
Вітаємо вас з Всеукраїнським днем 
бібліотек! Бажаємо міцного здоро-
в’я, довголіття, творчої наснаги, 
добра і нових успіхів  
у вашій благородній просвітницькій 
справі. 
Ваша професія надзвичайно важлива 
для нашого суспільства. 
 Ваша відповідальна справа відкри-
ває школярам  
шлях до книги – джерела споконвіч-
ної мудрості та знань! 

Начальник відділу 
освіти 
О.А.Антипчук 
 
Методист  О.М.Євпак 

Шановні працівники освіти! 
У  
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Начальник відділу освіти     Антипчук О.А 
Голова РК профспілки     Вознюк Л.Ф. 

Шановні бібліотекарі! 

  Щиро вітаємо  з професійним 
святом всіх працівників дошкільних уста-
нов, які віддають щоденно тепло своїх 
сердець дітям! 

Дорогі дошкільники!  Екзюпері написав у своїй казці: «Ми всі родом 
з дитинства». І як же він мав рацію! Все головне, що є у нас, дорос-
лих, було закладено в дитинстві. І як же поталанило нашим дошкі-
льнятам, що з ними поряд на світанку їх життя стоять добрі і мудрі 
наставники. Ви - особливі серед усього сузір’я  педагогів і людей. 
Ви найдобріші, найуважніші, найніжніші, найдосвідченіші і найкра-
сивіші. Щира подяка Вам за постійну самопожертву і щоденну са-
мовіддачу, благородну любов і турботу, віддане служіння улюбле-
ній справі, терпіння, мудрість, наполегливість і високий професіона-
лізм. Адже саме ви виховуєте майбутніх науковців, урядовців, зірок 
і просто добрих людей. 
            Нехай Господь береже Вас від лиха, а доля простелить 
гарний рушник активних літ на педагогічній ниві у здоров’ї, любові і 
достатку.  Хай ваші дні наповняться таким же світлом, яким ви 
обдаровуєте щоденно дітей!  
З Всеукраїнським Днем дошкілля Вас! Будьте щасливі! 
 
З повагою начальник відділу освіти О.А.Антипчук 
Голова РК профспілки працівників освіти Л.Ф. Вознюк 
Методист РМЦ з питань дошкільної освіти В.В.Гопанчук 

Зі святом! 



С Т О Р . 2  Про проведення VI Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ 

№ 1/9-465 від 28 вересня 2015 
року 

Департаменти (управління) 
освіти і науки 

обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 

інститути післядипломної педа-
гогічної освіти, 

вищі навчальні заклади 
Про проведення VI Міжнаро-
дного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студе-
нтської молоді імені 

Тараса Шевченка 
На виконання Указу Президента 

України від 30 вересня 2010 року № 
928 "Про Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шев-
ченка" у 2015/2016 навчальному році 
відбудеться VІ Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шев-
ченка. 

Згідно з Положенням про Міжнарод-
ний мовно-літературний конкурс уч-
нівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка, затвердженим пос-
тановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2011 року № 571, конкурс 
проводиться для учнів 5-11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів, у 
тому числі ліцеїстів військових ліцеїв, 
в чотири етапи (з жовтня по березень), 
для учнів професійно-технічних на-
вчальних закладів, студентів і курсан-
тів вищих навчальних закладів I-IV 
рівня акредитації усіх форм власності 
– в три етапи (з листопада по бере-
зень). 

Проведення Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шев-
ченка має сприяти вихованню у його 
учасників почуття гордості за свій 
народ, любові до рідного краю; фор-
мування готовності творити добрі 
справи задля рідної Батьківщини, за-
можної, повноправної і невіддільної 
від світового розвитку країни. 

Урочистості з нагоди початку VІ 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка відбу-

дуться 2 жовтня 2015 року у м. Мико-
лаєві. Радимо в цей день провести від-
криття конкурсу в усіх навчальних 
закладах України. 

Завдання для першого етапу конкурсу 
готуються навчальними закладами, в 
яких він проходить, для другого та тре-
тього етапу – інститутами післядиплом-
ної педагогічної освіти. 

