
Глобалізація світу, удосконалення 
інформаційного простору та значні зміни в оновленні змісту освіти вима-
гають від учительства швидкої реакції на осучаснення форм та методів 
своєї діяльності. Розкриттю набутого досвіду, його поширенню та пошуку 
ефективних шляхів удосконалення навчального процесу сприяє виставка 
кращих надбань педагогічних працівників. 

    Отож, дванадцятий рік поспіль, для педагогічних колективів району 
традиційно початок ходи Нового календарного року розпочинається  
відкриттям виставки «Сучасна освіта Звягельщини». 

    5 
січ-
ня 

2015 року велика зала Будинку рад зібрала всіх тих, кому небайдуже 
сучасне та майбутнє освіти, кому таланить з року в рік набувати досвіду з 
названих проблем і відкрито ділитись ним з колегами, кому випадає 
честь, використовуючи сучасні мультимедійні засоби, на велику аудито-
рію демонструвати надбання педагогічного колективу школи. 

     Зі словами вітань до присутніх звернулися – заступник начальника 
відділу освіти Валентина Петрівна Андрощук та голова районного коміте-
ту профспілки працівників освіти Леся Федорівна Вознюк. Вони провели й 
церемонію нагородження (понад 30  різних нагород).  

     Дипломом Міністерства освіти і науки України та Національної акаде-
мії педагогічних наук України за участь в VІ Міжнародному форумі кращих 
навчальних закладів «Інноватика в сучасній освіті» нагороджено директо-
ра Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів Ігоря Борисовича Семенюка.  

    Грамотами  й  грошовими преміями відділу освіти та РК профспілки 
були відзначені переможці І туру 
Всеукраїнського конкурсу профе-
сійної майстерності «Вчитель року-
2015»:  

Черниш Оксана Сергіївна, вчитель 
хімії Новороманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 

Запольська Наталія Миколаївна, 
вчитель української мови та літе-
ратури Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 

Петренко Галина Олександрівна, вчитель образотворчого мистецтва 
Слободороманівської гімназії,  

Кондрачук Ольга  Анатоліївна, вчитель правознавства Лучицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 

      Дипломами управління освіти і науки Житомирської обласної дер-
жавної адміністрації за кращі роботи, які представляли наш район на 
обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини-2014», 
були нагороджені 16 представників педагогічних колективів району. 
Серед них: заступники директорів загальноосвітніх навчальних закла-
дів, учителі-предметники  (української мови та літератури, біології, 
музичного мистецтва, трудового навчання, початкових класів, геогра-
фії), бібліотекарі, практичні психологи, соціальний педагог,  керівник 
гуртка  районного центру творчості, спорту та туризму учнівської моло-
ді.  

     
За 

участь в роботі обласного семінару та обласного круглого столу з пи-
тання «Реалії та перспективи розвитку освітнього округу» нагороди 
управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації отри-
мали керівники Слободороманівського (Ващенко О.Г., Савчук Т.А.) та 
Ярунського  (Горблюк М.Й., Осадчук Л.В.) освітніх округів. 

      Не залишились поза увагою  кращі учні загальноосвітніх навчаль-
них закладів та їх наставники, яких було нагороджено  Грамотами обла-
сного  управління освіти за перемогу в обласному конкурсі юних екскур-
соводів-краєзнавців (Супрунчук Олег, учень 9 класу Городницької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, керівник Білоніг Ніна Григорівна) та обласній виставці 
юннатівської творчості «Мій рідний край – моя земля» (Морозова Ма-
р’яна, учениця 11 класу Слободороманівської гімназії та Ляхович Ірина, 

учениця 8 класу 
Киянської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, керів-
ники Рафальський 
Олег Олексійович, 
Ляхович Зінаїда 
Миколаївна). 

    Слід зазначити, 
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що з великим 
інтересом всі, хто 
прибував на ви-
ставку, вивчали 
матеріали бане-
рів, які виставили 
перед входом у 
велику залу п’ять  
опорних шкіл 

Слободороманівського (Ващенко О.Г.), Суслівського (Пилипчук О.А.), 
Несолонського (Молодецький П.О.), Чижівського (Лагодинський В.Б.), 
Ярунського (Горблюк М.Й.) освітніх округів.   

     Велике зацікавлення  присутніх викликали роботи, які представили на 
виставку педагогічні працівники дошкільних та загальноосвітніх навчаль-
них закладів усіх восьми освітніх округів, районного методичного центру 
та центру творчості, спорту і туризму учнівської молоді. 

     Про надбання вихователів дошкільного навчального закладу розпові-
ла завідуюча Городницького ДНЗ №1 Тетяна Леонідівна Павловська.  

      Неабияку увагу присутніх привернули електронні презентації власних 
напрацювань педагогів Броницької (директор М.М.Халан), Наталівської 

(директор Мухаровський О.Г.), Поліянівської (директор Чечет М.В.), 
Тупалецької (директор Богинська А.О.) ЗОШ І-ІІ ступенів та Несолонсь-
кої (директор Молодецький  П.О.), Колодянської (директор Боровець 
В.Д.),  Косенівської  (директор Бортник Л.М.), Токарівської (директор 
Спасіба М.В.) ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

      На завершення відкриття виставки заступник завідуючої РМЦ Кате-
рина Миколаївна Костюк і методист Юрій Олексійович Скрипнюк поба-
жали всім миру, творчості, професійного зростання та підкреслили, що 
журі сумлінно вивчить усі матеріали і відбере кращі з кращих для пред-
ставлення нашого району на ХІІІ-тій  обласній  постійно діючій педагогі-
чній виставці «Сучасна освіта Житомирщини-2015». 

