
ченка був присвячений і ІІ (районний) 
етап Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, що проводиться під гаслом 
"Об'єднаймося ж, брати мої!". Участь у 
ньому взяли учні  Федорівської (3 роботи: 
2 - у номінації «Література», 1 – у 
номінації «Історія України і державотво-
рення»), Жолобненської (2 роботи у 
номінації «Література»), Івашківської (1 

робота у номінації «Література»), Стрієвської ( 1 робота у 
номінації «Література»), Поліянівської  (1 робота у номінації 
«Література»), Повчинської (1 робота в номінації «Література»), 
Пилиповицької (1 робота в номінації «Література», Броницької (1 
робота в номінації «Література»).  Журі розглянуло 11 робіт, з них 
10 – у номінації «Література» і 1 – у номінації «Історія України і 
державотворення». Роботи переможців (7 у номінації 
«Література» та 1 в номінації «Історія України і державотворен-
ня») подані на обласний етап конкурсу в Житомирський ОІППО. 

Активними до відзначення знаменної дати були і вчителі-
словесники, які брали участь у педагогічній виставці «Освіта Звя-
гельщини 2014», представивши 7 розробок, присвячених 
Т.Г.Шевченку (літературно-економічну програму «Я знаю все про 

Кобзаря» підготувала вчитель Барвинівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Калінченко Т.М.; поетичний доробок у рамках 
проекту творчих учителів району «Живослово» - вчи-
тель Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів Тимошенко Л.М.; 
презентацію «Т.Г.Шевченко і Житомирщина» та розроб-
ку «Слово Шевченкове - вічне» - вчитель 
Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів Доценко С.П.; роз-
робку уроку «Пам’ятник моєму улюбленому поетові у 
рідному місті Новограді-Волинському» - вчитель Н-
Волинської вечірньої школи ІІ-ІІІ ступенів Дубчак Р.І.; 
проект «Краса природи у творах Т.Шевченка» - вчитель 
Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів Підкаура В.Г.; 
презентацію «Тарасовими стежками» - вчитель 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів Венгер І.Д.; матеріали з 
досвіду роботи над вивченням життєвого і творчого 
шляху Т.Г.Шевченка  - вчитель Дідовицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів Ковальківська О.І.). 
Матеріали з досвіду роботи цих філологів надруковані у 
методичному віснику «Педагогічні обрії» №1 (17) за 
березень 2014 року. 
У грудні 2013 року 
навчальні заклади району 
отримали  книгу 
Р.Симоненка, В. Берестен-

ка «Тарас Шевченко та його доба», де 
зібрано ретельно перевірені докумен-
ти, що збереглися, автентичні спогади 
сучасників - друзів і соратників Шев-
ченка, які близько знали поета, а 
також наукові дослідження що базу-
ються на об'єктивному відборі фактів, 
ґрунтовному і неупередженому 
викладенні. 

У 2013-2014 навчальному році 
207 учнів з 9 навчальних закладів 
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Наталівська, Тальківська, 
Малоцвілянська, Брониківська, 
Варварівська, Дідовицька, Тупалецька 
та Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів) долучилися до участі в V 
Всеукраїнській українознавчій грі 
«Соняшник» -2014, яка відбулася 4 
березня 2014 року і була присвячена 
200-річчю від дня народження Вели-

Про прихід найчарівнішої пори року нагадує не лише несміливий спів 
птахів і вербові пухнастики-котики, не тільки наближення жіночого свята 8 
Березня та несподівані промінчики-поцілунки сонця, перлинно-чисті підс-
ніжники, а, звичайно, трепетно-неповторне, пророчо-геніальне слово 
Нашого Тараса Шевченка. Скільки гордості від того, що Нашого, українсь-
кого. Тим паче, що в цьому році ми відзначатимемо 200-річчя від дня його 
народження і 2014 оголошено Роком Шевченка.  

Немає, мабуть, жодної байдужої людини до його поезій, що дивують 
своєю актуальністю. Погодьтеся, у світлі останніх подій вони набувають 
особливого звучання та забарв-
люються тонами сучасності.  
Свою Україну любіть,  
Любіть її во время люте,  
В останню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть! 
Про те, що Шевченківські дні 
особливі,  підтвердять у кожній 
школі нашого району, адже, як 
пише Оксана Сенатович,  
Коли до класу на урок 
приходить 
наш Тарас Шевченко, 
про Україну і добро 
слова звучать так небуденно. 
Здається, дихають слова: 
“Мені тринадцятий минало...” 
Весна ридала: 
“Прощавай”. 
Скрипів пісок за Косаралом... 
І нам тринадцять. Зелен світ 
шумить зеленими листками, 
над нами сонця ясний квіт, 
і Кобзарева пісня з нами. 
Вона звучить, як гімн весні 
у вільній збратаній родині. 
Наш зелен світ, і ми у нім — 
зелене листя України. 

10 грудня 2013 року на базі районного методичного центру проходив 
районний етап ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
ім.Т.Г.Шевченка, якому передував відбірковий, шкільний, на базі опорних 
шкіл освітніх округів. Найбільша кількість учасників спостерігалася в 
Ярунському (34),  Слободороманівському (26) та Городницькому (24) 
освітніх округах. Всього 138 учнів стали учасниками І етапу конкурсу. 

У районному конкурсі взяли участь 29 представників з восьми освітніх 
округів. Під час практичної частини кожному було запропоновано завдан-
ня мовно-літературного характеру, що передбачали не тільки володіння 
відомостями про життєвий і творчий шлях поета, а й навичками 
інтерпретації літературних творів. 

На обласному етапі конкурсу, який відбувся 21 грудня 2013 року, наш 
район представляли Голуб Катерина, учениця 7 класу 
Слободороманівської гімназії, та Степанюк Руслана, учениця 9 класу 
Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів, яка виборола диплом ІІІ ступеня.  