Звертаємо увагу, що розробники зобо-
в’язані підготувати завдання для кожної 
категорії учасників конкурсу за віком і 
напрямком навчання (гуманітарного і 
негуманітарного) та забезпечити їх кон-
фіденційність до моменту оприлюднення. 

Творчі роботи можуть передбачати 
теми, пов’язані, зокрема, з культурою, 
мораллю, духовними цінностями україн-
ського народу, які сприяють об’єднанню 
націй, формують почуття патріотизму, 
оптимізму й віри в щасливе майбуття 
Української держави, про яку мріяв і пи-
сав у своїх творах Шевченко. 

Також слід передбачити утворення орг-
комітетів, журі та розроблення критеріїв 
оцінювання творчих робіт. Критерії ма-
ють охоплювати специфіку, складність, 
обсяг творчої роботи, володіння худож-
нім словом, мовно-літературну підготов-
леність конкурсантів. 

Відповідно до Закону України «Про 
засади державної мовної політики» робо-
ти можна виконувати українською мовою 
як державною, а також регіональними 
мовами або мовами національних мен-
шин, представленими в Україні. 

Переможці конкурсу за результатами 
кожного його етапу, крім фінального, 
визначаються в кількості 30% від загаль-
ної кількості учасників відповідного ета-
пу змагань. 

Нагадуємо, що заявки на участь у ІІ або 
ІІІ етапах конкурсу професійно-технічні 
та вищі навчальні заклади подають до 
регіональних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти. 

Рекомендуємо дати проведення кожно-
го етапу конкурсу, крім фінального, ви-
значати самостійно. 

Додаткову інформацію щодо проведен-
ня конкурсу можна отримати за тел.(044) 
248-18-13, відділ організації конкурсів і 
подій Інституту модернізації змісту осві-
ти. 

Заступник Міністра-керівник апара-
ту       О. В. Дерев’янко 



«Використання ІКТ в навчально-виховному процесі з 
музичного мистецтва» 

С Т О Р . 3  В И П У С К  5 5  

Сучасний період розвитку суспільс-
тва характеризується сильним впли-
вом на нього комп'ютерних техноло-
гій, які проникають в усі сфери люд-
ської діяльності. Нова системи на-
шої освіти, що орієнтована на вхо-
дження у світовий інформаційно-
освітній простір,  супроводжується 
процесом суттєвих змін в педагогіч-
ній теорії  та практиці навчально-
виховного процесу.  
Людина, яка вміло й ефективно во-
лодіє технологіями та інформацією, 
має новий стиль мислення. Вона 
принципово інакше оцінює пробле-

ми, які виникають і зовсім по іншо-
му організовує свою діяльність.  
З метою підвищення професійного 
рівня вчителів музичного мистецтва, 
23 вересня 2015 року на базі район-
ного методичного центру було про-
ведено майстер-клас за темою «ІКТ 
в навчально-виховному процесі з 
музичного мистецтва».   
На початку проведення майстер-
класу, з доповіддю  про сутність і 
зміст інформаційно-комунікаційних 
технологій як сучасного засобу на-
вчання в освіті, виступила заступ-
ник завідуючої РМЦ Костюк К.М. 
Можливості використання ІКТ у 
навчальному процесі яскраво проде-
монстрував  учитель музичного мис-

тецтва Слободороманівської гімназії Мо-
розов О.А. , змістовно організувавши ро-
боту майстер-класу. 
Активно обговорювали актуальність про-
блеми вчителі Марчук В.С. (Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів), Саух В.В. (Гульська 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів),  Ганношин М.П. 