 Заступник 
зав.РМЦ       
Костюк К.М. 
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Красилівська (Степанюк Л.Д.), Несолонська (Молодецький П.О.), Но-
вороманівська  (Надієвець П.І.), Орепівська (Петрук М.Д.), Піщівська 
(Горлата Л.С.), Пилиповицька (Масловський В.Р.), Повчинська 
(Малиновський  О.М.),  Суслівська (Пилипчук О.А.), Токарівська 
(Спасіба М.В.), Федорівська (Левченко А.К.), Чижівська (Лагодинський 
В.Б.), Ярунська (Горблюк М.Й.) ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівсь-
ка гімназія (Ващенко О.Г.), Борисівська  (директор Сапожнік С.В.), 
Брониківська (Горблюк В.Д.), Броницька (Халан М.М.), Варварівська 
(Шевчук К.В.), Великогорбашівська (Семенюк І.Б.), Гірківська (Смоляр 
В.І.), Дідовицька (Ковальчук Т.В.), Івашківська (Ковальчук Г.І.), Кали-
нівської (Жигун І.Й.), Кленівська (Лінкевич Ц.П.), Курчицька (Захарчук 
Ю.В.), Курчицькогутянська (Петренко В.П.), Малоцвілянська  (Шостак 
А.М.), Наталівська (Мухаровський О.Г.), Немильнянська (Ґудзь О.П.),   
Поліянівська (Чечет М.В.), Суховільська (Герус Н.С.), Тальківська 
(Алєксєєва О.М.), Таращанська (Стасюк В.М.), Тупалецька (Богінська 
А.О.), Яворівська (Токарчук О.А.) ЗОШ І-ІІ ступенів, Крайньодеражнян-
ська ЗОШ І ступеня (Юхова О.М.), районний методичний центр 
(Сікора О.П.), районний центр творчості, спорту і туризму учнівської 
молоді (Подкаура В.М.), дошкільні навчальні заклади с.Токарів 
(Матвійчук Д.В.) та смт. Городниця (Павловська Т.В). 
      Активну участь у виставці взяли педагогічні працівники  Новорома-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і Тупалецької ЗОШ І-ІІ ступенів (по 11 ро-
біт), Великомолодьківської, Городницької, Колодянської (по 9 робіт), 
Федорівської, Чижівської (по 8 робіт), Косенівської, Несолонської, 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівської гімназії (по 7 
робіт),  Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 робіт).  
     П’ять робіт подали на виставку педагоги Курчицькогутянської ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 
     По чотири роботи представили педагогічні колективи  Броницькогу-
тянської, Гульської, Піщівської, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Малоц-
вілянської, Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів та районного центру твор-
чості, спорту і туризму учнівської молоді.   
     Незначну кількість робіт підготували на педагогічну виставку вчите-
лі Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Брониківської, Дідовицької, Кали-