Святкуванню 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шев-

Весну розбудило Шевченкове слово 
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НИ—2014 
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В ПРАКТИКУ РОБОТИ 
СУЧАСНІ ПЕДАГОІЧНІ 
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Шкільні бібліотечно-
іноформаційні 
центри— необхідна 
умова сьогодення 
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Відповідно до наказу відділу освіти від 12 вересня 2013 року № 334 
та з метою  сприяння розвитку і популяризації музичного мистецтва 
серед шкільної молоді,  пошуку та підтримки талановитих дітей, роз-
витоку їх творчих здібностей та пізнавальних інтересів в районі стар-
тував ІІ етап фестивалю дитячої та юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини-2014». Традиційно, 04 березня 2014 року, його відкрили 
художні колективи та окремі виконавці загальноосвітніх навчальних 
закладів Новороманівської зони: 
Слободороманівської гімназії, 

Несолонської, Новороманівської, 
Федорівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Брониківської, Поліянівської, 
Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Учасники фестивалю порадували 
своєю виконавською майстерніс-
тю, акторськими здібностями і 
різнобарвністю сценічних костю-
мів. Приємні враження залишили 
всі  виступи. 
Новими «перлинками» названого 
фестивалю  визнано: 
Весельську Ангеліну, ученицю 2 
класу  Поліянівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів (вокал - реп), 
Домашенко Крістіну, ученицю 6 
класу і Домашенко Каріну, учени-
цю 7 класу Несолонської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (вокал), 
Костіну Аліну, ученицю 3 класу  

Брониківської ЗОШ І-ІІ ступенів (художнє читання і вокал), 
вокальний ансамбль учнів 7 класу Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Лосовську Анастасію, ученицю 5 класу Слободороманівської гімназії 
(художнє читання), 
Венгер Ольгу, ученицю 7 класу Слободороманівської гімназії, 
вокальний дует у складі Морозової Мар’яни та Мигас Анни, учениць 
10 класу Слободороманівської гімназії. 
Більш впевнено виступили знані вже виконавці: Весельська Каріна, 
учениця 6 класу і Весельська Крістіна, учениця  7 класу Поліянівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, вокальний ансамбль «Полісяночка» учнів Броників-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів та вокальний ансамбль учнів 2, 4 класів Сло-
бодороманівської гімназії.  
Нагорна Олена, учениця 5 класу Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Шапран Наталія, учениця 11 класу Слободороманівської гімназії. 
Вперше свої таланти продемонстрували учні Новороманівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів (вокальний ансамбль, солісти-вокалісти Роман Юлія, 
учениця 7 класу, Заєць Людмила, учениця 11 класу)  
та юні танцюристи Поліянівської і Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів.  
Учні  Слободороманівської гімназії  представили на розсуд глядачів 
три танці «Калина», «Дружба» і «Вальс».  

Варто зазначити, що, активну участь в рамках фестивалю взяли  вчи-
тельські художні 
колективи та окремі 
виконавці.  
Бурхливі оплески 
отримали: 
новостворений  вока-
льний ансамбль 
учителів Новорома-
нівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, вокальне 
тріо родини Весель-
ських (Зої Вікторівни, 
вчителя початкових 
класів, Каріни та 

Крістіни) з Поліянівської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Данюк Аліса Іванівна, вчитель математики, Петрук Наталія Вікторівна, 

вчитель англійсь-
кої мови, Синга-
євська Регіна 
Я р о с л а в і в н а , 
вчитель музично-
го мистецтва  
Н е с о л о н с ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(вокал), вокаль-
ний ансамбль 
« К а л и н о н ь к а » 
вчителів Федорів-
ської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, 
Горблюк  Анато-
лій Степанович, 
учитель музич-
ного мистецтва 
Броник івс ьк ої 
ЗОШ І-ІІ ступе-
нів (вокал).  
Наступні огля-
дові концерти 
ф е с т и в а л ю 
«Перлини Звя-
гельщини-2014» 
відбудуться: 
11.03.2014 року  

–  Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів (школи даної зони), 
18.03.2014 року  –  Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів (школи даної зони), 
09.04.2014 року  –  Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів (школи даної зони). 
 Заступник зав. РМЦ                                                    К.М.Костюк 

«Перлини Звягельщини-2014» 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 
кого Кобзаря. 

Це далеко не повний перелік того, що було проведено освітянами 
району, адже кожна школа розробляла свій план заходів, який передба-
чав і виставки в бібліотеках, і літературно-музичні композиції, конкурси 
читців та малюнків, випуск газет, вікторини, години спілкування, 
літературні читання. Цікаві форми роботи запропонували своїм учням у 
Яворівській  (заочна мандрівка шляхами Шевченка, диспут), 
Варварівській (віртуальні відеоекскурсії, творчі проекти), Ярунській 
(літературний двобій, літературний альманах, клуб знавців та 
інтелектуальний турнір), Тальківській і Поліянівській ЗОШ (літературний 
брейн-ринг, усний журнал). У Несолонській школі проведені тематичні 
уроки та загальношкільну лінійку, у Кленівській ЗОШ організовано вис-
тавку дитячих малюнків, у Суслівській - проведено урок-екскурсію, учні 
Наталівської ЗОШ ознайомилися з презентаціями про Шевченка-
художника та взяли участь у Шевченківських читаннях. До літературної 
вітальні були запрошені учні Киянської ЗОШ. Оригінально та цікаво 

пройшов тиждень «Шлях до Тараса» у Стрієвській ЗОШ, де учні виго-
товляли буклети, виготовляли стіннівки та розгортки, брали участь в 
анкетуванні, малярському аукціоні та літературній грі-квесті. У 
Колодянській ЗОШ оформлено фотовиставку пам’ятників 
Т.Г.Шевченку, створено куточок ушанування творчості Кобзаря. Вис-
тавку «Перші проби пера» оформили у Суховільській ЗОШ, де 
відбулися спортивні змагання на кубок Шевченка. У Городницькій 
школі відбулося літературне свято. Шевченківський КВК проведений 
у Брониківській ЗОШ. Інформаційні хвилинки відбулися в 
Жолобненській школі. 

Головне те, що завдяки Шевченківському мудрому слову ми 
віримо у те, що зацвіте «садок вишневий коло хати» і «защебече 
соловейко в лузі на калині», а ще «закує зозуленька в зеленому гаї». І 
ніколи не зміліє бездонна Кобзарева криниця добра, краси, істини і 
правди. 

Методист РМЦ            Рошка С.П. 



