
України, одним з можливих шля-
хів розвитку продуктивної освіти 
є  введення її прийомів та прак-
тик як доповнення до звичайного 
навчання у загальноосвітній стар-
шій школі без скасування класно-
урочної системи.  Такий підхід 
пропонує наш співвітчизник Іван 
Підласий.  

Для ефективної інтеграції ідеї 
продуктивного навчання в існую-
чу систему середньої освіти ви-
никає необхідність розробити 
продуктивну педагогічну техноло-
гію, яка б дозволила досягти ви-
сокоякісний результат при розум-
ному сполученні індивідуального 
навчання з груповим  та одержа-
ти продукт максимальної кількос-
ті і якості за мінімальний час. 

Сьогодні продуктивне навчан-
ня – це спроба вийти на новий 
рівень творчо організованої осві-
ти, заснованої на інтересах підлі-
тка, який навчається самостійно 
та взаємодіє з педагогами та пси-
хологами лише для консультації. 
Таким чином учень стає суб’єк-
том, конструктором і продуктом 
своєї власної освіти. Він – органі-
затор своїх знань, проектуваль-
ник етапів саморозвитку. Голо-
вна  ж особливість даного підхо-
ду до навчання – створення учас-
никами особистісної освітньої 
продукції: інтелектуальних від-
криттів, винаходів та конструкцій, 
віршів, задач, гіпотез, правил, 
досліджень, творів, програм на-
вчання, проектів тощо.     

Серцевина продуктивної тех-
нології — продуктивний урок. 
Структура продуктивного навча-
льного заняття — проста, позбав-
лена всіх тих «заморочок» на-
вчання. На продуктивному уроці 

23 квітня для педагогів райо-
ну був проведений майстер-клас 
«Продуктивна технологія навчан-
ня» та тренінг доктором педагогі-
чних наук, професором, завіду-
вачем кафедри гуманітарних тех-
нологій Черкаського державного 
університету Іваном Павловичем 
Підласим. Учасниками було 53 
педагоги загальноосвітніх навча-
льних закладів району. Після 
закінчення майстер-класу вони 
одержали сертифікати про про-
ходження тренінгу. 

Продуктивне навчання – це 
освітній процес, що призводить 
до розвитку ролі особистості в 
соціумі одночасно із змінами  в 
самому соціумі. Цей процес реа-
лізується у вигляді маршруту, 
орієнтованого на одержання про-
дукту в ситуаціях реального жит-
тя за допомогою групового освіт-
нього досвіду, набуття та осмис-
лення якого полегшується учас-
тю педагогів. 

Кількість шкіл продуктивного 
навчання, як альтернативних, в 
різних країнах дедалі збільшу-
ється, але оскільки на сьогодніш-
ній момент до проекту долуча-
ються і загальноосвітні школи 

органічно взаємодіють між собою 
три вічні складники навчально-
виховного процесу: учитель, 
учень, предмет. Більше немає 
нічого. 

Із цього випливає проста та 
надійна схема. Урок складається 
із семи обов'язкових елементів. З 
них 5 елементів різноманітної 
практики, 2 елементи стосуються 
пояснення, роз'яснення, інструк-
тажу. Останні на продуктивному 
уроці займають максимум 15 хви-
лин навчального часу, а не менш 
як 30 хвилин уроку відводяться на 
різні види практичної діяльності. 
Витримується «золоте» співвідно-
шення пояснення та практики — 
20:80. Мета кожного продуктивно-
го уроку — сформувати вміння, 
використовуючи набуті знання. 
Вона досягається збільшенням 
часу активної самостійної 
(тренувальної) роботи кожного 
учня. Відповідно до законів на-
вчання, в умовах високої концент-
рації уваги й активності, великого 
обсягу самостійно виконаних 
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вправ коефіцієнт засвоєння 
(правильного виконання завдань) 
може досягати 90 і більше відсот-
ків. Сім обов'язкових елементів 
(етапів) продуктивного уроку тер-
мінами сучасної педагогіки позна-
чено так:  
1) пропедевтична практика;  
2 )  о р і є н т а ц і я ;  
3 )  п р е з е н т а ц і я ;  
4) практика на прикладах;  
5 )  к е р о в а н а  п р а к т и к а ;  
6) незалежна практика в класі;  
7) домашня самостійна робота.  
Постійно присутніми в процесі є 
поточна діагностика (оцінювання) 
і моніторинг (фіксування зрушень, 
п р о с у в а н н я  в п е р е д ) .  
На кожному етапі задається пока-
зник, якого мають досягнути учні. 
Для продуктивного навчання цей 
показник не може бути меншим, 
ніж 85-100%. Якщо заданий пока-
зник не досягається, то цикл роз-
п о ч и н а є т ь с я  з  п о ч а т к у .  
Структура продуктивного уроку:  
1. Пропедевтична практика 
2. Орієнтація  
3.Презентація нових, знань, умінь  
4. Практика на прикладах  
5. Керована практика  
6. Незалежна практика  
7. Домашня практика   
 Перший етап продуктивного уро-
ку — пропедевтична практика. На 
цьому етапі досягається вирішен-
н я  к і л ь к о х  з а в д а н ь :  
1) перевірка домашнього завдання; 
2)повторення  пройденого;  
З) установлення рівня готовності 
учнів продовжувати навчання;  
4)підготовка учнів до тестування. 
Установлення рівня готовності 
учнів продовжувати навчання та 
продовження навчання лише піс-
ля запроектованого досягнення 

необхідного рівня — 
нові елементи, прине-
сені продуктивно тех-
нологією. Навчання 
продовжуємо тоді й 
лише тоді, коли досяг-
нутий запроектований 
рівень володіння знан-
нями, уміннями. Якщо 
він не досягнутий, то 
перехід до наступного 
етап заборонений.  

Ця сувора вимога диктується 
гарантією досягнення продукту 
заданої кількості та якості. Кож-
ному зрозуміло, якщо оди урок 
непродуктивний, другий — мало-
продуктивний, то звідки візь-
меться на виході процесу гаран-
тований високий показник? От-
же, урок розпочинаємо з фронта-
льного виконання практичних 
завдань, щоб виявити рівень під-
готовленості учнів. У цих завдан-
нях відтворюються сформовані 
знання й уміння, а також вивчені 
раніше. За результатом виконан-
ня тесту педагог приймає рішен-
ня — чи переходити до вивчення 
нового матеріалу, чи зупинитися 
на повторенні й зміцненні вивче-
ного. Якщо він досягнув запроек-
тованого показника на 90-95%, 
то можна рухатися далі. Години 
навчального плану не мають для 
нього жодного значення, адже 
мета — навчити, а не «пройти» 
програму. 