(Стрієвська ЗОШ І-ІІ 
ступенів), Денисюк 
М.П. 
(Великогорбашівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів), 
Бакало М.М. 
(Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів). Вони ви-
словили думку про 
те, аби ця цікава, уні-
кальна за своїм типом 
форма підвищення 
професіоналізму, ста-
ла системною в коле-
ктивній методичній 

роботі з учителями музичного мистецтва.  
Підсумовуючи роботу майстер-класу, Костюк К.М. 
підкреслила - вчителі музичного мистецтва глибо-
ко усвідомлюють, що зміни  пов'язані з внесенням 
коректив у зміст технологій навчання,  повинні 
відповідати сучасним технічним можливостям і 
сприяти гармонійному входженню вчителя і його 
вихованців в інформаційне суспільство. Комп'юте-
рні технології покликані бути не додатковим 
«довантаженням» в навчанні, а невід'ємною части-
ною цілісного освітнього процесу, що значно під-
вищує його ефективність. 
      
 

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ! 
2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога. Зна-
чення, яке несуть для суспільства соціальні педагоги, не-

можливо виміряти ніякими показника-
ми. Багато успішних людей, які раніше 
вважалися "важкими" підлітками, не 
рідко згадують своїх наставників тепли-
ми словами. Зняти з дитини клеймо 
"важкого" підлітка, це надзвичайно важ-
ка праця, що вимагає від педагога глибо-
кого розуміння, любові і нескінченої 
турботи про внутрішній світ свого підо-
пічного.  
Вітаємо з наступаючим святом усіх соці-
альних педагогів! Бажаємо вам, шановні 
соціальні педагоги, відчуття повноти і 
неповторності життя, здоров'я, невичер-

пних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської па-
м'яті!  
Начальник відділу освіти  Антипчук О.А. 
Методист з психологічної служби Якубович О.В. 



С Т О Р . 4  

Засідання методичного об’єднання класних керівників 

16 вересня 2015 року на базі 
районного методичного 
центру відбулося засідання 
методичного об’єднання клас-
них керівників загальноосвіт-
ніх навчальних закладів райо-
ну, в роботі якого взяло участь 
36 педагогів – голів методич-
них шкільних об’єднань. 
На сучасному етапі розвитку 
суспільства прагнення людей  
до змін, зняття певних обме-
жень на використання нових 
форм роботи сприяло заро-
дженню широкого руху в інно-
ваційній діяльності класних 
керівників. Здійснюється пос-
тійний пошук і впровадження 
нових максимально ефектив-
них моделей системи виховної 
діяльності навчальних закла-
дів, технологій виховання, 
результатом яких є сприяння 

формуванню адаптованої 
до змінних умов, актив-
ної, діяльної, творчої 
особистості учня. 
Хвиля  вираження націо-
нально-патріотичних 
настроїв більшої частини 
населення України в те-
перішні складні часи зов-
нішньої загрози для суве-
ренності держави відо-
бразила глибоке коріння 
волелюбності, незламно-
го духу, історичної па-
м’яті, що генетично за-
кладені в душах і серцях 
українців. Цей факт зму-
шує педагогів району, 
особливо тих, хто безпо-
середньо займається ви-
хованням підростаючого 
покоління, переглянути і 

осучаснити підходи до 
організації виховної дія-
льності в навчальному 
закладі. 
За планом засідання уча-
сниками опрацьовано 
методичні рекомендації 
по реалізації  Концепції 
національно-
патріотичного виховання 
дітей та молоді (наказ 
МОН України № 641 від 
16.06.2015 року). Деталь-
но обговорено основи  
організації діяльності 
шкільних методичних 
об’єднань класних керів-
ників, особливості плану-
вання виховної роботи в 
класі. В котрий раз наго-
лошено про використан-
ня діючої програми вихо-
вної роботи в школах 
«Основні орієнтири ви-
ховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навча-
льних закладів Украї-
ни» (наказ МОН України 
№1243 від 31 жовтня 
2011 року). 
Класні керівники всіх 
навчальних закладів за-
прошуються до участі у 
конкурсі «Класний керів-
ник року», заключне засі-
дання якого буде прове-
дено на початку листопа-
да місяця 2015 року. 
 