НАКАЗ №5 від 05.01.15 
Про підсумки проведення районної педагогічної виставки  
«Сучасна освіта Звягельщини-2015» 
       Відповідно до планів роботи управління освіти і науки Житомирсь-
кої обласної державної адміністрації, Житомирського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти, наказу управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації  від 14.10.2014 року № 277 «Про про-
ведення шкільних, районних, обласної педагогічних виставок «Сучасна 
освіта Житомирщини-2015»,  наказу відділу освіти  від  23.10.2014  року 
№ 352 «Про проведення шкільних та районної педагогічних виставок 
«Сучасна освіта Звягельщини-2015», продовжуючи традицію щорічних 
педагогічних виставок «Сучасна освіта Звягельщини»  05.01.2015 року 
проведено урочисте відкриття  районної  педагогічної виставки  
«Сучасна освіта Звягельщини-2015».  
  Метою проведення названого заходу є –  популяризація кращого дос-
віду професійної діяльності працівників освіти району, впровадження 
новітніх технологій  у педагогічну практику, пошук ефективних шляхів 
удосконалення навчального процесу, формування творчого духу зма-
гання в підготовці та презентації нових надбань, створення банку даних  
досягнень педагогічних колективів району. 
 На цьогорічну виставку було представлено 227 робіт з 45 шкіл (однієї 
ЗОШ І ступеня, 21 ЗОШ І-ІІ ступенів, 23 ЗОШ І-ІІІ ступенів), районного 
методичного центру,  двох дошкільних навчальних закладів, центру 
творчості, спорту і туризму учнівської молоді (для порівняння: в минуло-
му навчальному році – 363 роботи із 46 шкіл – двох ЗОШ І ступеня, 21 
ЗОШ І-ІІ ступенів, 22 ЗОШ І-ІІІ ступенів, вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів). 
Така участь засвідчує  деякий спад творчого потенціалу педагогічних 
працівників, активність використання ними в практичній діяльності но-
вих досягнень педагогічної науки, сучасних новітніх технологій навчання 
та виховання. 
        Учасниками  педагогічної  виставки  були: Барвинівська  (директор  
Щепер Л.Т.), Броницькогутянська (Поліщук Н.А.), Великомолодьківська 
(Бармак О.В.), Городницька (Гончаренко С.В.), Гульська (Гаврилюк В.І.), 
Жолобненська  (Солощук  О.О.), Киківська (Процюк М.Д.), Киянська 
(Копчук М.П.), Колодянська (Боровець В.Д.), Косенівська (Бортник Л.М.), 
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нівської, Кленівської,  Яворівської  ЗОШ І-ІІ  ступенів та  Крайньодераж-
нянської  ЗОШ  І ступеня (по 1); Киківської, Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів та Івашківської ЗОШ І-ІІ ступенів (по 2); Жолобненської, Киянської, 
Повчинської, Токарівської, Ярунської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Великогорба-
шівської, Курчицької, Немильнянської, Тальківської, Таращанської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, ДНЗ смт Городниця №1 та с.Токарів (по 3). 
      Не представили жодної роботи учительські колективи Анастасівсь-
кої (Шевчук Н.В.), Лучицької (Чиж М.В.), Середньодеражнянської 
(Осадчук Л.В.), Стрієвської (Гордійчук В.О.), Червоновільської (Іванюк 
М.М.) ЗОШ І-ІІ ступенів, вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів (Годун В.І.) - (для 
порівняння -  в минулому році не представили жодної роботи на педа-
гогічну виставку  вчительські  колективи  Анастасівської (Ситнер 
С.Ю.), Лучицької (Чиж М.І.), Середньодеражнянської (Осадчук Л.В.), 
Червоновільської (Іванюк М.О.) ЗОШ  І-ІІ ступенів). 
      Заслуговує на увагу сучасне інноваційне оформлення та зміт мате-
ріалів окремих вчителів Великомолодьківської (Васильчук Т.А., Черемха 
М.Р., Лавренюк Л.І., Храбан І.С.), Городницької (Філоненко Л.А.),  Жоло-
бненської (Вовк  М.В., Солощук І.О.), Киківської (Марчук В.С.), Колодян-
ської (Хомицька Л.В.), Киянської (Бармак В.І.), Новороманівської 
(Пасічник В.П., Черниш О.С., Заруцька Г.І., Пасічник М.М.), Несолонсь-
кої (Петрук Н.В.), Піщівської (Бонковська І.В.), Пилиповицької (Ткачук 
Т.В.), Слободороманівської гімназії (Рафальський О.О., Скиба Г.М., 
Богданчук Г.П., Петренко Г.О., Желізко О.Ц.), Суслівської (Пилипчук 
О.А.), Федорівської (Тюрікова В.В.), Чижівської (Лагодинський В.Б.), 
Ярунської (Янчук О.С.) ЗОШ І-ІІІ ступенів;  Брониківської (Філімонова 
Т.В., Горшкальова Н.М.), Броницької (Арікайне О.О., Кручинська Н.В., 
Сергійчук О.А.), Великогорбашівської   (Кирилюк Л.В.,  Петришина О.В.), 
Гірківської (Лопатюк О.О.), Івашківської (Ковальчук Г.І., Сорока І.В.), 
Калинівської (Зубрицький В.А.), Наталівської (Василенко А.І.), Немиль-
нянської (Гудзь Л.А.), Тальківської (Туровець А.А.), методичного  центру  
(Рошка  С.П.,  Якубович О.В.), центру творчості, спорту і туризму учнів-
ської молоді (Ляхович З.М., Остапчук І.Г., Данюк В.В., Рожкова З.В.),  
Городницького дошкільного навчального закладу № 1 (Павловська 
Т.Л.), Токарівського ДНЗ (Матвійчук Д.В.).   
       На науковому рівні, переконливо, з використанням сучасного муль-
тимедійного  комплексу,  презентували свої напрацювання педагогічні 
колективи  Броницької (директор Халан М.М.), Наталівської (директор 
Мухаровський О.Г.), Поліянівської (директор Чечет М.В.), Тупалецької 
(Богинська А.О.)  ЗОШ І-ІІ ступенів, Колодянської (директор Боровець 
В.Д.), Несолонської (директор Молодецький П.О.) ЗОШ І-ІІІ ступенів.   
      Вчителі району виявили великий інтерес до матеріалів, презентова-
них на педагогічній виставці районним методичним центром, загальноо-
світніми навчальними закладами та окремими  педагогами з восьми 
освітніх округів, районним центром творчості, спорту і туризму учнівсь-
кої молоді та дошкільними навчальними закладами.   
       Не залишились поза увагою  матеріали стендів-банерів, які презен-
тували на виставці опорні школи п’яти (з восьми) освітніх округів: Несо-
лонського,  Суслівського, Слободороманівського, Чижівського, Ярунсь-
кого. 
       Не представили своїх стендів-банерів на педагогічну виставку Горо-
дницький,  Піщівський та Пилиповицький освітні округи.  
       Не повністю, напевно,  зрозуміли завдання електронної презентації 
педагогічних надбань дирекції  Косенівської (директор Бортник Л.М.), 
Токарівської (директор Спасіба М.В.) ЗОШ І-ІІІ ступенів. Висвітлення 
інформації про кращі роботи окремих вчителів чи надбання всього пе-
дагогічного колективу  було непродуманим, незмістовним, нецікавим 
для наслідування.  
       Матеріали, представлені Барвинівською,  Киківською, Жолобненсь-
кою,  Киянською,  Орепівською, Повчинською, Токарівською,  Ярунської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Брониківською, Великогорбашівською, Івашківською, 
Дідовицькою, Калинівською, Кленівською, Курчицькою, Немильнянсь-