 Наступний етап продуктивно-
го навчального заняття — орієн-
тація, де задаються межі, умови, 
характеристики навчального ма-
теріалу, що буде вивчатися далі. 
Тут педагог роз'яснює свої споді-
вання, чітко викладає мету, ви-
значає обсяг і структуру майбут-
ньої роботи, інформує, у який 
спосіб будуть фіксуватися та оці-
нюватися результати. Завдання 
цього етапу такі:  
1. Домогтися усвідомлення на-
ступних кроків у формуванні но-
вих знань, умінь;  
2. Забезпечити наступність і по-
слідовність вивчення матеріалу, 
формування системи знань, 
умінь. 

Структура цього етапу така:  

• коротка характеристика змісту, 
зв'язків між новими і вивченими 
з н а н н я м и ,  у м і н н я м и ;  
• пояснення (якщо треба) порядку 
вивчення нового: з яких частин 
буде складатися засвоєння ново-
го змісту, яка роль учнів при роз-
гляді кожної з його частин.  
Орієнтовний етап заняття можна 
розширити й об'єднати його з 
пропедевтичною практикою. Тоді 
він набуває гнучкої структури, як 
наприклад: 
1. Вступні вправи, мета яких акту-
алізувати опорні знання, уміння, 
особистий досвід учнів, що бу-
дуть необхідні при вивченні ново-
го матеріалу; 
2. Проективні творчі вправи, що 
виходять за межі вивченого та 
вимагають самостійного пошуку 
нових знань для вирішення по-
ставлених завдань.  

Третій етап продуктивного 
уроку — презентація, тобто пред-
ставлення, виклад нових знань. 
Учитель робить усе, що для цього 
необхідне: пояснює, показує, де-
монструє, ілюструє, наводить 
приклади. Основним методом 
цього етапу уроку є пояснюваль-
но-ілюстративний. Цей метод 
споконвічно використовується 
педагогами всього світу і, можна 
сказати, є домінуючим у школі. 
Він довів свою життєздатність та 
ефективність. Частка використан-
ня пояснювально-ілюстративного 
методу в школі перевищує 90 %. 
Єдиний недолік цього методу — 
пасивність учнів. Максимально 
активний лише вчитель. 15 хви-
лин — максимальний час презен-
тації. За цей час ми маємо встиг-
нути подати матеріал тричі. По-
вторити його три рази в усе більш 
скороченому виді.  

Побудова доступного учневі 
п о я с н е н н я  ( р о з п о в і д і )  
• Мова педагога проста, ясна, 
зрозуміла навіть дитині. Тон — 
веселий, подання — з гумором.  
• Розповідь максимально коротка, 
змістовна і глибока — тобто тала-
новита. 
• Кожна ідея проілюстрована зро-
з у м і л и м  п р и к л а д о м .  
• Кожна ідея (думка) проілюстро-
в а н а  м а л ю н к о м .  
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• Незрозумілі, тобто такі, що до-
пускають подвійне тлумачення, 
слова відсутні.  
• Нові терміни вводяться дуже 
обережно й багаторазово пояс-
нюються в різному контексті.  
• Розповідь системна — розбита 
на частини, пункти і підпункти.  
• Важливі думки і факти виділя-
ються, ілюструються опорним 
конспектом чи «інтелектуальною 
картою». 
На цьому етапі кожен учень 
складає власний опорний конс-
пект вивченого матеріалу. Цим 
досягається вирішення щонай-
менше двох завдань. Перше: 
учень щось робить. Він не прос-
то пасивно слухає вчителя, а 
зобов'язаний відобразити почу-
те — виділити і дуже коротко 
занотувати головне, дослідити, 
що з чого випливає і як між со-
бою пов'язані поняття, що дослі-
джуються. Друге: учень створює 
власну символічну карту, що 
буде слугувати йому опорою при 
в і д т в о р е н н і  м а т е р і а л у .  
На етапі презентації вчитель 
пояснює знання, демонструє 
все, що їх стосується, перевіряє, 
чи зрозуміли учні навчальний 
матеріал. Після цього розпочи-
нається поетапне зміцнення ви-
вченого шляхом самостійного 
виконання завдань.  

Приступаючи до практики на 
прикладах, педагог спершу роз-
бирає разом з учнями один ти-
повий приклад. Далі приклади 
виконуються самими дітьми. 
Практика на прикладах може 
здійснюватися фронтально всім 
класом, а може проводитись у 
підгрупах, трійках і парах. Роль 
учителя в тому, щоб підтримува-
ти зворотний зв'язок, чуйно реа-
гуючи на всі відповіді учнів. Пра-
вильні відповіді підтримуються, 
неправильні — відсіваються чи 
в и п р а в л я ю т ь с я .  
У продуктивній технології доці-
льно переходити до виконання 
самостійних практичних завдань 
тільки тоді, коли точність відтво-
рення (оволодіння навичкою) у 
класі досягає не менше 80%. Це 
треба розуміти так: або всі учні 
класу виконують 80% вправ без-
помилково, або 80% учнів класу 
виконує безпомилково всі впра-