Стор.3 

«В практику роботи сучасні педагогічні технології» 

В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини перебуває в 
центрі  всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних методів 

навчання, у тому 
числі й навчання 
музичному мистец-
тву, привертає 
пильну увагу бага-
тьох учених, мето-
дистів і вчителів. 
Ще у свій час відо-
мий педагог Ян 
Амос Каменський 
вважав, що той, 
хто не знає музики, 
у п о д і б н ю є т ь с я 
тому, хто не знає 

грамоти.  
Варто зазначити, що через запровадження в практичну діяльність 

сучасних педагогічних технологій навчання, у загальноосвітніх навчаль-
них закладах району ведеться належна робота по всебічному розвитку 
особистості кожного учня. Вчителі музичного мистецтва сумлінно пра-
цюють над збагаченням емоційно-естетичного досвіду школярів під час 
сприймання та інтерпретації творів музичного мистецтва, наполегливо 
формують у вихованців позитивне ставлення до творів музичного мис-
тецтва,  вчать  розуміти,  грамотно  аналізувати  та чисто інтонувати  
програмові твори.  

Підтвердженням цьому став, проведений 27 лютого  2014 року на 
базі Дідовицької ЗОШ І-ІІ ступенів, районний  семінар-практикум учите-
лів музичного мистецтва на тему «Інтерактивні методи навчання на 
уроках музичного мистецтва як засіб активізації навчально-пізнавальної 

діяльності школя-
рів».  
За  традицією,  учні  
школи  на  чолі  з  
директором Тетя-
ною Василівною 
Ковальчук, привітно 
зустріли  гостей  
духмяним короваєм 
на вишитому украї-
нському  рушнику.  
В рамках семінару-
практикуму присут-
ні відвідали  відкри-

ті уроки, позакласний  виховний захід, провели чергове заняття творчої 
групи і засідання круглого  столу з питань використання новітніх педаго-

гічних технологій   в  навчально-виховному процесі.  Використовуючи 
електронну презентацію, про роботу школи  змістовно розповіла  її дире-
ктор Т.В.  Ковальчук  

Урок в 4 класі на тему  «Царство народних танців»  (вчитель Остапе-
нко Таїса Володимирівна), вразив  чіткістю  структурної побудови, наси-
ченістю кольоровою наочністю,  різноманітними новітніми формами 
роботи  та доречним використанням аудіо- відео матеріалів. 

Серйозну  програмову тему «Зародження симфоджазу» змістовно 
було розкрито учнями 8 класу під керівництвом наставника Оксани Арка-
діївни  Креховецької. Учні продемонстрували належні знання основних 
музичних понять,  необхідної музичної термінології,  вміння логічно ви-
словлювати свої думки  щодо  джазової музики  Джоржа Гершвіна і, 
власне, своє ставлення до легкої  і серйозної музики. 

Схвальні відгуки прозвучали з вуст учасників семінару-практикуму 
про комплексне розв’язання на уроках практичних, освітніх, виховних і 
розвиваючих завдань, про ефективність  використання інтерактивних 
методів навчання спрямованих на формування освітніх компетенцій  
відповідно  змістової  лінії  «Музичне мистецтво» Державного  стандар-
ту. 

Загальношкільний вихо-
вний захід «Масниця. 
Свято колодки» показав 
сумлінну роботу  вчите-
ля музичного мистецтва 
О.А.Креховецької  по  
розкриттю артистичних, 
вокальних  і сценічних 
здібностей учнів школи,  
прилучення їх до розу-
міння і збереження  
українських  народних 
традицій.  

Підсумовуючи роботу семінару-практикуму, заступник завідуючої 
РМЦ Костюк К.М. підкреслила, що використання сучасних  інтерактивних 
методів навчання  великою мірою позитивно впливає на  розвиток осо-
бистості. Різноманітні форми і методи організації навчальної діяльності  
дають змогу  розкрити суб’єктивний досвід  учнів, створити атмосферу 
зацікавленості кожного учня в роботі, оцінювати його діяльність, форму-
вати завдання, що спрямовані на виявлення індивідуальних якостей 
учня. Успіх у роботі кожного вчителя залежить від його майстерності, 
творчого пошуку. Немає однакових учителів, як немає однакових учнів, 
Кожний учитель - це особистість, неповторна індивідуальність. Учитель 
сьогодні має можливість працювати творчо, йти своїм шляхом, важливо, 
щоб цей шлях був раціональним, продуктивним і результативним у дося-
гненні поставленої мети. 

стю деяких установ і організацій, які займаються безпосередньо на-
вчанням, вихованням, корекційно-відновлюваною та реабілітаційною 
роботою з  дітьми з особливими потребами, а саме: міжнародний бла-
годійний фонд «Місія в Україну» (м. Житомир, вул. Старовільська, 29),  
Тетерівський дитячий будинок-інтернат (соціально-медична установа 
для постійного проживання хлопчиків віком від 4 до 18 років з розумо-
вою відсталістю, підпорядкований Департаменту праці та соціального 
захисту населення Житомирської облдержадміністрації).  

Обговорено організацію підготовки  документаційних матеріалів до 
проведення виїзного засідання обласної психолого-медико-педагогічної 
консультації, 
яке відбудеться 
19 червня 2014 
року на базі 
РМЦ. 

 

28 лютого 2014 року  на базі РМЦ відбулася інструктивно-
методична нарада з вчителями індивідуальної форми  навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів району на тему:  
«Навчально-виховна робота з дітьми з особливими освітніми 
потребами в умовах сільської школи», в якій взяли участь 15 
педагогів. 

Учасники обговорили основні напрямки, пріоритети, особливості  
навчальної і виховної діяльності вчителя з дітьми з особливими 
освітніми потребами на дому.  Дітей даної категорії необхідно, за 
можливостями фізичного стану, максимально залучати до позаклас-
ної та позашкільної роботи в навчальному закладі.  Інтеграція в соці-
альне середовище однолітків дуже важлива для повноцінного розви-
тку особистості з вадами розвитку. Враховуючи сучасну тенденцію 
до запровадження інклюзивного навчання, педагогічні колективи 
мають працювати над формуванням позитивного виховного просто-
ру, розвитком міжособистісних відносин в учнівському середовищі на 
засадах толерантності, терпимості, взаємодопомоги.  