кою, Тальківською, Таращанською,  Яворівською ЗОШ І-ІІ  ступенів 
не повністю відобразили набуті здобутки в удосконаленні навчаль-
но-виховного процесу, методичної та управлінської діяльності (для 
порівняння – в минулому році це були такі школи:    Брониківська, 
Дідовицька, Калинівська, Кленівська, Курчицька, Курчицькогутян-
ська, Наталівська, Немильнянська,  Стрієвська,  Тальківська, 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Барвинівська, Городницька, Киківсь-
ка, Повчинська, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).       
      На жаль, окремі  матеріали  Косенівської, Колодянської, Піщів-
ської, Пилиповицької, Токарівської, Федорівської, Чижівської, Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Борисівської, Варварівської, Гірківської, 
Курчицькогутянської, Поліянівської, Тупалецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
не відповідали  сучасним вимогам  щодо їх естетичного оформлен-
ня та ідейного наповнення.  
      Безпосередню активну участь у заходах педагогічної виставки 
взяли керівники навчальних закладів, їх заступники, вчителі,  мето-
дисти РМЦ, РЦТСТУМ  та відповідальні за проведення шкільних та 
районної  педагогічних виставок «Сучасна освіта Звягельщини-
2015». 
      Популяризації виставки сприяли засоби масової інформації 
(сайт відділу освіти, методичний вісник «Педагогічні обрії», інфор-
маційно-методичний бюлетень «Школам Лесиного краю», міськра-
йонна газета «Лесин край»). 
      Оргкомітет та журі детально розглянули і оцінили представлені 
матеріали. 
Кращими за змістом та дизайном визнано 78 робіт (додаток). 
      Відповідно до протоколу № 1 від 05.01.2015 року  засідання 
журі районної  педагогічної  виставки  «Сучасна освіта Звягельщи-
ни-2015» 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Матеріали вищеназваних номінацій направити на ХVІІІ обласну 
постійно діючу педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщи-
ни-2015». 
 
2. Винести подяку за підготовку і представлення матеріалів на 
районну педагогічну виставку  «Сучасна освіта Звягельщини-2015»  
керівникам: 
Бармаку О.В. – директору  Великомолодьківської  ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Гончаренко С.В. – директору Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Степанюк Л.Д. – директору Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Пилипчук С.І. .– заступнику директора Несолонської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, 
Надієвцю П.І. – директору Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Масловському В.Р. –  директору Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Ващенко О.Г. – директору Слободороманівської гімназії, 
Пилипчуку О.А. – директору Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Спасіба В.М. – директору Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Левченко А.К. – директора Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Бойко Т.І.– заступнику директора Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Горблюк М.Й. – директору Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Сапожніку В.С. – директору Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Халану М.М. – директору Броницької ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Смоляру В.І. – директору Гірківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Петренко В.П. – директору Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Стасюку В.М. – директору Таращанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Юховій О.М. – директору Крайньодеражнянської ЗОШ І-ступеня, 
Сікорі О.П. – завідуючій РМЦ, 
Подкаурі В.М. – директору РЦТСТУМ. 
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Черниш О.С. – вчителя хімії Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Петришину О.В. – вчителя хімії Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Лавренюк Л.І. – вчителя біології Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Черемху М.Р. – вчителя географії Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Пасічник В.П.  – вчителя основ здоров’я  Новороманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Марчук В.С. – вчителя музичного мистецтва Киківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів,  
Василенко А.І. – вчителя музичного мистецтва Наталівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Рябушенко Я.М. – вчителя музичного мистецтва Федорівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Петренко Г.О. – вчителя образотворчого мистецтва Слободороманівсь-
кої гімназії,  
Храбана І.С. – вчителя фізичного виховання Великомолодьківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Ткачук Т.В. – практичного психолога Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Новорок В.І. – практичного психолога Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Тюрікову В.В. – практичного психолога Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Якубович О.В. – методиста з психологічної служби РМЦ, 
Богданчук Г.П. – бібліотекаря Слободороманівської гімназії , 
Козерацьку Н.Д. – бібліотекаря Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Павловську Т.Л. – завідуючу Городницьким ДНЗ №1, 
Матвійчук Д.В. – завідуючу Токарівським ДНЗ, 
Ляхович З.М. – керівника гуртка «Декоративно-прикладна творчість» 
РЦТСТУМ, 
Данюк В.В. – керівника гуртка «Декоративно-прикладна творчість» 
РЦТСТУМ, 
Остапчук І.Г. –  керівника гуртка «Бісероплетіння» РЦТСТУМ, 
Рожкову З.В. – керівника гуртка «Початкове технічне моделювання» 
РЦТСТУМ. 
 