ви. Моніторинг і поточне тесту-
вання допомагають учителеві 
легко встановити цю необхідну 
межу. Цього досягають на етапі 
керованої практики. Тут слово 
«керована» означає, що вона 
проводиться під керівництвом 
учителя. Учні мають можливість 
попрактикуватися в присутності 
педагога. Робота учнів на цьому 
етапі дозволяє вчителеві оці нити 
їхню здатність самостійно викону-
вати навчальні завдання з певної 
теми. Аналізу підлягають кіль-
кість і типи допущених помилок. 
Учитель діє як індивідуальний 
помічник, фасилітатор, надаючи 
допомогу тим, хто її потребує.  
 Шостий етап — незалежна (чи 
цілком самостійна) практика в 
класі. Вона розпочинається тоді, 
коли учні досягають рівня точнос-
ті виконання завдання не нижчого 
за 85-90% на попередньому етапі 
керованої практики. Мета незале-
жної практики полягає в тому, 
щоб закріпити нове знання, за-
безпечити його запам'ятовування 
на тривалий період часу. Під час 
незалежної практики 
учні виконують практичні 
вправи без допомоги 
вчителя. Роль педагога 
— своєчасна перевірка 
та коригування робіт 
учнів. Визначається, чи 
залишився рівень точно-
сті виконання завдань 
на належному рівні, чи 
досягнув він вищого по-
казника. За результата-
ми визначається необ-
хідність у допомозі та 
додаткових заняттях 
для тих учнів, які цього 
потребують. На продук-
тивному уроці діти само-
стійно працюють над завданнями 
від 50 до 70% часу уроку. 
Сьомий етап — домашня само-
стійна практика. Учитель визна-
чає обсяг оптимальної тренува-
льної роботи, необхідної для без-
умовного закріплення вивченого 
й набування міцних навичок. Сво-
їх цілей він досягає не переван-
таженням, збільшенням обсягу 
вправ, а системою — перспекти-
вою подальшого підвищення міц-
ності навичок шляхом розгляду 
вивченого в контексті подальшо-
го вивчення нових знань.  

Особливістю цього етапу продук-
тивного уроку є те, що виконання 
домашнього завдання розпочина-
ється в класі, коли дзвінок спові-
щає про завершення уроку, робо-
та переривається на півреченні, 
півслові, півлітері. У результаті 
відсоток виконання домашнього 
завдання значно зменшується 
(навіть до 70%), а продуктивність 
(усвідомленість, самостійність) 
виконання роботи значно підвищу-
ється.  Продуктивний урок — це 
практична реалізація базової мо-
делі продуктивної технології, що 
передбачає: 
 розподіл мети навчання на конк-
ретні завдання; 
• повне розуміння та прийняття 
учнями цілей, що ставляться пе-
ред ними; 
• розподіл процесу навчання на 
окремі кроки за кількістю постав-
лених задач. 

Завідуюча РМЦ Сікора О.П. 
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(З досвіду роботи 
вчителя географії 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Макашевої 
О.Г.) 
Вчителі географії 
Новоград-
Волинського району 
разом зі своїми 
учнями проводять 
значну роботу по 

відродженню втрачених (забутих) геогра-
фічних назв малих об’єктів нашої місцево-
сті природного, історичного, гідрографіч-
ного походження. При цьому виявляють 
та уточнюють місцеві (народні) назви 
географічних об’єктів, з’ясовують історію 
їх походження та мову назви об’єкту.  
Спочатку ця робота проводилася в рам-
ках Всеукраїнської історико-географічної 
експедиції учнівської молоді 
«Мікротопоніми України», а пізніше завдя-
ки ентузіазму її учасників.  

В попередньому номері були опубліко-
вані мікротопоніми смт.Городниця, сіл 
Гульськ, Жолобне, Калинівка, Курчицька 
Гута, Киянка. 

VII. с. Кропивня. 
Картка №1 
1. Назва – Парасчин перехід 
2. Рід об’єкту – історична частина населе-
ного пункту. 
3. Походження назви: перехід через річку 
Руденька, де колись жила баба Параска. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-35° L-850 м. 
Картка №2 
1. Назва – Селище. 
2. Рід об’єкту – історична частина населе-
ного пункту. 
3. Походження назви: колись було село, 
яке ввійшло в землю. В цьому селі була 
церква. З покоління в покоління переда-
валось, що в релігійні свята чути, як дзве-
нять дзвони в церкві. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-60° L-800 м. 
Картка №3 
1. Назва – Рудокопи. 
2. Рід об’єкту – історична части-
на населеного пункту. 
3. Походження назви: ця назва 
походить від того, що в цьому 
місці є червона руда з якої ви-
плавляли чавун. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-10° L-
1900 м. 

VIII. с. Лучиця 
Картка №1 
1. Назва – «Застава» 
2. Рід об’єкту – урочище. 
3. Походження назви: до 1939р. там стоя-
ла казарма, де проживали прикордонни-
ки, які охороняли кордон, що в той час 
проходив між бувшим СРСР і Польщею. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-226° L-1000 м. 

IX. с. Немильня 
Історична назва: полонський хутір, ці 
землі належали графу Тишкевичу, який 
пізніше подарував їх дочці княгині Люд-
гарді Яблонській. В хуторі було 9 хат, 
вся територія була зайнята лісом. Люд-
гарда Яблонська силою заселила цей 
хутір людьми, тому що сюди ніхто не 
хотів їхати, землі були бідні. Назва 
походить від немилого життя.  
Картка №1 
1. Назва – Груське.  
2. Рід об’єкту – урочище. 
3. Походження назви: В цьому місці 
грузли вершники Богдана Хмельниць-
кого. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-120° L-2000 м. 
Картка №2 
1. Назва – Золотьок. 
2. Рід об’єкту – урочище, рослинний 
об’єкт. 
3. Походження назви: дуже красиве 
місце, люди завжди ходили любуватись 
рослинами, квітами. Тут росли дуже 
рідкісні квіти: африканська кала, Іван-
та-Марья та інші. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-90° L-3000 м. 
Картка №3 
1. Назва – Батіг. 
2. Рід об’єкту – урочище. 
3. Походження назви: внук Чингисхана 
Батий під час походу на Київ зупинявся 
на цьому місці, щоб відпочити. 
4. Мова назви – Монголо-татарська.  
5. Місцеположення: А-110° L-1500 м. 
Картка №4 
1. Назва – Отамани. 
2. Рід об’єкту – урочище.  
3. Походження назви: на цьому місці 
був похований отаман, зараз на могилі 
знаходиться великий кам’яний хрест. 
Коли це було, ніхто не знає. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-210° L-200 м. 

 X. с. Орепи 

Меліоративні канали села Орепи. 
Картка №1 
1. Назва – Романове болото. 
2. Рід об’єкту – урочище. 
3. Походження назви: поле, до прове-
дення меліорації було болото, назва 
походить від імені діда Романа, який 
дуже часто ловив там рибу.  

