ 
№2. 

На початку семінару методист дошкільного закла-
ду Мельник Р.А. ознайомила присутніх з ефектив-
ними педагогічними  формами і методами грома-
дянського виховання,  які використовуються в 
дошкільному закладі. 

Багато уваги було присвячено практичній діяльно-
сті педагогів дошкільного закладу. У ході семінару 
учасники мали нагоду ознайомитися з освітнім 
проектом «Україна – моя Батьківщина», який пре-
зентували Лакизюк Людмила Іванівна, вихователь 
старшої логопедичної групи «Берізка» (заняття 
«Подорож по селищу Городниця») та Гутель Ольга 
Володимирівна, вихователь старшої групи 
«Дзвіночок» (заняття «Україна – рідний край»). 

Адміністрацією закладу було запропоновано екс-
курсію по-дитячому садку, під час якої вихователі 
ознайомилися з творчою роботою колективу та 
мали змогу переглянути тематичні виставки, які 

були підготовлені  вихованцями дошкільного закладу разом з батьками.  

Про те, як у дошкільників виховують національну гідність, любов та пова-
гу до українських традицій, звичаїв, виявляють і розвивають творчі здібності 
дітей, гості наочно познайомились під час проведення музичної композиції 
«Любов до Батьківщини – глибоке та сильне почуття». 

На завершення семі-
нару методист РМЦ 
Гопанчук В.В. закце-
нтувала увагу присут-
ніх на концептуаль-
них підходах до гро-
мадянського вихо-
вання дітей в Украї-
ні та наголосила на 
підвищення рівня 
теоретичної підгото-
вки педагогів з да-
ного питання в умо-
вах сьогодення.  

 

 

Громадянське  виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності в 
дошкільному закладі 
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ню ІКТ  семінар 
пройшов на високо-
му організаційно-
методичному рівні. 
Під час обговорення 
та підведення підсу-
мків семінару вчите-
лі основ здоро-
в’я відмітили 
атмосферу 
доброзичливо-
сті та гостин-
ності, яка па-
нує у школі. 
 

      «Пам’ятаємо, шановні 
колеги, що без нашої повсяк-
денної і умілої турботи про 
здоров’я школяра не може 
бути й мови ні про гармонію 
фізичного і духовного, ні про 
гармонію мислі, почуттів, 
світогляду, моральних пере-
конань, естетичних смаків і 
поглядів. Мудрий педагог є 
добрим генієм дитячого здо-
ров’я».  
Ці слова педагога-земляка 
В.О. Сухомлинського залиша-
ються актуальними і сьогодні, 
а проблема здоров’язбережен-
ня, утвердження здорового 
способу життя набула нового 
осмислення. Тільки здорова 
людина має перспективу 
отримати належну освіту, 
стати добрим фахівцем, ство-
рити сімейний добробут, реа-
лізувати свої кар’єрні і суспі-
льні амбіції. Власне, вимогою 
сучасності є не лише володін-
ня знаннями та певним набо-
ром умінь і навичок, а ще й 
усвідомлення життєвих цінно-
стей, оскільки здоров’я через 
свою основоположну цінність 
є водночас і основою гармо-
нійної життєдіяльності люди-
ни, й умовою саморозвитку та 
самовдосконалення особисто-
сті. 
Важливе значення для вирі-
шення означеної проблеми є 
навчання школярів відповіда-
льного ставлення до свого 
здоров’я та здоров’я людей, 
що їх оточують, як до найви-
щих індивідуальних і суспіль-
них цінностей, формування 
через освіту здорового спосо-
бу життя.  
12 лютого 2015  року на базі 
Повчинської  ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів відбувся семінар-
практикум учителів основ 
здоров’я «Застосування інно-
ваційних технологій на уро-
ках основ здоров’я».  
Учасників семінару привітав  
директор школи Малиновсь-
кий Олександр Миколайович.  
Заступник директора школи 
Гриценко Василь Івано-
вич    презентував шко-
лу,  висвітлив досягнення 
педагогічного та учнівського 
колективів, а також   роботу 
вчителя основ здоров’я Куч-
менко Ніни Сергіївни.  