Обласні змагання юних туристів-краєзнавців 

С Т О Р . 5  В И П У С К  5 5  

26 вересня 2015 року біля 
с. Зарічани Житомирського 
району  на Вовчих горах об-
ласним центром туризму, 
краєзнавства, спорту та екс-
курсій учнівської молоді 
проходили 36-ті обласні зма-
гання юних туристів-
краєзнавців, які проводяться 
з метою патріотичного вихо-
вання школярів, пропаганди 
та розвитку дитячого еколо-
гічного руху, підготовки уч-
нівської молоді до практич-
ної краєзнавчої роботи в га-
лузі історичних та природни-
чих наук, обміну та розпо-
всюдження досвіду роботи 
кращих краєзнавчих гуртків 
та професійної орієнтації 
молоді. 

Команду нашого району 
представляли учні Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ст., вихован-
ці гуртка «Туризм» районно-

го центру творчості, спорту 
та туризму учнівської моло-
ді, керівник Нагірняк Ірина 
Валеріївна. 

Програма змагань перед-
бачала залікові та незалікові 
види: 

туристсько-краєзнавчий 
маршрут з контрольними 
пунктами – наша команда 
посіла ІІІ місце; 

історичне краєзнавство – 
ІІ місце посів учень 10 класу 
Супрунчук Олег; 

географічне краєзнавство 
– ІІІ місце посіла учениця 10 
касу Майданович Яна; 

конкурс художньої самоді-
яльності – ІІІ місце. 

В загальному заліку ко-
манда здобула  ІІІ загально-
командне місце серед 10 
команд та була нагороджена 
кубком, медалями та цінним 

подарунком – туристичним 
рюкзаком. 

Вітаємо наших призерів 
та керівника команди Нагі-
рняк Ірину Валеріївну! 

В.М.Подкаура 
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VII Форум Районного 
Шкільного Парламенту. 

23 вересня 2015 року у великому залі 
райдержадміністрації відбувся VII Форум 

районного шкільного 
парламенту в якому 
взяли участь 82 старшо-
класники та 32 педаго-
ги. З привітальним сло-
вом до лідерів учнівсь-
кої молоді району звер-
нулися начальник відді-
лу освіти Олександр 
Анатолійович Антипчук 
та координатор діяльно-
сті районного учнівсь-
кого самоврядування 
Тетяна Миколаївна Воз-

нюк. 
На порядок денний 
Форуму  учнівського 
самоврядування  бу-
ло винесено три пи-
тання: 1. Звіт заступ-
ника президента 
РШП по діяльності за 
2013-2014 і 2014-
2015 навчальні роки 
(міжвиборчий пері-
од). 2. Вибори прези-
дента РШП та нового 
складу членів коміте-
тів. 3. Обговорення 
пропозицій до плану 
роботи РШП. 

Звіт про роботу районного органу учнів-
ського врядування озвучив  член РШП, 
учень 10 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Супрунчук Олег. 

У виборчий список претендентів 
на посаду Президента РШП за по-
передніми заявками були внесені 
прізвища: Троцької   Альони 
(Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів), 
Захарчук Марії (Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів), Голуб Кате-
рини (Слободороманівська гімна-
зія), Ольшевської Юлії (Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Черговість виступів з презентаціями 
передвиборчих програм проходила за 
результатами жеребкування. Голосуван-
ня проведено за  окремими картками. 
Лічильна комісія у складі: Шпунтова 
Віктора Олександровича (Пилиповицька 
ЗОШ), Кондратюк Ірини Ігорівни 
(Жолобненська ЗОШ), Ковальчук Надії 
Олександрівни (Великогорбашівська 
ЗОШ) підрахувала голоси за кожного 
кандидата. Голоси розподілились так: за 
Троцьку  Альону – 7, за Ольшевську 
Юлію -11, за Голуб Катерину - 31, за 
Захарчук Марію – 34. Отже, Президен-
том РШП стала учениця Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Марія Захарчук. 