4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-200° L-1000 м. 
Картка №2 
1. Назва – Борисівка.   
2. Походження назви: ділянка поля, де до 
проведення меліорації протікала річка 
Борисівка, права притока річки Церем. 
Тепер там меліоративний канал.  
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-205° L-1500 м. 
Картка №3 
1. Назва – Глинищи. 
2. Походження назви: мішаний ліс в якому 
колись була копальня глини, з якої випіка-
ли цеглу.   
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-255° L-3000 м. 
Картка №3 
1. Назва – Баланова пасіка. 
2. Походження назви: заросла кущами 
верби заболочена місцевість де колись 
тримав пасіку житель з прізвиськом Ба-
лан. 
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-260° L-2000 м. 
Картка №4 
1. Назва – Ящерина. 
2. Походження назви: На цьому полі при 
оранці виорювали дуже багато черепа-
шок. Це результат відкладів древнього 
моря. 
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-270° L-1700 м. 
Картка №5 
1. Назва – Курган. 
2. Походження назви: в1761р. була збудо-
вана суконна фабрика, а через 100 років в 
1861р. була повністю спалена робітника-
ми. Ця ділянка поля дещо підвищується 
над оточуючою місцевістю. 
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-335° L-2400 м. 
Картка №6 
1. Назва – Горіле болото. 
2. Походження назви: ділянка болота в 
урочищі Ліські, де було торфовище, яке 

горіло тривалий час. 
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення:  А-335° L-
3000 м. 
Картка №7 
1. Назва – Сидорові лози. 
2. Походження назви: На цьому 
полі колись було хутірне поселен-
ня жителів. Можливе серед них 
був і Сидір. 
3. Мова назви – українська.  
4. Місцеположення: А-95° L-2900 
м. 

XI. с. Піщів 
Історична назва: офіційна назва села 
Піщів в минулому і тепер не змінювалася. 
Є кілька версій походження назви. Від 
російського слова «піща», українського 
«пісок», а польського «пуца». Ймовірніше 
назва села походить від слова «Пуща». 
За переказами, місце, де зараз розміщене 
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рла. Вони були поховані метрів за 300-400 
на захід від села. Це урочище і тепер но-
сить назву «Мерці». 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: урочище Тримарівка 
знаходиться на північ від села Піщів на 
відстані 2000 м, А-0°. Урочище Мерці зна-
ходится на північний захід від села Піщів 
на відстані 2100 м А-330°. 

ХІІ. с. Середня Деражня 
Картка №1 

1. Назва – Цапина. 
2.Рід об’єкту – урочище. 
3. Походження назви: назва походить 
від слова «цапи», які водилися в лісі, що 
був на місці даного урочища в давнину. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-170° L-1500 м. 
Картка №2 
1. Назва –Лебедине озеро. 
2.Рід об’єкту – гідрографічний. 
3. Походження назви: колись водилися 
лебеді. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-36° L-551 м. 
Вчитель Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Макашева О.Г. 

село, в далекому минулому було покри-
те дрімучим лісом.  
Картка №1 
1. Назва – Капличка. 
2.Рід об’єкту – гідрографічний. 
3. Походження назви: «капличка» -- це 
окультурене мінеральне джерело. На 
цьому місці в минулому знаходилося 
невеличка церква – капличка. 
4. Мова назви – українська.  
5. Місцеположення: А-275° L-1000 м. По 
трасі Київ-Львів.  
Картка №2 
1. Назва – «Тримарівка», «Мерці».  
2.Рід об’єкту – історична частина 
села Піщів, урочище. 
3. Походження назви: за переказами 
село Піщів виникло на даному місці 
приблизно в 17 ст. До того часу воно 
розміщувалось північніше за 2 км в 
урочищі Тремарівка. Переміщення 
пов’язане з епідемією чуми, в резуль-
таті якої більшість жителів села виме-
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У найщиріші хвилини душа кожної 
людини схожа на пісню - сумну, 
журливу чи веселу, щасливу. І най-
частіше слова цієї пісні пише ко-
хання, що відкриває яскравий світ 
почуттів та  переживань:  
«Любов – безмежний, чудовий дар, 
Що дав творець своєму створінню. 

Любов – це жертва, серця жар 
І райський спокій у терпінні». 

  Кохання давало і дає життя най-
кращим творам мистецтва, музики, 
поезії. Мабуть, немає жодного по-
ета, який би не оспівував це прекра-
сне почуття. Завжди нам хочеться 
якомога більше дізнатися про надії, 
переживання наших кумирів. Тому 
урок позакласного читання «Вічна 
загадка любові», що пройшов у 9 
класі Наталівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, був особливо хвилюючим і ро-
мантичним.  
Чи закохувалися коли-небудь Тарас 
Шевченко, Леся Українка, Іван 

Франко? Так, зви-
чайно. Яскравим 
підтвердженням ста-
ла електронна презе-
нтація, створена вчи-
телем української 
мови та літератури 
Петровською А.С.  
Розповідь педагога 
доповнювали  кадри 
презентації, а легка 
романтична мелодія 

допомогла створити особливо хви-
люючу атмосферу. Дев’ятикласни-
ки читали щирі зізнання Тараса 
Шевченка дівчині Оксані: «І ти не 
згадаєш того сироту, що в сірій 
свитині, бувало, щасливий, як по-
бачить диво – твою красоту». 
Справжнім одкровенням  стала 
розповідь про страждання Лесі 
Українки, на руках якої помирала 
кохана людина. Адже учні звикли 
бачити в ній  мужнього борця. І 
тому з особливим сумом  читали: 
«Уста говорять: «Він навіки зги-
нув! » А серце каже: «Ні, він не 
покинув!» Ти чуєш, як бринить 
струна якась тремтяча? Тремтить – 
бринить, немов сльоза гаряча?».  
Не любила вона показувати перед 
людьми своє особисте горе, тільки 
листочки паперу чули сумний ше-
піт її уст. Талановитий поет Іван 
Франко мав ніжне чуття складної 
жіночої душі, вірші його – мелодія 
в словах:   

«Я понесу тебе в душі на дні, 
Облиту чаром свіжості й любові. 