За допомогою відеоматеріалів учасники ознайомились з  діяльні-

«Навчально-виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах сільської школи»  



27 лютого 2014 року на базі районного методичного центру відбувся 
семінар шкільних бібліотекарів на тему «Формування інформаційної куль-
тури учнів засобами шкільної бібліотеки». На семінар з’явилось 30 бібліо-
текарів. 

Досвідом з даного питання поділилися Квадрович Н.О. (бібліотекар 
Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.), Цимбалюк Г.Р. (бібліотекар Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Богданчук Г.П. (бібліотекар Слободороманівської гімназії). Свої висту-

пи вони супроводжували 
електронними презента-
ціями. 
Слід відмітити, що ці 
бібліотекарі брали участь 
у І турі Всеукраїнського 
конкурсу «Шкільна біблі-
отека» в номінації 
«Шкільна бібліотека – 
інформаційний центр 
навчального закладу». 
Квадрович Н.О. відміти-

ла, що динамічний розвиток суспільства, а також комп’ютерних технологій 
потребує від усіх постійного й активного впровадження у діяльність шкіль-
ної бібліотеки інформаційних технологій. 

Цимбалюк Г.Р. наголосила, що інформаційна робота є одним із важ-
ливих напрямків роботи бібліотеки. Вона повинна носити систематичний, 
оперативний, випереджувальний характер. Підвищенню інформаційної, 
освітньої, пізнавальної культури читача сприяють книжкові виставки та 
масові заходи, які постійно готуються та проводяться у бібліотеці. 

      Богданчук Г.П. поділилася досвідом реорганізації бібліотеки Сло-
бодороманівської гімназії в інформаційний центр. Розповіла про введення 
нових послуг, серед них такі: 

вільний доступ до комп’ютера; 
використання електронних баз бібліотеки; 
прослуховування аудіозаписів книг; 
перегляд мультфільмів та кінофільмів; 
комп’ютерні розвивальні ігри; 
настільні ігри; 
слухання музики; 
проведення і організація масових заходів. 

   Методист РМЦ Євпак О.М. підкреслила, що перетворення 
шкільних бібліотек в 
інформаційні центри 
– необхідна умова 
сьогодення. Основ-
не завдання, яке 
виконують бібліоте-
чно- інформаційні 
центри – своєчасне 
забезпечення пот-
реб користувачів 
інформацією, надання можливостей і доступу до її пошуку та осмис-
лення. Кожен має йти своїм шляхом до створення такого центру. На 
процес формування ШБІЦ впливає багато факторів, зокрема: 

зацікавленість керівників навчального закладу; 
ініціативність самого бібліотекаря; 
матеріальна база бібліотеки. 
 На семінарі також розглядалося питання підготовки та відзна-

чення в шкільних бібліотеках 200-річчя з дня народження 
Т.Г.Шевченка. Цікавою інформацією з даного питання поділилися 
голова методоб’єднання шкільних бібліотекарів Цимбалюк Г.Р. та 
бібліотекар Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів Вазилюк Г.С. 

Галина Ростиславівна зібрала цікавий матеріал про перебуван-
ня Кобзаря в селі Гульськ. Галина Сергіївна продемонструвала 
присутнім фотографії пам’ятників Тарасу Григоровичу Шевченку в 
Україні та за кордоном, прочитала вірші, присвячені великому Коб-
зарю, чим викликала у присутніх гордість за український народ та 
його Генія і Пророка. 

Досвідом передплати фахової періодичної преси та методичної 
літератури поділилася бібліотекар Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Рацієвська О.Б. 

Про проходження курсової перепідготовки при ОІППО розповіла 
бібліотекар Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Козерацька 
Н.Д. 

В роботі семінару взяла участь завідуюча районною дитячою 
бібліотекою Данюк О.Б., яка надала методичну допомогу в оформ-
ленні книжкових виставок та тематичних поличок. 

Шкільні бібліотечно-інформаційні центри – необхідна умова сьогодення 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

«Кожному мила своя сторона» 

Відповідно листа обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців в загальноосвітніх школах  проведено районний тур конку-
рсу дитячого малюнку «Кожному мила своя сторона», який 
сприяв популяризації сучасного мистецтва на селі, дав поштовх 
для розвитку здібностей, талантів учнівської молоді.  

В конкурсі взяли участь 18 учнів 9-11 класів із різних шкіл 
району. Твори конкурсантів відображали куточок того краю, де 
проживає учасник, визначні місцеві історичні та культурні пам’я-
тки. 

При оцінці робіт журі користувалося такими критеріями: 
креативність та індивідуальність інтерпретації теми; 
рівень художньої майстерності та технічного виконання. 

Журі визначило кращими малюнки учнів: 
Січкар Юлії (11 клас Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), 
Деюн Анастасії (9 клас Борисівська ЗОШ І-ІІ ступенів), 
Брайткрайц Аліни (10 клас Слободороманівська гімназія), 
Возняк Маріанни (11 клас Слободороманівська гімназія), 
Рафальського Олександра (11 клас Слободороманівська 

гімназія), 
Захарчук Марії (9 клас Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів), 
Хіморгіна Олександра (11 клас Городницька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів), 



Давай будемо природу берегти! 
Я метелика не скривджу, хай летить. 

І ялинку не зрубаю, хай стоїть. 
Не затопчу мурашинку, хай повзе. 
Не зламаю з дуба гілку, хай росте. 

Не впущу сміття у річку, хай бурлить. 
Із гнізда яйце не скину, хай лежить. 

В джерело не пущу камінь, нехай б’є. 
В полі жито не столочу – це святе. 

Верби посаджу в долині, хай шумлять. 
Зерен птахам кину взимку, хай їдять. 

Покормлю приблуду-кішку. А як ти? 
Давай будемо природу берегти! 