 5. Вказати керівникам Анетівської, Вербівської, Жеребилівської, Майст-
ровільської, Майстрівської, Маковицької ЗОШ  І ступеня, Анастасівської, 
Лучицької, Стрієвської, Середньодеражнянської, Червоновільської, 
Брониківської, Дідовицької, Калинівської, Кленівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Барвинівської, Жолобненської, Киківської, Киянської, Повчинської, Оре-
півської, Токарівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів на незадовільну 
організацію  колективів до участі в  педагогічній  виставці «Сучасна 
освіта Звягельщини-2015». 
 
6.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

6.1. опрацьовувати Положення про педагогічну виставку та  
аналізувати  матеріали, які подаються педагогічним колективом чи окре-
мими вчителями на районну педагогічну виставку  «Сучасна освіта 
Звягельщини»,  звертаючи  велику увагу на зміст та естетику їх  оформ-
лення, 

6.2. даний наказ довести до відома  педагогічних  працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
7. Заступнику завідуючої РМЦ  Костюк К.М. даний  наказ  довести 

до відома керівників  загальноосвітніх  навчальних  закладів  
електронною  поштою. 

 
8.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
відділу освіти В.П.Андрощук. 
 
Начальник відділу                           О.А.Антипчук 

3. Нагородити Грамотами відділу освіти за сумлінну підготовку і 
змістовне представлення матеріалів на районну педагогічну вистав-
ку «Сучасна освіта Звягельщини-2015»: 
   Чечета М.В. – директора Поліянівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
 Мухаровського О.Г. – директора Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
 Богинську А.О. – директора Тупалецької ЗОШ І-ІІ ступенів, 
 Боровець В.Д. – директора Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 Молодецького П.О. – директора Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 
4. Нагородити Дипломами відділу освіти за активну участь та нале-
жно підготовлені матеріали на  районну  педагогічну виставку  
«Сучасна освіта Звягельщини-2015»: 
Ковальчук Г.І. – директора Івашківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Лагодинського В.Б. – директора Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Данильчук Л.І. – заступника директора Новороманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Молодецьку С.В. – вчителя історії Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Янчук О.С. – вчителя початкових класів Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Желізко Р.Ц. – вчителя початкових класів Слободороманівської 
гімназії, 
Лопатюк О.О.– вчителя початкових класів Гірківської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 
Васильчук Т.А.– вчителя української мови та літератури Великомо-
лодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Скибу Г.М.  – вчителя  української мови  та   літератури  Слободороманівської  гімназії, 
Гудзь Л.А. – вчителя  української мови та літератури Немильнянсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Заруцьку Г.І. – вчителя  світової літератури Новороманівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів,  
Бармак В.І. – вчителя світової літератури Киянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Кирилюк Л.В. – вчителя англійської мови Великогорбашівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, 
Горшкальову Н.М. – вчителя англійської мови Брониківської ЗОШ І-
ІІ ступенів, 
Петрук Н.В.. – вчителя англійської мови Несолонської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Солощук І.О. – вчителя англійської мови Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Петришину Т.В. – вчителя англійської мови Киківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Вовк М.В. –  вчителя французької мови Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,    
Сайчук В.Л .– вчителя німецької мови Косенівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Сідорова Р.В. – вчителя німецької мови Косенівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, 
Гриценка В.І. – вчителя математики Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
Тарнавську Я.М. – вчителя математики Великомолодьківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
Сергійчук О.В. –  вчителя математики Броницької ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Ейсмонт А.О. – вчителя математики Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Бонковську І.В. – вчителя інформатики Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Пасічника М.М. – вчителя фізики Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Зубрицького В.А. – вчителя фізики Калинівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Туровця А.А. – вчителя фізики Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Арікайне О.О. – вчителя трудового навчання  Броницької ЗОШ І-ІІ 
ступенів, 
Рафальського О.О. – вчителя хімії Слободороманівської гімназії, 
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Інформація про організацію та 
проведення 
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2015»   

 

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека – 2015» відбудеться 18березня 2015 року відповідно до Правил його прове-
дення та рекомендацій. Просимо вчителів суспільствознавчих дисциплін, директорів шкіл сприяти організації проведення  конкурсу. 
Звертаємо увагу, що участь у конкурсі є добровільною. 

Заявки на участь у конкурсі подати до 10 лютого 2015 року районному координатору (методист Вознюк Т.М.) для формування 
загальної заявки по району і подачі в Оргкомітет  до 15 лютого 2015 року за адресою: 03170, м. Київ, вул. Міжнародна, 49, 
Всеукраїнська громадська організація «Освітній простір». 

Отримати детальну інформацію щодо участі учнів у конкурсі та умов його проведення можна за тел. (050) 720-33-31; (097) 992-37-
05; (093) 509-91-31. 

Е-mail: leleka2012@ukr.net    

«ЛЕЛЕКА – 2015» 

16. Представлені до уваги присутніх презентаційні і відеоматеріали 
відобразили систему роботи цього навчального закладу і зокрема 
класного керівника  Дудчак І.С. «Моделювання виховної системи 11 
класу. «Я – креативна індивідуальність» 2008-2015 роки». 

Повідомлено про проведення Всеукраїнського конкурсу худож-
ньо- документальних відеороликів «Чорно-біле кіно» (з 01 грудня 
2014 року по 01 березня 2015 року), метою проведення якого є 
профілактика вживання наркотичних речовин, алкоголю та тютюно-
паління серед підлітків і молоді та підвищення їх рівня усвідомлен-
ня щодо вибору власної безпечної поведінки. 