Твою красу я переллю в пісні. 
Коралі уст і ритми голосні…»  

  Історії його почуттів вплітались 
на уроці в загальний вінок кохан-
ня разом з віршами О.Олеся,  
В.Сосюри, О.Підсухи. Учні від-
кривали нову сторінку сприйнят-
тя поезій, а це має надзвичайний 
пізнавальний та виховний ефект. 
Кохання – зелене дерево життя, 
бурхливий океан, невичерпне 
цілюще джерело. Підростаюче 
покоління має мати позитивні  
орієнтації, формувати свої почут-
тя на кращих творах літератури та 
мистецтва. Такі уроки є справж-
нім поштовхом для розквіту ніж-
ного, прекрасного, вічного.  
Петровська А.С., вчитель україн-
ської мови та літератури  Ната-
лівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

«Вічна загадка любові»  

До уваги вчителів українсь-
кої мови та літератури! 

12 квітня 2011 року на базі 
Токарівської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів відбудеться районний 
семінар вчителів українсь-

кої мови та літератури. 
Методист РМЦ   Рошка С.П. 



кожна книж-
ка має своє 
місце. Шкі-
льні бібліо-
текарі ціка-
вилися ви-
ставками, 
документа-
цією, пла-
ном прове-
дення Тиж-
ня книги. На 
всі питання 
вони одер-
жували ви-
черпну від-

повідь або консультацію Олени 
Василівни. 
  Учасники семінару були присутні 
на загальношкільній лінійці, на якій 
було підведено підсумки огляду на 
краще збереження навчальної кни-
ги. Учням, які гарно зберігають на-
вчальну книгу, було вручено Дип-
ломи.     
Також Олена Василівна зробила 
аналіз позакласного читання по 
кожному класу та визначила кра-

щих читачів, яких 
було відзначено 
Почесними гра-
мотами. 
 В цей день в 
школі було про-
ведено загально-
шкільну акцію 
«Подаруй бібліо-
теці книгу». Ко-
жен клас робив 
звіт і демонстру-
вав скільки і яких 
книг він дарує 
бібліотеці. За-
вдяки щорічній 
загальношкільній 
акції фонд худо-

жньої літератури бібліотеки попов-
нюється новими надходженнями. 
  Цікаво та весело пройшов дитя-
чий ранок «Прощавай, Букварику». 
Учні 1-го класу (класовод Даниль-
чук Л.І.) були активними, вони спі-
вали, розказували віршики та при-
слів’я про книги, виступали в ролі 
героїв. На святі були присутні ба-
тьки. Всіх присутніх здивувало за-
вершення свята, коли Олена Васи-

лівна вивезла на сцену великий 
торт і подякувала першокласникам 
за їх любов до книги. 
 Учасники семінару високо оцінили 
роботу шкільної бібліотеки по про-
веденню Тижня книги.  Відмітили, 
що  бібліотека Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – справжній 
центр пропаганди книги, надійний 
помічник педагогів у навчанні і ви-
хованні учнів. 
 Методист РМЦ Євпак О.М. 

Традиційним у Новороманівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  у березні місяці 
стало святкування Тижня книги, у 
ході якого організовуються книжкові 
виставки, проводяться бібліотечні 
уроки, виховні години, дитячі ранки, 
присвячені популяризації книги. 
  17 березня, у рамках Тижня, на 
базі школи відбувся районний семі-
нар шкільних бібліотекарів. Учасни-
ків семінару гостинно зустріли дире-
ктор школи Надієвець П.І.,  заступ-

ник директора з виховної роботи 
Пасічник В.П., бібліотекар Гераси-
мюк О.В. З піснею «Ласкаво проси-
мо» учні піднесли гостям хліб-сіль. 
  Сподобалась учасникам семінару 
екскурсія по школі. З електронної 
презентації, яку представила засту-
пник директора з виховної роботи 
Пасічник В.П., вони дізналися про 
життя педагогічного  та учнівського 
колективів. 
  Приємно вразила гостей шкільна 
бібліотека. Завдяки турботі, небай-
дужості та дбайливості Олени Васи-
лівни приміщення бібліотеки пере-
творилося у книжкову світлицю, де 
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Вона знала багато європейських мов, 
мала високий інтелектуальний рі-
вень. Її виховували як сильну люди-
ну, яка не мала права виставляти на 
показ свої почуття. У  19-літньому 
віці написала для сестер підручник 
«Стародавня історія східних наро-
дів», перекладала А.Міцкевича, 
Г.Гейне, В.Гюго, Гомера. Грала на 
фортепіано,малювала, багато виши-
вала, коли мала можливість, і здоро-
в’я. Бо саме його у неї було най-
менше. Слабка жінка, ім’я якої напи-
сано на скрижалях історії великими 
золотими літерами  – Леся Українка. 
Тяжка хвороба змусила її подорожу-
вати, шукаючи полегшення у постій-
ному стражданні. Вона жила в Німеч-
чині, Італії, Єгипті, на Кавказі, в Кри-
му.  
   Під час проведення заходів  до 140-
річчя з дня народження Лесі Україн-
ки учні Наталівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів мали можливість здійснити вірту-

а л ь н у  п о д о р о ж 
«Лесиними стежками». 
Гідом  виступала Пет-
ровська А.С., вчитель 
української мови та 
літератури. Завдяки 
ретельно дібраному  
матеріалу вона  ство-
рила електронну пре-
зентацію,  яка,  власне, 
і  була основою віртуа-
льної подорожі. Спо-
чатку всі вирушила в 
Крим. Євпаторія, Бах-
чисарай, Севастополь, 
Ялта…Прекрасні  мор-

ські краєвиди, будинок в Балаклаві, де 
зупинялась  поетеса, експозиції музею 
Лесі Українки в Ялті,  ніжні кримські 
мелодії. І як доповнення – вірші з цик-
лу       « Кримські спогади» у виконан-
ні учениць 7 класу Фесенко Анастасії, 
Тимощук Анастасії, Мельничук Ната-
лії.. Згадались  слова поетеси : « Мені 
так добре в цьому сонці та морському 
повітрі!». 
 Потім присутні  віртуально перенес-
лись до Єгипту, де наша землячка про-
вела дві зими, написала цикл творів 
«Весна  в Єгипті». У творчості того 
періоду важливого сенсу набрали об-
рази пірамід, сфінкса, яких присутні 
теж бачили на екрані, а в арабських 
наспівах , що зазвучали а залі, було 
чути шум вітрів, шерхіт піску, пооди-
нокі вигуки погоничів верблюдів. 
В 1901 – 1903 роках поетеса жила у 
Сан-Ремо. Старовинні вулички,  
архітектурні пам’ятки, історичні мону-
менти, різнокольорові гортензії та ду-