12 березня в малому залі Палацу культури ім. Л. Українки зібралися діти з 12 шкіл району щоб підняти глобальні екологічні проблеми. В цьому році 
тема виступів присвячена збереженню та охороні рідкісних і зникаючих видів первоцвітів та ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги. 
І етап конкурсу проводився по 8 освітніх округах, в яких прийняли участь 34 школи (15 шкіл І-ІІ ст., 19 шкіл І-ІІІ ст.,).  
13 кращих команд були відібрані для участі в районному конкурсі. 
З  вітальним  словом до всіх присутніх звернувся  начальник відділу освіти Олександр Анатолійович Антипчук 
Визнали переможцями районного конкуру-огляду екологічних агітколективів команди: 
Абсолютний переможець агітколектив „Екодзвін” Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст., керів-
ник Пасічник В.П.; 
І місце—  агітколектив «Пролісок» Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Нечипорук О.В.; 
І місце— агітколектив «Екоцвіт» Івашківської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Чечет О.С.; 
ІІ місце розділили між собою агітколективи: 
- «Надія» Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Щавінська В.В.; 
- «Первоцвіт» Гульської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Кашперська О.М.; 
- «Квіти України» Варварівської ЗОШ І-ІІ ст., керівник Залізницька О.В.; 
- «Пролісок» Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Колосович В.М.; 
ІІІ місце розділили між собою агітколективи: 
- «Грінпіс» Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Нагірняк І.В.; 
- «Паросток» Наталівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Шевчук О.О.; 
- «Квіточка» Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Романюк Г.О. 
Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку всім тим, хто підготував  команди і брав участь у  конкурсі-огляді екологічних агітко-
лективів. Сподіваюся на нашу подальшу співпрацю, бажаю всім успіхів у професійній діяльності, щастя, здоров'я та гарного настрою.  

основні документи, які регулюють роботу  вихо-
вателів у ГПД,   детально розглянуті всі скла-
дові дослідницької діяльності учнів у ГПД та 
необхідну готовність до неї педагога, також, 
були розроблені рекомендації щодо викорис-
тання дослідницьких методів у групі продовже-
ного дня. 

З досвіду роботи вступили: 
Герасимчук Ольга Сергіївна, вихователь 

Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Використання 
дослідницьких методів у ГПД як дієвий спосіб 
забезпечення творчого розвитку особистос-
ті».                       

Качур Інна Олександрівна, вихователь 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів « Ак-
тивізація дослідницької діяльності 
учнів у ГПД шляхом самостійної, про-
ектної, творчо-пошукової роботи із 
застосуванням ІКТ».  
Лопоха Тамара Миколаївна, вихова-
тель Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів « 
Ігрова діяльність у ГПД як дієвий 
спосіб забезпечення творчого розви-
тку особистості». 
Осипчук Наталія Петрівна, вихова-
тель Слободороманівської гімназії « 
Управління проектною діяльністю у 

Група продовженого дня щодня стає 
однією з провідних форм організації життєді-
яльності молодших школярів. Допомогти 
дитині сформувати та реалізувати свій пізна-
вальний і творчий потенціал, соціально 
адаптуватися, навчитися плідно використо-
вувати свій вільний час – є одним із голов-
них завдань школи, що розв’язується за 
допомогою ГПД.  

На базі РМЦ пройшов семінар виховате-
лів ГПД з проблеми «Використання дослід-
ницьких методів у ГПД як дієвий спосіб за-
безпечення творчого розвитку особистості». 
У ході зустрічі були розглянуті та обговорені 

ГПД» 
Підводячи 

підсумок семі-
нару, методист 
РМЦ Лопатюк 
В а л е н т и н а 
Г р и г о р і в -
на     зазначи-
ла: використо-
вуючи дослід-
ницькі  методи 
навчання, мож-
на перекона-
тись, що учні 
краще аналізу-
ють, зіставля-
ють, виділяють 
головне, вміло застосовують набуті навички на 
практиці, набувають комунікативних навичок. Під-
вищується інтерес учнів до знань, зростає самопо-
вага. Тому можна сказати — за цими методами 
навчання — майбутнє. Постійне впровадження їх у 
практику роботи робить процес навчання значу-
щим, орієнтованим на особистість учня. І дає, 
врешті-решт, вагомі здобутки. 
Лопатюк В.Г., методист з початкового навчання 
РМЦ 
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Cемінар вихователів ГПД  



Ні у кого не виникає сумніву,  
що прогрес  цивілізації залежить  
виключно від обдарованих людей 
К.Пекес  

  
19 березня 2014 року на базі Федорівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум 
вчителів історії і правознавства на тему: 
«Розвиток творчої особистості на уроках історії», 
в якому взяли участь 17 педагогів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів району. 

Сучасне українське суспільство ставить 
перед школою завдання одночасно із забезпе-
ченням учнів інформацією сформувати у них такі 

вміння, які давали б їм у майбутньому мож-
ливість ефективно діяти в суперечливому та 
розмаїтому світі, вносити зміни в життя та 
досягати успіху. Потреба в знанні минулого 
стає особливо актуальною, коли суспільство, 
як нині, опиняється перед завданням перебу-
дови основ своєї організації. Головна функ-
ція вчителя - в організації та стимулюванні 
навчального процесу, спрямованого на роз-
виток особистості учня. 

В теоретичній частині семінару до 
уваги учасників представлені:  виступ з елек-
тронною презентацією методиста РМЦ Воз-
нюк Тетяни Миколаївни на тему: 
«Методологічні засади організації розвитку 
творчих здібностей учнів  на уроках історії» 
та мультимедійні матеріали з досвіду роботи 
на уроках та в позаурочній діяльності творчо-
го вчителя, чуйної доброї людини, прекрас-
ної жінки, професіонала, вчителя вищої кате-
горії, «старшого вчителя» Загривої Олени 
Миколаївни. 

 Проведено анкетування з метою ви-
значення рівня розвитку творчих здібностей 
учасників семінару. Обговорено правила 
підготовки і проведення турніру юних істори-
ків, який є однією із форм роботи, що дає 
можливість вчителю розвивати творчу осо-
бистість, готувати її до активного та успішно-
го самостійного життя. 

В практичній частині учасники мали 
можливість бути присутніми на уроці історії у 

11 класі по темі: «Перебудова в Україні 
(1985-1990рр.)» та виховному заході на 
тему: «Ідея соборності в творах 
Т.Г.Шевченка»,  які  майстерно і ефективно 
провела Олена Миколаївна. Кабінет історії, 
в якому проходять навчальні заняття з істо-
рії, оформлений у повній відповідності до 
нормативних вимог та власного бачення 
силами педагога у співдружності з адмініст-
рацією школи та батьківським колективом. 