Саме вона  запросила своїх 
колег відвідати урок  у 6 класі 
на тему «Як зробити внесок у 
боротьбу з ВІЛ/СНІДом», 
застосувавши тренінгову ме-
тодику. Тренінг був ретельно 
спланованим процесом фор-
мування та поглиблення 
знань, відпрацювання умінь і 
навичок, зміни чи оновлення 
певних ставлень, поглядів і 
переконань школярів. Тренін-
гові заняття як форма групо-
вої роботи, яка забезпечує 
активну участь і творчу взає-
модію учнів, уже довели свою 
ефективність та полюбились 
учням Ніни Сергіївни. Протя-
гом  уроку  колеги отримали 
багато інформації про струк-
туру та методику проведення 
тренінгу.  
Приємним подарунком для 
присутніх став  інтерактивний 
виховний захід «Ми за здоро-
вий спосіб життя», який про-
вела Ніна Сергіївна.  Педагог 
прагне виховувати у дітей 
ціннісне ставлення до влас-
ного здоров’я та стимулюва-
ти бажання дбати про ньо-
го; сприяти усвідомленню 
учнями необхідності ведення 
здорового способу життя, а 
також прищеплювати інтерес 
до занять фізичною культу-
рою і спортом.  Запрошені на 
захід учні початкових класів  
більше дізналися про те, що 
шкідливі звички є основною 
причиною порушення здоро-
в’я, зниження працездатності, 
скорочення тривалості життя, 
та отримали листівки-
настанови «Формула здорово-
го способу життя». 
Під час заняття з педагогами 
району методистом РМЦ Де-
м’янчук Наталією Костянтині-
вною було проведено консу-
льтування вчителів основної 
школи щодо оновленого зміс-
ту програми предмета 
“Основи здоров’я”, застосу-
вання інноваційних техноло-
гій на уроках основ здоров’я 
та навчання на засадах розви-
тку життєвих навичок.  Учас-
никам семінару було надано 
теоретичну та практичну до-
помогу щодо формування 
здоров'язберігаючої компетен-
тності учнів на уроках основ 
здоров'я. Завдяки використан-

Застосування інноваційних технологій на 
уроках основ здоров’я 
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Наша адреса: 
м. Новоград-Волинський 
вул. Соборності, 70 

Телефон: (04141)5-24-75 
Факс: (04141)5-33-54 
Эл. почта: novog@i.ua 

Сайт відділу: 
osvita-

novog.at.ua 

РМЦ 

вишивка; ліплення; вироби з 
паперу; вироби з тканини шкі-
ри, ниток; космічна лялька;  
вироби з природного матеріа-
лу; вироби з бісеру.  
На конкурс-виставку  прибули 
15 делегацій з районів та міст 
області, більше 150 учасників.  
Наша команда здобула 4 зага-
льнокомандне місце.  

Вітаємо  переможців: 
І місце  в секції «Вироби з при-
родного матеріалу» у учениці 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Мельник Тетяни (керівник Ля-
хович З.М.). 
І місце в секції «Космічна ля-
лька» у учениці 8 класу Стрієв-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів Загри-
вої Діани (керівник Остапчук 
І.Г.). 
ІІІ місце в секції «Вишивка» 
отримала учениця 7 класу 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Віскушенко Олександра 
(керівник Назарквич В.В.). 
ІІІ місце в секції «Вироби з 
ниток, шкіри, хутра» отримала 
учениця Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІ ступенів Яворська Лідія. 
Диплом «За втілення творчого 
задуму» в секції 
«Декоративний розпис» отри-
мала учениця 9 класу Киянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Ляхович 
Ірина (керівник Андрійчук 
Н.Т.). 
Диплом «За професійну майс-
терність» в напрямку образот-
ворче мистецтво, секції - гра-
фіка, отримала учениця 9 кла-
су Слободороманівської гімна-
зії Романюк Тетяна. 
 
 

Космос – 
безмежна 
зірчаста до-
лина, 
Космос – 
загадок на-
повнений 
світ, 
Космос – 
чудова і див-
на країна, 
Космос – це 
тайна, це 
безліч орбіт!  
Космос ва-
бить кожного 
своєю без-

межністю і красою.  
Кожна зірка – немов людина: 
якась яскрава, якась тьмяні-
ша, всі вони схожі , але кожна 
горить по – своєму і випромі-
нює  неймовірне тепло. Все у 
космосі є таємничим  і прекра-
сним.  Кожна планета прихо-

вує в собі  щось 
невідоме та цікаве. 
30-31 січня  в  м. 
Житомир, на базі 
обласного центру 
науково-технічної 
творчості учнівсь-
кої молоді відбула-
ся обласна гумані-
тарна  виставка-
конкурс «Космічні 

фантазії». Ко-
манду від ра-
йонного центру 
творчості, спор-
ту та туризму 
учнівської мо-
лоді представ-
ляли учні: Гір-
ківської, Бори-
сівської, Стрі-
євської ЗОШ І-ІІ 
ст., Киянської, 
Пилиповиць-
кої, Ярунської, 
Токарівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
Слободорома-
нівської гімна-
зії по напрям-
ках: образот-
ворче мистец-
тво, декорати-
вно-
прикладна 
творчість; в 
номінаціях: 

Космічні фантазії 
РМЦ 