хмяні петунії на клумбах привітно 
зустріли  віртуальних подорожніх. 
Леся Українка любила Італію, тро-
хи говорила італійською, вона на-
дихала її  в творчості. Учасниця 
обласного конкурсу читців творів 
Лесі Українки Артеменко Юлія, 
учениця 9 класу, прочитала присут-
нім твір, написаний поетесою в 
Сан-Ремо. 
Останні роки поетеса жила  в Гру-
зії. Невблаганно прогресувала хво-
роба, а перед Лесею поставали кар-
тини волинського дитинства, згаду-
валась краса поліської природи. 
Петровська А.С. розповідала про 
тбіліську вулицю імені Лесі Украї-
нки, де письменниця жила, коли 
вперше приїхала в Грузію. Телаві, 
Кутаїсі, улюблений Батумі. Учні 
схвильовано дивились на гори, мо-
настирі, замки, слухали грузинські  
народні пісні. Здавалось, що всі 
знаходяться в Грузії. Тому  селище 
Сурамі викликало особливе хвилю-
вання, адже тут зупинилось життя 
нашої славної землячки. Земне 
життя, бо духовне продовжилось  в 
серцях і пам’яті людській. І крила 
їй – поезія, вічно, світла, що живе 
скрізь, де бувала Леся  Українка. А 
віртуальні  подорожі завдяки сучас-
ним технологіям активізують пізна-
вальний інтерес та сприяють шир-
шому і глибшому сприйняттю жит-
тєвого та творчого подвигу відомої 
землячки. 
Петровська А.С., вчитель українсь-
кої мови та літератури Наталів-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів 

період, 
НАКАЗУЮ: 

    І.  Директорам загальноосвітніх та 
керівникам дошкільних навчальних 
закладів: 
Посилити роз’яснювальну роботу 
серед школярів і дошкільнят, та про-
вести запобіжні заходи щодо попере-
дження загибелі дітей на воді та льо-
ду. 
Залучати працівників органів внутрі-
шніх справ, управлінь та відділів 
МНС, аварійно-рятувальних служб на 
водних об’єктах при проведення бать-
ківських зборів з даної тематики. 

Про запобігання загибелі 
 дітей на водних об’єктах у  
 весняно-літній період     
 Відділом освіти райдержадміністра-
ції, загальноосвітніми та дошкільни-
ми навчальними закладами прово-
диться відповідна робота щодо запо-
бігання загибелі дітей на водних об’-
єктах у весняно-літній період. Проте 
за останні роки в області трапля-
ються випадки із загибеллю ді-
тей на водних об’єктах. 
Виходячи з вищевказаного та з ме-
тою попередження загибелі дітей на 
водних об’єктах у весняно-літній 

Кожної п’ятниці, протягом весняно-
літнього періоду, інформувати батьків 
про контроль за перебуванням дітей на 
вулиці та недопущення їх самостійного 
перебування на воді та виходу на лід. 
Поновити в загальноосвітніх та дошкі-
льних навчальних закладах листівки, 
плакати з вимогами правил поведінки 
на льоду і воді. 
Про проведену роботу інформувати 
методиста РМЦ Скрипнюка Ю.О. до 
01.04.2011 року.    
   ІІ.  Контроль за виконання наказу 
залишаю за собою. 
Начальник відділу  О.А.Антипчук 
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Про проведення районного  
конкурсу-захисту Web-сайтів  
навчальних закладів  
З метою популяризації можливостей 
і розширення мережі інформаційних 
ресурсів для формування єдиного 
інформаційно-навчального середови-
ща регіональної освітньої системи  
НАКАЗУЮ:  
1. Організувати проведення район-
ного конкурсу-захисту Web-сайтів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

(далі - Конкурс) щорічно протягом квіт-
ня-травня, починаючи з 2011 року.  
2. Затвердити Положення про прове-
дення районного конкурсу-захисту 
Web-сайтів навчальних закладів (далі 
– Положення, додаток 1). 
3. Для організації проведення Конкур-
су і підведення підсумків затвердити 
склад організаційного комітету та журі 
(додаток 2, 3). 
4. Районному методичному центру:  

4.1. забезпечити щорічне проведен-

ня Конкурсу згідно з Положенням.  
4.2. підсумки Конкурсу підвести на 

щорічній серпневій конференції пра-
цівників освіти району. 

4.3. забезпечувати висвітлення ре-
зультатів конкурсу в засобах масової 
інформації та на сайті відділу освіти  

5. Контроль за виконанням даного 
наказу покласти на завідуючу РМЦ 
Сікору О.П.  
Начальник відділу освіти   
                                       О.А. Антипчук  

дагогічний колектив.  
3.3.6. Досягнення учнів та педагогів на-
вчального закладу.  
3.3.7. Методична робота.  
3.3.8. Програмно-методичне забезпе-
чення.  
3.3.9. Інформація про навчальні кабіне-
ти.  
3.3.10. Ресурси бібліотеки навчального 
закладу.  
3.3.11. Електронні видання навчального 
закладу.  
3.3.12. Олімпіади, творчі конкурси, нау-
ково-дослідницька робота.  
3.3.13. Участь у створенні навчальних 
проектів з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій.  
3.3.14. Шкільні музеї, кімнати.  
3.3.15. Позакласна робота.  
3.3.16. Дитячі та молодіжні об’єднання.  
3.3.17. Інформація для вчителів, учнів 
навчального закладу.  
3.3.18. Інформація для батьків.  
3.3.19. Листування, форуми, чати, гос-
тьова сторінка.  
3.3.20. Адреси Web-сайтів, тематичні 
посилання на інші сайти.  
3.3.21. Ареси Web-сторінок учнів школи 
тощо.  
ІV. Основні вимоги до створення сайту  
4.1. Веб-сайт може створюватися засо-
бами сервісів і ресурсів середовищ Веб-  
1.0. і Веб-2.0.  
4.2. Наявність головної сторінки зі стис-
лим каталогом усіх розділів (рубрик) 
сайту. З кожної сторінки сайту мають 
бути посилання на головну сторінку.  
4.3. Наявність швидкої і зручної навіга-
ції.  
4.4. Наявність на головній сторінці сайту 
стислої інформації для відвідувачів сай-
ту про його структуру і змістове напов-
нення.  
4.5. Розмір кожної сторінки сайту не 
повинен перевищувати межу в 200-300 
кілобайт разом із графікою 
(оптимальний розмір – 50-100 кілобайт), 
за винятком сторінок із великою кількіс-
тю інформації (наприклад, електронних 
видань).  
4.6. Використання стандартних назв 