В.О.Сухомлинський говорив: 
«Творчість – це не сума знань, а особлива 
спрямованість інтелекту, особливий взаємо-
зв’язок між інтелектуальним життям особис-
тості і проявом її сил в активній діяльності». 
Яскравим прикладом активної творчої вчи-
тельської діяльності, в результаті якої зрос-
тає нове покоління молодих самодостатніх 
людей, які мислять і діють по новому, є ро-
бота у Федорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  За-
гривої Олени Миколаївни. 

 Семінар вчителів історії у Федорівській ЗОШ 
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11 березня в Гульській ЗОШ І-ІІІ ступенів зібралися художні колективи та окремі виконавці з Івашківської, Тальківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів  і Барвинівської, Гульської, Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Всі вони взяли активну участь в черговому 
оглядовому концерті фестивалю дитячої та юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2014». Приємні враження зали-
шили виступи  всіх учасників фестивалю.  
Слід відзначити, що з року в рік удосконалюються виконавська майстерність і сценічна культура, урізноманітнюється 
репертуар уже знаних «перлинок»,  з’являються  нові і цікаві обдарування.   
В цьому навчальному році загальноосвітні навчальні заклади Гульської зони яскраво  продемонстрували  ріст   своєї 
виконавської майстерності і сценічної культури. 
Оглядовий концерт розпочався запальним виступом Інни Миколаївни Персікової, вчителя музичного мистецтва Іваш-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів (вокал).  
Директор  школи  Ковальчук Галина Іванівна  і  педагог-організатор  Чечет Оксана Сергіївна  достойно підтримали 
свою колегу.    
Злагоджено прозвучало вокальне тріо у складі Ковальчук Г.М., Чечет 
О.С., Персікової І.М..  
Новими учасниками фестивалю (вокал) стали  учні школи Марчук Катери-

на (6 клас),  і  Дронговська  Ангеліна (5 клас). 
Світлий, веселий настрій подарував присутнім танцювальний колектив  учнів Івашківської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів, який виступив як окремий колектив і як танцювальна підтримка солістці-вокалістці Євтушок Веро-
ніці, учениці 6 класу.  
Учні та вчителі Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів свій виступ присвятили 200-річчю з дня народження 
Т.Г.Шевченка.  Власний вірш   «Послання до Кобзаря» виразно і душевно прочитала вчитель українсь-
кої мови та літератури Тетяна Миколаївна  Калінченко. 
Вокальний ансамбль працівників школи продемонстрував злагоджений спів і належну сценічну культу-
ру. 
Художні колективи  та окремі виконавці Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів  порадували своєю високою вико-
навською майстерністю, артистичністю, сценічною культурою .  
Яскраво виступили «перлинки» фестивалю Гудіч Оксана, учениця 6 класу  і Мулько Галина, учениця 11 

«Перлини Звягельщини-2014» 



Стор.7 

Випуск 42 
класу (вокал). 
Театралізація уривку 
поеми Т.Г.Шевченка 
«Катерина» показала 
неабиякі акторські 
здібності учасників 
фестивалю - Мулька 
Захарія, учня 7 класу 
і психолога сільської 
ради Гаврилюк Окса-
ни Миколаївни. 
 Бурхливі оплески  
присутніх отримав 
виступ учительського 
вокального ансамблю «Гульчанка», який порадував  новизною репер-
туару, темпераментом його виконання,   співзвуччям вокальних пар-
тій  і  креативними  костюмами. 
Тальківська ЗОШ І-ІІ ступенів представила себе тільки вчительсь-
кими виступами. Власний вірш «Батьківська хата» натхненно прочи-

тала директор школи  Ольга Миколаївна Алєксєєва.  
Вокальне тріо у складі Ситої Олени Олексіївни, Подолянчук Наталії Степа-
нівни, Парій Оксани Іванівни продемонструвало інтонаційно чистий спів з 
супроводом і без нього. 
Завдячуючи батьківському піклуванню Миколи  Панасовича, директора 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та вчителя початкових класів Тамари Петрів-
ни  Копчуків,  їх вихованці щораз демонструють все нові й нові таланти.  
Вернігор Яна, учениця 1 класу вміло проінсценізувала роль гнома в одной-
менній пісні, яку  майстерно виконала учениця 2 класу  Бондарчук Аліна.  
Вперше участь у названому фестивалі взяла учениця 7 класу Мельник 
Тетяна, яка свій виступ присвятила Небесній Сотні.  
Учениця 2 класу Омельчук Аліна, крім вокальних даних, сміливо продемон-
струвала  й  свої  артистичні  здібності, виконуючи пісню «Циганочка».  
     18 березня 2014 року фестиваль продовжить свою роботу на базі Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 9 квітня – на базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
До участі  запрошуються  художні колективи та окремі виконавці шкіл даних 
зон.  
Заступник зав. РМЦ           К.М.Костюк 

«Перлини Звягельщини-2014» 
Оглядові концерти учасників фестивалю  дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2014» з  Киківської та Суслівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів показали  ріст  активності, виконавської майстерності, сценічної культури  
художніх колективів та окремих виконав-
ців.  
Новими  «перлинками»  визнано: 
Павлюка Олександра, учня 7 класу Сус-
лівської школи (вокал), 
вокальний ансамбль  учнів 2-8 класів 
Киківської школи, 
вокальний  ансамбль учнів 3-7 класів 
Суслівської школи. 
Чистоту інтонації, злагодженість вокаль-
них партій яскраво продемонстрував 
дует у складі Мельник Анни, учениці 10 класу і Бучинської Анни, учениці 11 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
З новим репертуаром виступила  учениця 7 класу Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Клочко Даша (вокал). 
Вперше  участь у фестивалі  взяла Ключник Карина, учениця 5 класу Киківської ЗОШ І-ІІІ ступені (вокал).  
Порадував   своїм  виступом  Матвійчук Артем, учень 7 класу Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який  майстер-
но  розповідав  гуморески.   
Танцювальний колектив «Киківчаночка» представив на огляд два нових танці:  єврейський танець «Хава 

нагіла»  і  український стилізований танець «Василина». 
Яскраві враження залишив по собі виступ вокального ансамблю вчителів та батьків  учнів  Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який професійно 

виконав  дво- та триголосі   вокальні твори. 
Міцного всім здоров’я,  мирного неба і нових творчих злетів. Нехай цвітуть сади, співають і танцюють діти. Нехай щасливою і багатою буде 

наша рідна Україна.  