Так як класні керівники є безпосередніми координаторами 
діяльності шкільного учнівського самоврядування, коротко повідом-
лено про план роботи районного шкільного парламенту, а саме: 
проведення  І туру Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  «Молодь 
обирає здоровий спосіб життя» (орієнтовно 19 березня), конкурсу 
електронних  учнівських презентацій «Я – Громадянин» (орієнтовно 
28 квітня) та представлення  реалізованих старшокласниками прое-
ктів РШП:  «Дитячі організації в країнах Євросоюзу» (орієнтовно 
24-26 лютого) і «Подорожуємо Україною» (орієнтовно 31 берез-
ня). 

Отже, важливу роль у формуванні національної свідомості, 
патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог, 
його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають 
бути взірцем для наслідування. Якість виховного процесу напряму 
залежить від рівня підготовленості педагогів взагалі і до кожного 
конкретного заходу зокрема; використання різноманітних методів і 
форм; знання та вмілого врахування вікових й психологічних особ-
ливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної 
патріотичної позиції вчителя – класного керівника. 

«Роль класного керівника у формуванні  національної   свідомості   та 
самосвідомості учнівської молоді» 

22 січня 2015 року на базі районного методичного центру проведено 
інструктивно-методичну нараду з головами методичних об’єднань класних 
керівників  загальноосвітніх навчальних закладів району на тему: «Роль 
класного керівника у формуванні  національної   свідомості   та 
самосвідомості учнівської молоді», в якій взяли участь 40 педагогів. 

За електронною презентацією методиста Вознюк Тетяни Миколаївни 
опрацьовано зміст «Програми українського патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді» (автори: Іван Бех, доктор психологічних наук, 
дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН 
України, Катерина Чорна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії морального та етичного виховання 
Інституту  проблем виховання НАПН України) та «Методичні рекомендації 
в організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 
2014-2015 навчального року»  (лист МОН України від 27.11.2014 №1/9-
614). 

Обговорено реалізацію педагогічними колективами  принципів  та   
змісту діючої програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ МОН України 
№1243 від 30.10.2011 року). Проведено анкетування з метою визна-
чення знання основних положень програми класними керівниками. 

 Класний керівник Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Каленюк Світ-
лана Борисівна ознайомила учасників наради з матеріалами засі-
дання обласної школи передового педагогічного досвіду з проблеми: 
«Система роботи класного керівника (за матеріалами переможців 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник ро-
ку»)»,   яке  проходило на базі Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 
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Про проведення фестивалю дитячої та юнацької творчості 
«Перлини Звягельщини -2015» 
На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року   № 927/2010 
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарова-
них і талановитих дітей та молоді»,  з метою відродження, розвитку, попу-
ляризації музичного мистецтва, заохочення дітей, юнацтва до занять 
музичним мистецтвом, пошуку і підтримки талановитих дітей та молоді 
НАКАЗУЮ: 
Затвердити Положення про фестиваль дитячої та юнацької творчості 
«Перлини Звягельщини-2015» (додається). 
Провести І – шкільний (листопад  2014 року - січень 2015 року) та ІІ  –  
районний (лютий-квітень 2015 року) етапи фестивалю дитячої та юнаць-
кої творчості «Перлини Звягельщини-2015». 
Затвердити  склад оргкомітету та журі  фестивалю дитячої та юнацької 
творчості «Перлини Звягельщини-2015» (додаток 1, 2). 
Затвердити графік проведення ІІ етапу фестивалю (додаток 3). 
Заступнику завідуючої методичного центру Костюк К.М.: 
 5.1.   Забезпечити висвітлення інформації про проведення фестивалю 

«Перлини Звягельщини - 2015» в засобах масової інформації. 
Забезпечити урочисте проведення фіналу фестивалю та нагородження 
кращих колективів, окремих виконавців та їх керівників. 
Забезпечити участь кращих колективів та окремих виконавців ІІ етапу 
фестивалю в заключному концерті 29.05.2015 року. 
Керівникам шкіл: 
6.1.Визначити склад оргкомітетів та журі по підготовці і проведенню І 
етапу фестивалю. 
6.2.Забезпечити організаційно-методичну підготовку проведення І та ІІ 
етапів фестивалю. 
6.3. Провести І етап фестивалю в листопаді 2014 року - січні 2015 року. 
6.4.Забезпечити участь кращих колективів та окремих виконавців І 
етапу в проведенні ІІ етапу фестивалю протягом лютого-квітня місяців 
2015 року, згідно графіка (додаток 3). 
Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу методичним 
центром  Сікору О.П. 
 
Заступник начальника відділу  В.П.Андрощук 

НАКАЗ №361 від 27.10.14 

- хоровий 
колектив обов’язково ,( квартет, тріо, дует, соло)  
- гра на музичних інструментах (оркестр, ансамбль, дует, соло) 
 авторська пісня, авторська поезія 
- хореографія. 
            Заклади І-ІІ ступенів представляють такі колективи: 
 - вокальний ансамбль обов’язково, (квартет, тріо, дует, соло) 
 - гра на музичних інструментах (ансамбль, дует, соло) 
 - авторська пісня, авторська поезія 
 - хореографія. 
           Представлені музичні та поетичні твори мають бути 
різножанровими, різнохарактерними,  та виконуватись із супрово-
дом і без супроводу. 