При реалізації третього питання треба 
відмітити достатню активність лідерів 
по озвученню пропозицій до плану ро-
боти РШП. Серед головних такі: органі-
зація різнопланових патріотичних акцій, 
конкурсів, поїздок по визначних місцях 
області, вечорів-зустрічей лідерів учнів-
ського врядування району, зустрічей зі 
студентами вузів, працівниками різних 
професій, діяльність по охороні навко-
лишнього середовища. Представники 11 
класів підняли питання неправильного 
складання розкладу в школах (не на ко-
ристь учнів, наприклад: предмет матема-
тика стоїть 6-7 уроком), необхідності 
проведення додаткових уроків з основ-
них предметів для 
підготовки до 
зовнішнього неза-
лежного оціню-
вання. 

Засідання  ра-
йонного шкільно-
го парламенту в 
н о в о о б р а н о м у 
складі відбудеться 
8 жовтня 2015 
року на базі ра-
йонного методич-
ного центру. 



Основні напрямки роботи шкільних бібліотек 
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24 вересня на базі районного 
методичного центру відбувся 
семінар шкільних бібліотекарів 
на тему: «Основні напрямки ро-
боти шкільних бібліотек». На 
семінар прибуло 29 бібліотека-
рів.  
Головне питання, яке розгляда-
лося, це забезпечення школярів 
навчальною книгою. Методист 
РМЦ Євпак О.М. наголосила що, 
на даний час, забезпечення 
учнів навчальною книгою – 
одне з головних завдань шкі-
льних бібліотекарів. Необхідно 
активніше проводити обмін 
підручників між школами, на 
нараду при директору слід роз-
глянути питання про доставку 
підручників з тієї чи іншої 
школи. 
З планом роботи бібліотека на 
2015-2016 н.р. присутніх озна-
йомила голова методичного 
об’єднання бібліотекар Гульсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Цимба-
люк Г.Р. 
Бібліотекар Великомолодьків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Козера-
цька Н.Д. поділилася досвідом 
обліку підручників. 
Бібліотекар Колодянської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Квадрович Н.О. 
розповіла про дані, які вносяться 
в паспорт бібліотеки та зачитала 
посадові обов’язки бібліотекаря. 
Бібліотекар Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Алєксєєва Ю.Л. поділи-
лася досвідом оформлення чита-
льного залу, забезпеченням його 
комп’ютерами з під’єднанням до 
мережі Інтернет. 
Піднавальною була електронна 
презентація бібліотекаря Варва-
рівської ЗОШ І-ІІ ступенів Заліз-
ницької О.В., в якій вона деталь-
но висвітлила роботу шкільної 
бібліотеки. 
На семінарі також обговорюва-
лися питання проведення Всеук-
раїнського місячника шкільних 
бібліотек, який проходитиме під 
гаслом «Виховуємо громадянина 
– патріота України». 
З своїми планами проведення 
Всеукраїнського місячника учас-
ників семінару познайомили 

бібліотекарі  Цим-
балюк Г.М. та Залі-
зницька О.В. при 
цьому вони підкре-
слили, що кожна 
шкільна бібліотека 
повинна стати осе-
редком становлен-
ня громадянина – 
патріота України. 
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Семінар у Городницькій школі 

Серед різноманітних засо-
бів виховання учнівської моло-
ді туристсько-краєзнавча діяль-
ність має значні можливості та 
переваги. По-перше, вона є 
засобом виховання, який забез-
печує комплексний вплив на 
формування особистості. По-
друге, туристські подорожі, 
екскурсії, змагання не вимага-
ють посилення мотивації діяль-
ності, тому що відповідають 
бажанням, зацікавленням і пот-
ребам дітей та юнацтва. По-
третє, туризм та краєзнавство 
відіграють важливу ідеологіч-
ну, пізнавальну, оздоровчу 
роль, активно впливають на 
формування здорового способу 
життя, патріотичне виховання, 
морально-вольові якості. Тури-
стсько-краєзнавча діяльність є 
багатогранним видом діяльнос-
ті учнівської молоді, надає їй 
можливість для самовдоскона-
лення, самоствердження, спри-
яє розвитку учнівського самов-
рядування. 

16 вересня 2015 року на 
базі смт. Городниця був прове-

дений обласний семі-
нар-практикум для ке-
рівників туристсько – 
краєзнавчих гуртків на 
тему «Методичні та 
практичні рекомендації 
з підготовки до змагань 
туристів-краєзнавців». 