(наприклад, «Форум») для стандартних 
структур сайту.  
4.7. Оновлення сторінок сайту.  
4.8. За наявності великої кількості текс-
тової інформації на сайті доречно роз-
міщувати окрім web-сторінок з текстами 
також архіви у форматі Zip чи Rar.  
4.9. При доборі кольорів і шрифтів доці-
льно врахувати такі пропозиції:  
4.9.1. Сторінки з переважно текстовою 
інформацією мають світлий фон 
(наприклад, білий).  
4.9.2. Колір шрифту рекомендується 
добирати чорний, темно-зелений або 
темно-синій.  
4.9.3. Для окремих заголовків і виділен-
ня найважливішої інформації викорис-
товується червоний шрифт; уникати 
текстів, набраних тільки великими літе-
рами; для виділення окремих слів чи 
фрагменту тексту використовується 
напівжирний шрифт.  
4.10. Використання таких технологій 
відображення графіки як Flash, VRVL, 
MetaStream доцільне в тому випадку, 
якщо досягти цих ефектів неможливо 
іншими засобами і це має суттєве зна-
чення для подання інформації на сайті.  
4.11. Сторінки сайту мають бути зруч-
ними для користувачів сайту, а також 
для роботи з ними.  
4.12. Інформація на сайті може бути 
представлена українською, російською, 
англійською, польською, німецькою, 
французькою  мовами.  
V. Презентація й оцінювання Web-сайту  
5.1. Захист проводиться під час презен-
тації Web-сайту одним представником 
від навчального закладу.  
5.2. Конкурсант одержує оцінки:  
5.2.1. За зміст інформації.  
5.2.2. За Web-дизайн сайту.  
5.2.3. За презентацію Web-сайту.  
5.2.4. За зручність користування сай-
том.  
VІ. Підведення підсумків  
6.1. Переможці конкурсу нагороджують-
ся грамотами.  
6.2. Інформація про переможців конкур-
су висвітлюватиметься в засобах масо-
вої інформації, Web-сайті відділу осві-

І. Мета конкурсу  
1.1. Метою проведення конкурсу є попу-
ляризація можливостей і розширення 
мережі інформаційних ресурсів для фо-
рмування єдиного інформаційно-
навчального середовища регіональної 
освітньої системи. Конкурс проводиться 
один раз на рік.  
1.2. До участі в районному конкурсі-
захисті Web-сайтів загальноосвітніх на-
вчальних закладів запрошуються зага-
льноосвітні заклади району.  
ІІ. Завдання конкурсу  
2.2. Створення і розвиток Інтранет сере-
довища навчальних закладів.  
2.3. Використання ресурсів Інтернет 
середовища навчальних закладів та 
єдиного інформаційно-навчального се-
редовища освітньої системи Новоград-
Волинського району у поєднанні з ресур-
сами всесвітньої інформаційної мережі 
Інтернет в навчальних закладах, науко-
во-методичній роботі та у навчально-
виховному процесі, позакласній і поза-
шкільній роботі з дітьми й учнівською 
молоддю, в роботі з батьківською гро-
мадськістю.  
2.3. Формування і розвиток інформацій-
но-технологічних компетенцій навчаль-
них закладів, педагогічних працівників, 
учнів та батьків.  
III. Керівництво та організація конкурсу  
Конкурс-захист Web-сайтів навчальних 
закладів проводиться відділом освіти 
Новоград-Волинської райдержадмініст-
рації. Керує проведенням конкурсу орг-
комітет.  
3.1. Конкурс проводиться протягом квіт-
ня-травня поточного року.  
3.2. Заявки на участь у конкурсі пода-
ються районному методичному центру 
до 10 квітня поточного року.  
3.3. Основними структурними компонен-
тами сайту можуть бути:  
3.3.1. Візитка навчального закладу.  
3.3.2. Історія закладу освіти.  
3.3.3. Інформація про адміністрацію, 
педагогічний колектив навчального за-
кладу, партнерів, спонсорів.  
3.3.4. Новини із життя навчального за-
кладу.  
3.3.5. Завдання, над якими працює пе-

Стор. 8 Школам Лесиного краю 

Положення про проведення районного конкурсу-захисту Web-сайтів навчальних закладів  
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Двадцять першого березня на 
базі районного методичного 
центру відбулося засідання круг-
лого столу «Робота закладів осві-
ти району з реалізації норматив-
но-правових актів з питань соці-
ального захисту дітей». В роботі 
круглого столу взяли участь про-
відний спеціаліст РЦСССДМ 
Савицька Ю.В., головний спеціа-
ліст з питань обслуговування 
інвалідів та надання цільових 
допомог управління праці та 
соціального захисту населення 
Рижук О.Б., завідувач логопедич-
ним пунктом Вознюк Т.М., мето-
дист  з  психологічної  служби  
Якубович О.В.,  методист  РМЦ 
Мащенко Н.І., громадські інспек-
тори з охорони дитинства ЗОШ 
району.  
 В ході засідання була заслухана 
інформація громадських інспек-

торів Чижівської і 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  про робо-
ту педагогічних ко-
лективів шкіл  по 
дотриманню зако-
нодавства щодо за-
безпечення прав 

дітей-інвалідів. Були обговорені 
питання забезпечення реалізації 
права дитини на освіту, основні 
засади діяльності 
обласної  та район-
ної психолого-
медико-
педагогічних кон-
сультацій, робота 
психологічної слу-
жби в розрізі пи-
тань інклюзивного 

навчання.  
 Провідний спеціаліст РЦСССДМ 
Савицька Ю.В. представила соціа-
льний проект «Школа необмеже-
них можливостей», мета якого   
допомогти інтегруванню дітей-
інвалідів в суспільство та їх  всебі-
чний розвиток.  
 Головний спеціаліст з питань об-
слуговування інвалідів та надання 
цільових допомог  управління  
праці  та соціального захисту на-
селення Рижук О.Б. інформувала 
присутніх про  виплату пенсій 
дітям-інвалідам, надання матеріа-
льної допомоги, забезпечення ін-
валідними візками. Познайомила 
з умовами прийому до навчаль-
них закладів  випускників з інва-
лідністю. 
 Підсумком роботи круглого сто-
лу стало визначення основних 
напрямків роботи педагогічних 
колективів шкіл району по дотри-
манню законодавства щодо забез-
печення прав дітей-інвалідів.   