VI. Керівництво і журі 
 

           Попередній відбір здійснює оргкомітет та журі фестивалю. 
Журі прослуховує учасників фестивалю і визначає кращих у 
номінаціях, передбачених положенням за такими критеріями: 
      - виконавська майстерність 
      - акторські здібності 
      - сценічна культура 
      - якість супроводу 
      - відповідність репертуару вікові учасників. 

VII. Нагородження 
      Кращі колективи та окремі виконавці фестивалю нагороджують-
ся Дипломами та цінними призами. 

VIII. Фінансові витрати 
         Фінансування фестивалю: бюджетні, спонсорські кошти, 
благодійні внески. 
         Оплату проїзду членів оргкомітету та журі в зони району на 
оглядові концерти здійснює відділ освіти райдержадміністрації.  
         Нагородження кращих колективів, окремих виконавців фести-
валю та їх керівників здійснюють: відділ освіти,  РК профспілки пра-
цівників освіти. 

ПОЛОЖЕННЯ 
фестивалю дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2015» 

        І. Загальні положення 
  Фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2015» 
проводиться відділом освіти, РК профспілки працівників освіти і нау-
ки, центром творчості, спорту і туризму учнівської молоді.  

II. Мета і завдання 
           Сприяння розвитку та популяризації музичного мистецтва се-
ред шкільної молоді. 
           Заохочення дітей та молоді до занять музичним мистецтвом. 
           Пошук та підтримка талановитих дітей і молоді, розвиток їх 
творчих здібностей та пізнавальних інтересів в галузі музичного мис-
тецтва. 
           Виявлення кращих колективів та обмін досвідом роботи з му-
зичного мистецтва. 
           Підведення підсумків роботи гуртків музичного мистецтва. 

III. Учасники фестивалю 
           У фестивалі беруть участь учні загальноосвітніх і 
позашкільного навчальних закладів. 
          Учасниками фестивалю можуть бути всі бажаючі учні віком до 
18 років. 

IV. Форма та місце проведення 
           Основною формою проведення фестивалю є конкурси та 
оглядові (презентаційні) концерти. 
 Фестиваль проводиться з листопада  2014 року  по травень 2015 
року: 
I етапу – у школах: листопад  2014 року -  січень 2015 року 
II етап – у зонах:   лютий - квітень 2015 року 
ІІІ етап – заключний :  29 травня 2015 року 
Початок  концертів о 14.30 год.  

V. Програма фестивалю 
            Оглядово-конкурсна програма фестивалю формується з ура-
хуванням жанрово-стильових напрямків відібраних творів і 
складається не менше ніж з двох-трьох номерів для кожного виду 
виконавства. 
            Заклади І-ІІІ ступенів представляють такі колективи: 
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Ю.М. 
(Слободороманівська гім-
назія), ІІІ  місце –  Чижев-
ський С.Ю. (Токарівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Серед  жінок  пе-
ремогу  у  змаганнях  з 
настільного  тенісу здобула 
Тимошенко  Н.А.  
(Киківська  ЗОШ  І-ІІІ ступе-
нів),  Ткачук  А.І.  
(Несолонська  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів)  – ІІ місце,  Тара-
сюк  О.А. (Несолонська  
ЗОШ  І-ІІІ ступенів)   – ІІІ 
місце. 

І  місце  в  змаган-
нях  з   шахів  у  Іванюка 
М.М.  (Червоновільська  
ЗОШ І-ІІ ступенів),  ІІ місці 
– у  Нагірняка Б.А.  
(Городницька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів),  ІІІ місце –  у  Майс-
тренка Г.В. (Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Серед жінок у зма-
ганнях з шахів І місце у  
Приймак О.І. (Орепівська  
ЗОШ  І-ІІІ ступенів),  ІІ міс-
це –  у  Макарчук І.А. 
(Наталівська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів),  ІІІ місце –  у  Шо-
кур Г.І. (Орепівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів).  

Переможцями у 
змаганнях з шашок стали  
Іванюк М.М. 
(Червоновільська ЗОШ І-ІІ 
ступенів) та Микитюк Г.М. 
(Великомолодьківська 
ЗОШ І-ІІІ супенів), ІІ місця 
посіли  Марчук В.Ф. 
(Киянська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів) та Шевчук О.О. 
(Наталівська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів), ІІІ  місця  –   у Коло-
совича М.А. (Піщівська 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів)  та  Тар-
навської Я.М. 
(Великомолодьківська 

ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів). 

Пере-
можці та призе-
ри змагань 
нагороджені 
грамотами від-
ділу освіти та 
відзначені гро-
шовими премі-
ями райкому 
профспілки. 

Спартакіада  працівників  шкіл 

22 січня 2015 
року на базі Орепівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів проводи-
лась традиційна 16-а ра-
йонна спартакіада праців-
ників шкіл. В програму 
змагань входили такі види 
спорту: волейбол, настіль-
ний теніс, шахи, шашки  
(чоловіки і жінки).  В зма-
ганнях спартакіади взяли 
участь  157 працівників 
шкіл. Показали найкращу 
підготовку та стали пере-
можцями з волейболу ко-
манда відділу освіти 
(капітан Павлюк Ю.М.), 
об’єднана команда Вели-
комолодьківської та Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(капітан Храбан І.С.) - на ІІ 
місці, команда Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(капітан Пужаєв С.І.) посіла 
ІІІ місце. 