Зустріч учасників 
семінару відбулася біля 
меморіалу 
«Партизанський дуб». 
Учні 10 класу Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ст. Суп-
рунчук Олег та Майда-

нович Яна провели ціка-
ву екскурсію по меморіа-
лу.  

Відкриття семінару 
відбулося в Городниць-
кій ЗОШ І-ІІІ ст. На-
чальник відділу осві-
ти О.А.Антипчук 
привітав гостей  та 
розповів про шкільне 
життя району. Гості 
ознайомились з пре-
зентацією проекту: 
«Еколого-краєзнавча 
діяльність – одна з 
пріоритетних форм 
роботи з учнівською 
молоддю». Яку під-
готували керівник 
туристсько-
краєзнавчого гуртка 
Нагірняк І.В. та уче-
ниця 10 класу Май-
данович Яна. 

Дуже цікаву  екс-
курсію провели учні 
по шкільному музею. 

Екскурсія до 
Свято-Георгієвського 
Городницького ставропі-

гійного монастиря 
входила також до 
програми семінару.  
А в Городницько-
му парку учасників 
семінару чекали 
вихованці спортив-
ного туризму. Кері-
вник гуртка зі 
спортивного орієн-
тування Дорошке-

вич П.О. (Орепівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) та  вчитель геогра-
фії Калинівської ЗОШ І-ІІ 
ст. Гнап Ю.М. з учнями 
Городницької ЗОШ показа-
ли учасникам семінару як 
проводиться спуск, підйом, 
орієнтування по карті, в’я-
зання туристичних вузлів.  

Переправа по мотузці з 
перилами. Між двома опо-
рами паралельно натягу-
ються дві мотузки. Нижня 
– вантажна, верхня – пери-
льна. Перильна мотузка від 
вантажної натягується на 
висоті до 1,5 м. На початку 
та в кінці етапу знаходяться 
контрольні лінії. Учасники, 
рухаючись ногами по ниж-

ній (вантажній) та притри-
муючись за верхню 
(перильну) мотузку, дола-
ють етап. 

Цікаво пройшло прохо-
дження екологічної стежки: 
Городницьке лісництво; 
Городницький заказник. 

Закінчився семінар-
практикум засіданням круг-
лого столу де було підведе-
но підсумки семінару. 
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Голуб Катерина – учениця 9 класу Слободороманівсь-
кої гімназії; 
Свінцицька Світлана – учениця 11 класу Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Керівники: вчитель математики Слободороманівської 
гімназії Волинець О.В.;  вчитель математики Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Шах Н.С. 
Після численних математичних розрахунків наші юні 
математики посіли 4 місце. 
Сезон турнірів продовжується. 
6-7 жовтня буде проходити V обласний турнір юних 
економістів на якому команду нашого району буде 
представляти збірна команда Колодянської, Суслівської 
та Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. Усім успіхів у підготовці і, 
звичайно ж, перемоги! 

                                  
В.М.Подкаура 

У п’ятницю, 25 вересня 
в м. Житомирі ОЦНТ-
ТУМ 13 команд із 8 
районів та 3 міст облас-
ті змагалися за перемо-
гу у VIII обласному 
турнірі юних математи-
ків. Команду Новоград-
Волинського району 
представляла збірна 
команда в складі: 
Супрунчук Олег – 

учень 10 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.; 
Хильчук Діана – учениця 11 класу Токарівської ЗОШ І-
ІІІ ст.; 
Гоманюк  Олексій - учень 10 класу Токарівської ЗОШ І-
ІІІ ст.; 