        Вітаємо переможців обласних турнірів! 
З 11 по 15 березня на базі Житомирського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді відбулися турніри юних істориків та юних журналістів, на яких наші команди вибороли дипломи ІІІ 
ступеня.  

Справжніми фахівцями у сфері журналістики показали себе учні Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
під керівництвом учителя української мови та літератури Мигловець С.М. (Кириленко Олександра, Криворуч-
ко Катерина, Степанюк Оксана, Павлюк Юлія, Яценко Анастасія).  

Дякуємо учасникам та керівнику команди «Лесин край», які гідно представили наш район на обла-
сному рівні, а також учителям, які надали допомогу в підготовці турніру: Доценко С.П. (Малоцвілянська ЗОШ 
І-ІІ ст.), Калінченко Т.М. (Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гудзь Л.А. (Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст.). 

Марцинковська З.В., вчитель історії Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст., Абашкіна Л.В., вчитель 
Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Бортник Л.М., учитель Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Оголь В.В., вчитель Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., підготували команду юних істориків «Кліо WOMEN», до складу якої увійшли Вертецька 
Богдана, Мельник Анастасія (Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гончарук Оксана (Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Петришина Оксана (Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.) та Свінцицька Світлана (Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.).  



Сонячно та по-справжньому весняно, щиро та гостинно, з хлібом і сіллю зу-
стріли 21 березня 2014 року на базі Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів  членів 
творчої групи вчителів англійської мови Несолонського освітнього округу.  
Використовуючи електронну презентацію, директор школи Шевчук К.В. цікаво 
розповів про  навчальний заклад. Хоча школа невелика, проте, слід відзначи-
ти, є дружною родиною, що позитивно впливає на життя та навчання учнів. 
Вчителька англійської мови Горшкальова Наталія Миколаївна запросила на 
відкритий урок у 3 класі  «I like potatoes, but I don’t like pease».  
Він пройшов на високому науково-методичному рівні. Всі учні класу були акти-
вними учасниками кожного з етапів і різноманітних цікавих завдань. 
Глибоко продумала Наталія Миколаївна використання новітніх методик у ви-
кладанні теми, а саме: презентації до уроку, фонетична зарядка, завдання на 

вправляння чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
письмо та говоріння). Учні  вміло розшифровували слова, з’єднували їх з 
перекладом, закріплювали вивчені слова диктантом, обговорювали  свої 
улюблені овочі/фрукти у діалозі та при постановці різноманітних запитань, 
тощо.  
Досить цікавим 
для учнів було 
завдання на роз-
гадування загадок 
про овочі та фрук-
ти  і  розв’язуван-
ня  тематичних 
кросвордів. Ро-
дзинкою уроку 
стало тестування 
продуктів із зав’я-
заними очима.  

Пролунав дзвінок, а учні не хотіли залишати клас. 
   Після уроку відбулося засідання круглого столу з обміну досвідом. 
В плані засідання також обговорювались результати участі учнів в  олімпіа-

ді з англійської 
мови  та особливо-
сті ДПА 2014 року. 
 Зустріч колег, не-
байдужих до на-
вчання та вихован-
ня підростаючого 
покоління, продов-
жив загальношкіль-
ний захід "Родинне 

свято". До участі в ньому були задіяні 
всі учні школи, які виразно декламувати 
вірші,  танцювали веселі танці, співали 
пісні про матусю та сім’ю. 
А на згадку про себе діти  подарували 
гостям весняну радість – квіти, виготов-
лені власними руками! 
Від імені колег, висловлюю щиру вдяч-
ність директору та всьому педагогічно-
му колективу Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів за теплий прийом та сприяння у проведенні засі-
дання творчої групи вчителів англійської мови. 
Нехай ті знання і добро, які ви даруєте, сторицею здоров’я вертаються вам!!! 
Голова творчої  групи Петрук Н.В. 

Теорія і практика в дії.  

Р М Ц  



Хочеться пригадати слова пісні «Детство» Ю.Чичкова та 
М.Пляцковського, які на сьогодні є дуже актуальними: 

Все люди на большой планете 
Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 
И в мирном мире жить. 

Жити в мирі, злагоді, здоров’ї  з надією на краще майбутнє.  
Жити сьогодні, радіти сьогодні, зростати сьогодні.  У Націона-
льній Доктрині розвитку освіти в Україні, Законі «Про дошкі-
льну освіту» йдеться про необхідність виховання в дитини цін-
нісного ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я ін-
ших людей як до найвищої індивідуальної та суспільної ціннос-
ті. Для виконання поставлених завдань замало одних лише доб-
рих намірів – потрібні реальні дії, щоденна праця педагогів, 
батьків і самих дітей. 

Прикладом такої активної, творчої, самовідданої праці є ро-
бота колективу Городницького дошкільного навчального 
закладу  №1 «Калинонька». 
Радість, захоплення, задоволення, спортивний дух  перемо-
ги – неповний перелік позитивних емоцій вихованців отри-
маних на родинному спортивному святі « Здоровим бути – 
здорово!», проведеному в дошкільному закладі.  Заряд ба-
дьорості отримали не лише команда дітей та команда бать-
ків, а й присутні гості – вболівальники. Організаторам свята 
вдалося створити атмосферу доброзичливості, спортивного 
завзяття, дружньої підтримки. Ніщо не приносить більшого 
задоволення ніж перемога. А коли ця перемога отримана в 

старших, сильніших – то вона в двічі дорожча. 
Весняне Сонечко та Сніговик допомагали дітям 
проявляти свою спритність. Цікавим естафет-
ним завданням було наловити рибки на уху. І 
яким ж було здивування дітей коли уха в казані 
виявилася справжньою.  Всі присутні смакували 
страву примовляючи «Здоровим бути – здоро-
во!» 