Серед жіночих 
команд перемогу здобули  
працівники  Городницької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів (капітан 
Гончаренко С.В.), другою  
стала команда Несолонсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(капітан Сарган С.М.),  на  
третьому  місці  –  коман-
да  Киківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (капітан Тимоше-
нко Н.А.). 

Взяли активну 
участь в змаганнях та по-
казали належну фізичну і 
тактичну підготовку коман-
ди Федорівської, Колодян-
ської, Новороманівської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

В змаганнях з на-
стільного тенісу І місце 
зайняв Молодецький В.О. 
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів), ІІ місце – Павлюк 
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Наша адреса: 
м. Новоград-Волинський 
вул. Соборності, 70 

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

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ 
19 січня 2015 року о й8.00 закінчився прийом електронних вер-

сій підручників на конкурс їх оригінал-макетів для учнів 4 та 7 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. Для цьогорічного 

конкурсу автори створили 259 підручників: 99—для 4 класу й 

160—для 7-го. 

  Найбільше проектів підручників подано: для 4 класу—з мате-

матики (8), з англійської мови,літературного читання і українсь-

кої мови (по 7), природознавства (6); для 7 класу—з географії, 

фізики, хімії та всесвітньої історії (по 9), геометрії (8), українсь-

кої мови та алгебри (по 7), історії України (6). 

  Експертиза електронних версій оригінал-макетів підручників 

триватиме з 27 січня по 20 лютого 2015 року. Для проведення 

експертизи у МОН шляхом “сліпого” жеребкування у грудні 

було обрано 932 експерти, однак 50 з них повідомили про не-

можливість виконання ними експертних функцій через конф-

лікт інтересів або інші обставини.  50 нових експертів (також 

шляхом сліпого жеребкування”) обрали з 4692 кандидатур, по-

даних громадськими організаціями і спілками вчителів, а також 

місцевими органами управління освітою та університетами. 

(за матеріалами прес-служб МОН) 

Життя  іде… 
 
Життя   іде  і  час  нам  не  
спинити. 
Життя  іде  і  закохалась  знов. 
Несе  тобі  щодня  він  білі  
квіти 
І у  душі  горить,  бурлить  лю-
бов. 
Життя  іде,  спливає  немов  
річка. 
Життя  іде  і  діти  вже  ростуть. 
Батьки  сивіють,  догоряє  
свічка, 
А  так  ще  хочеться  із  ними  
буть. 
Життя  іде  і  ти  уже  бабуся. 
Життя  іде  і  внуки  заміж  
йдуть. 
І  як  же  хочеться  на  мить    
  призупинитись, 
Але  роки  назад  не  повер-
нуть. 
Життя  іде… 

Окрилена творчістю... 

РМЦ 

Семенюк Людмила Олександрівна—не тільки талановитий вчитель Гірківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, а й майстерно володіє поетичним словом, яке дивує, захоплює, схви-
льовує і водночас дає надію на майбуття. 
Вашій увазі– деякі з її поезій: 

 

МАТУСІ 

 

 

Як  була  я  ще  маленька, 

То  не  дуже  розуміла, 

Що  ріднішої  як  ненька 

Не  знайдеш  у  цілім  світі. 

Мамо  рідна,  мамо  мила, 

Як  тебе  іще  назвати. 

Ти  ж  мене  добра  учила, 

Старших  віком  поважати. 

І  щодня  переживаєш 

За  дітей,  батьків,  онуків. 

Простиш  їм  усім  здоров`я, 

Щоб  минали  горе  й  муки  

Рідна  школа 

Старенька  школа,  Гірківська  моя! 

Тут  перший  дзвоник  пролунав  для  
мене. 

Слова  тут  перші  прочитала  я: 

Матуся,  мама,  матінка  і  нене. 

Теплом  завжди  стрічає  вересневим, 

Дітей  скликає  сісти  за  науку. 

Кому  хімічні  досліди  провести, 

Кому  ж  учити  лише  першу  букву. 

Я  вчилась  тут,  тепер  же  в  ній  пра-
цюю. 

Дітей  навчаю  небайдужими  зростати. 

Щоб  у  житті  знайшли  свою  дорогу, 

Не  забували,  де  їх  батько  і  де  мати. 

Рідненька  моя  школа,  Гірківчанка, 

Доки  ти  є, живе  й  село  моє. 

Зустрінем  не  один  іще  світанок, 

Допоки  ти  ще  є,  допоки  є! 

Люблю 
Люблю,коли  на  небі  світить  
сонце. 
Люблю,  коли  ти  вдома  й  дощ  
іде. 
Пташину,  яка  стукає  в  віконце 
І  сповіщає, що  ще  хтось  при-
йде. 
Люблю  дивитись,  як  зростає  
донька, 
Як  бігає,  співає,  пише  й  спить. 
Люблю  дивитись,  як  її  долонька 
Стирає  з  батьківського  лоба  піт. 
Люблю  свою  родину -  батька  й  
матір. 
Без  них  не  бачила  б  я  білий  
світ. 
Люблю  свою  дитину  й  коханую  
людину, 
Для  них  я  подарую  маків  цвіт. 