мере-
жі 
ДНЗ. 
Було 
заслу-
хано 
заві-

дувачів ДНЗ, які проінформували про хід справ по відкриттю додаткових груп 
(Новороманівський ДНЗ (Шапран Н.М.), Пилиповицький ДНЗ (Власенко О.М.) та пе-
реведенню ДНЗ у типові з організацією харчування (Колодянський ДНЗ Попелюк Л.В. 
та Жолобненський ДНЗ Михайлюк Г.В.). 
Методист РМЦ Гопанчук В.В. ознайомила завідувачів ДНЗ з інструктивно-
методичними листами МОН України що регламентують роботу дошкільних закладів у 
2015-2016 н.р. та планом  методичної роботи на новий навчальний рік.  
На нараді дано доручення: 
Продовжувати роботу по розвитку мережі ДНЗ. 
Вжити заходів щодо комп'ютеризації ДНЗ та підключенню їх до мережі інтернет. 
Проводити необхідну роботу по дотриманню санітарно-гігієнічних норм і правил утри-
мання дітей в ДНЗ та профілактиці захворюваності вихованців. 

11 вересня 2015 року на проведено 
нараду завідувачів дошкільними навча-
льними закладами району.  
 
На нараді були розглянуті наступні пи-
тання: 
Підсумки роботи ДНЗ району у 2014-
2015 н.р. та основні завдання на 2015-
2016 н.р.  
Про результати підготовки ДНЗ до но-
вого навчального року.  
Про кадрове забезпеченя навчально-
виховного процесу в ДНЗ у 2015-2016 
навчальному році 
Стан роботи груп соціально-
педагогічного патронату при Красилів-
ському, Таращанському, Наталівському 
ДНЗ. 
Про дотримання санітарно-гігієнічних 
норм і правил утримання дітей в ДНЗ, 
організацію роботи з профілактики за-
хворюваності вихованців. 
Доведення до відома завідувачів ДНЗ 
законодавчих, нормативно-правових 
документів, що регламентують роботу 
ДНЗ. 
Начальник відділу Антипчук О.А. озна-
йомив присутніх зі станом справ в райо-
ні щодо реформування галузі освіти, 
оптимізації шкіл та з порядком передачі 
дошкільних закладів на баланс відділу 
освіти. Закцентував увагу присутніх на 
підготовці закладів до осінньо-зимового 
періоду, особливо де є власні котельні. 
Наголосив на збереженні та розвитку 

Нарада керівників ДНЗ 

Обласний турнір юних математиків 



м.Новоград-
Волинський 
вул.Соборності, 70 

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

РМЦ 

Засідання творчої групи працівників 
психологічної служби 

РМЦ 

Останнім часом у 
практичній діяльності 
п с и х о л о г і в  т а 
соціальних педагогів 
загальноосвітніх нав-
чальних закладів наби-
рають популярності 
різноманітні техніки 
арттерапії по роботі з 
р і з н о м а н і т н и м и 
віковими категоріями. 

Техніки ці настільки екологічні, 
що ними може користуватись 
навіть починаючий спеціаліст, 
що має відповідну освіту. Та-
кож використання арттерапев-
т и ч н и х  т е х н і к  с п р и я є 
профілактиці особистісного 
професійного вигоряння серед 
працівників самої психологічної 
служби. 
Тому досить актуальним стало 
питання навчання та викори-
стання у практиці все нових і 
нових методів данного напрям-
ку як психокорекційного засо-
бу.  
Так 25 вересня на базі РМЦ 

відбулося засідання творчої групи пра-
цівників психологічної служби на тему 
“Використання акватипії у роботі прак-
тичного психолога та соціа-
льного педагога, як один з 
найбільш екологічних мето-
дів арттерапії”. В засідання 
взяли участь 8 практичних 
психологів. 
Окрім теоретичного матеріа-
лу їм було надано можли-
вість самостійно пропрацю-

вати свої особисті проблеми за допо-
могою акватипії. Аркуш паперу, крас-
ки, руки та фантазія—ось і все, що 
потрібно для того, щоб створити ше-
девр самосприйняття та саморозумін-
ня. Потім методист з психологічної 
служби Ольга Якубович показала 
майстер-клас по роботі з психологіч-
н о ю  і н т е р п р е т а ц і є ю 
“правопівкульного” малюнку. Всі ба-
жаючі змогли отримати не тільки не-
обхідні для подальшої роботи знання, 
а  
й 
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