Олена Бурковська 
 Фото Сергія Маруша 

“Здоровим бути—здорово!” 

Р М Ц  



Простий інвентар і невеликі розміри майданчика дають змогу розвивати настільний теніс у 
школах району.  

22 команди юнаків, 17  команд дівчат ЗОШ І-ІІ ступенів та  21 команда юнаків, 20  команд дівчат 
ЗОШ І-ІІІ ступенів прибули на першість району з настільного тенісу  серед школярів.  

Дубль зробила команда Яворівської школи у складі Шелеста Олександра, Мілевського Владис-
лава, Бумар Інни, Бумар Наталії (вчитель Фурманенко П.І.), яка виборола перші місця у змагання  
юнаків і дівчат. 

Друге місце серед юнаків посіла команда Івашківської школи: Андрейченко Віктор  та Черво-
нець Владислав (вчитель Горбовський В.П.). 

Третє місце у  Солов’я Віталія та Бойка Олександра – учнів  Гірківської школи (вчитель Горб-
люк В.В.). 

Яковчук Катерина і Колесник Ірина – представниці Броницької школи (вчитель Арікайне О.О.) – 
на другому місці в змаганнях дівчат. 

На третьому місці завершили змагання дівчата Великогорбашівської  школи (вчитель Денисюк 
М.П.) – Коваленко Діана та Денисюк Мирослава. 

Серед ЗОШ І-ІІІ ступенів лідером протягом останніх років є команда Гульської школи (вчитель 
Чечет А.В.) – Оберемко Артем, Нестерук Ігор, Близнюк Оксана, Чечет Ірина,  яка перемогла у 
змаганнях юнаків та дівчат. 
Друге  місце у юнаків Слободороманівської гімназії (вчитель Павлюк Ю.М.) Войцехівського 
Владислава, Замеги Дениса. 
Третє – у Завадського Ярослава, Колесника Михайла –  тенісистів Федорівської школи (вчитель 
Левченко А.К.). 
У дівчат друге місце зайняли Соколовська Людмила та Жигадло Тетяна з Несолонської  школи 
(вчитель Молодецький В.П.). 
Веселик Юлія та Цуциловська Анастасія  з Токарівської школи (вчитель Чижевський Ю.П.) 
посіли третє місце. 
В особистому заліку І місце посів Оберемко Артем (Гульська ЗОШ), на ІІ – Завадський Ярослав 
(Федорівська ЗОШ), ІІІ місце у Войцехівського Владислава (Слободороманівська гімназія). У 
дівчат І та ІІ місця вибороли Чечет Ірина та Близнюк Оксана (Гульська ЗОШ), на ІІІ місці Весе-
лик Юлія (Токарівська ЗОШ). 
Переможці та призери змагань в особистому та командному заліку відзначені грамотами відді-

лу освіти. 
          Горбовський В.П., методист РМЦ 

Першість району з настільного тенісу 

РМЦ 

Р М Ц  

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

Справжнім великим святом став оглядовий концерт фестивалю дитячо- 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2014» загальноосвітніх навча-
льних закладів Ярунської зони. 18 березня в актовій залі Ярунської школи  
панувала  атмосфера  радості, успіху, самозадоволення. Всі художні 
колективи і окремі виконавці з 11-ти  загальноосвітніх навчальних закла-
дів - Борисівської, Гірківської, Дідовицької, Великогорбашівської, Сухо-
вільської ЗОШ І-ІІ ступенів і Великомолодьківської, Жолобненської, Коло-
дянської, Орепівської, Піщівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а це і учні і 
вчителі, кожним своїм виступом наповнювали душі і серця присутніх на 
концерті  глядачів  гордістю, теплом, затишком, радістю. 
Новими «перлинками»  фестивалю  визнано: 

Софію Штогун, ученицю 10 класу Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вокал),  
Надію  Бойко і  Мельник  Анастасію, учениць 5 класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вокал), 
Тетяну  Редьку,  учениця 7 класу Дідовицької ЗОШ І-ІІ ступенів (вокал), 
Ожогову Анастасію (3 клас),  Сидорчук Дарину (5 клас)  учениць Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вокал), вокальний ансамбль «Пролісок», 
учнів Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
дует інструменталістів Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів у складі Редьки Діани, учениці 9 класу (баян) і вчителя музичного мистецтва Персікової Інни 
Миколаївни (акордеон), 
вокальний ансамбль Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Медецька Яна, яка ще не навчається в школі була представлена ведучими як майбутня  справжня  зірка української естради. Ця маленька дівчинка 
досить артистично та інтонаційно чисто  виконала пісню «А у нас бабусенька». 
Зросла виконавська майстерність,  артистичність і сценічна культура вокальних ансамблів Гірківської ЗОШ І-ІІ ступенів і Великомолодьківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів,  солістів-вокалістів: Остапчук Анастасії, учениці 2 класу Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пасічник Іванни, учениці 4 класу Дідовицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Новорок Тетяни, учениці 4 класу Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Редьки Діани, учениці 9 класу Суховільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів.  
Бездоганними  були виступи справжніх «перлинок» фестивалю: 
Медецької Юлії та Бондарук Анни, учениць 9 класу Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вокал), 
Новорока Кирила, учня 10 класу Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вокал). 
Велику насолоду принеси виступи хорових колективів Ярунської «Дзвіночок» та Великомолодьківської «Пролісок» ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Яскраво костюмовані  номери показали танцювальні колективи з Орепівської і Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
В рамках фестивалю професійно продемонстрували  свої вокальні здібності вчительські художні колективи та окремі виконавці з Ярунської (жіночий 
народний вокальний ансамбль)  і Колодянської (Ольга Сологуб ) ЗОШ  І-ІІІ ступенів, Великогорбашівської (Олександр Рибак, Петро Горшков) і Сухо-
вільської  (Інна Персікова ) ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Шана і низький уклін керівникам юних і дорослих артистів. Творчих усім вам злетів, бадьорості духу, бурхливих оплесків! 

Заступник зав. РМЦ      К.М.Костюк 

«Перлини Звягельщини-2014» 