НАКАЗУЮ: 
Директорам шкіл: 

1.1.   До 11 квітня 2011 р. перевірити 
технічний стан, встановити потребу 
й обсяги робіт щодо упорядкування 
спортивних майданчиків, які викори-
стовуються для проведення занять з 
фізичної культури і спорту, передба-
чити ресурсне забезпечення таких 
робіт. 
1.2. Протягом  квітня-травня 2011 р. 
забезпечити практичну участь учнів 
навчальних закладів, а також залу-

Про проведення місячника 
 упорядкування  
та облаштування 
 спортивних майданчиків 

На виконання доручення 
заступника  голови  обласної 
держадміністрації  від 28.02.11 р. 
№ 1254/43/2-11 та листа обласно-
го управління з фізичного вихо-
вання та спорту від 17.03.11 р. № 
60  «Про благоустрій спортивних 
майданчиків» 

чення батьківської громадськості 
до ремонту та облаштування 
спортивних майданчиків ЗНЗ 
району. 
1.3. Про проведену роботу поін-
формувати   відділ освіти  до 30 
квітня 2011 року. 
2. Контроль за виконанням нака-
зу покласти на методиста РМЦ 
Горбовського В.П. 
Начальник відділу  
                              О.А.Антипчук 

Стор. 9 Випуск 12    

Н А К А З  
№133 від 22.03.11р. 

Круглий стіл з питань охорони дитинства  



 З метою пошуку і розкриття інди-
відуальних творчих здібностей, 
художнього смаку, внутрішнього 
резерву для творчості 25 березня 
2011 року на базі районного мето-
дичного центру проведено черго-
ве засідання літературно-
художнього салону педагогічних 
працівників «Творчість». На засі-
дання зібралися пристрасні шану-
вальники прекрасного, талановиті, 
творчі особистості з окремих педа-
гогічних колективів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів району.  
 З вітальним словом до присутніх 
звернулися:  голова комітету 
профспілки працівників освіти  
Леся Федорівна Вознюк і завідую-
ча методичним центром Ольга 
Павлівна Сікора. 
 Заступник завідуючої методичним 
центром Катерина Миколаївна 
Костюк, ознайомлюючи учасників 
засідання з його темою і метою, 
підкреслила, що молоді вчителі, 

які запрошені на засідан-
ня, певною мірою оцінять 
побачене і в  майбутньо-
му  зможуть  показати  й 
свої творчі надбання.  
 Лопатюк В.Г. і Рошка 
С.П., ведучі засідання, з 
великою шаною і любов’ю 
представили: Людмилу 
Томашівну Щепер, дирек-
тора Барвинівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, Тетяну Мико-
лаївну Косяк, вчителя 
української мови та літе-

ратури цієї ж школи, Валентину 
Данилівну Боровець, директора 
Молоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Лесю Архипівну Ґудзь, вчителя 
української мови та літератури 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Ірину Володимирівну Деркач, вчи-
теля музичного мистецтва  та  Лю-
бов Михайлівну Тимошенко, вчи-
теля світової літератури цієї ж  
школи, Надію Іванівну Яворенко, 
заступника директора Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Катерину Пет-
рівну Бобровську, вчителя почат-
кових класів Молоцвілянської  
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Наталію Олек-
сіївну Хоменюк, вчителя початко-
вих класів Броницькогутянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Ірину Валеріїв-
ну Нагірняк, вчителя географії Го-
родницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Сергія Володимировича Маруша, 
вчителя хімії Городницької ЗОШ І-
ІІІ ступенів,  Віктора Олександро-
вича Шпунтова, вчителя трудово-
го навчання Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІ ступенів,  Оксану Сергіївну Чер-
ниш, вчителя хімії Новороманівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Зінаїду Ми-
колаївну Ляхович, методиста 
РЦТСТУМ,  Вовк Юлію Адольфів-
ну, вчителя польської мови Сус-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 -  Наталію Вікторівну Кириченко, 
вчителя англійської мови Повчин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Вовк Марію Василівну, вчителя 
французької мови Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Бабич Людмилу Василівну, вчите-
ля початкових класів Піщівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Названі вчителі 
змістовно і з трепетом власної 
душі розкрили світ своїх захоп-
лень. Не дивлячись на проблеми 
сучасного життя, щоденні турботи, 
клопоти  вчительської  професії, 
вони знаходять час для розвитку 
своїх творчих уподобань і здібнос-
тей.  
Зустріч в салоні «Творчість» пере-
конала всіх присутніх у тому, що 
вчителі мають свій світ захоплень 
і потаємних мрій, тобто все те, що 
не стосується вчительської праці і 
що допомагає нам урізноманітню-
вати сірість і буденність сьогоден-
ня.  
Заступник завідуючої РМЦ                                
К.М.Костюк 

у літературно-пригодницькому фестивалі 
«Книгоманія», який проходитиме у м. Льво-

ві.   Мельник Анна виборо-
ла ІV місце. Вітаємо пере-
можців! Вони - наша гор-
дість, найкращі читачі 
України 2011 року.  

 24 березня в об-
ласній дитячій 
бібліотеці відбув-
ся ІІІ етап конкур-
су «Найкращий 
читач України-
2011». 
     Наш район 
п р е д с т а в л я л и 

переможці ІІ етапу Заїка Богдан учень 6 класу Піщівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів та Мельник Анна учениця 7 класу 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
     У конкурсі брало участь 40 переможців ІІ етапу з усі-
єї області. 
     Заїка Богдан виборов І місце, він буде брати участь 

Вітаємо з перемогою!  

РМЦ 

м.Новоград-Волинський,  
вул.Соборності, 70,  
Телефони:   
 (04141) 5-24-75;    5-33-54 
  Ел. пошта: novog@i.ua 

РМЦ 

Сайт відділу 
освіти: Osvita-

novog.at.ua 

Засідання літературно-художнього салону 
«Творчість»  


