
зорями, й вода з рибами, і древо життя 
з оленями й птахами, й засіяне поле, і 
триверхі церкви — усе це вималювано 
в певному порядку для того, щоб 
підтримувати лад та рівновагу і в нашо-
му, великому світі. 
Найщиріші вітання з нагоди 
найбільшого християнського свята 

Воскресіння Христового! 
Від усього серця бажаєю вам благо-
даті, добробуту, окриленого на-
строю, миру, злагоди та душевної 
величі. Нехай цей Великий День 
дарує всім вам щастя, здоров’я, 
любов та непохитну віру в кращий 
завтрашній день! 
Нехай Ваші душі будуть багаті на 
добро, як святковий стіл, чисті як 
Великодній рушник і веселі, як украї-
нські писанки. Хай малинові дзвони 
Великодня принесуть у Вашу оселю 
радість, віру, надію і любов. 
В.М. Подкаура     (директор РЦТСТУМ) 

Веселкою переливались кольори 
В Житомирі на  фестивалі, 
Коли там  юні  майстрині і майстри 
Презентували свої писанки чудові. 
На писанках то сонечко сія,  
То пташка гордо плине білокрила, 
То врожаїться колосом земля, 
То квітка ніжні пелюстки розкрила. 
То парубок  руку дівчині подав, 
Бо на взаємність має сподівання; 
То поцілунок голубків, що нагадав 
Нам ніжне і палке, мов жар, кохання. 
Усі ці символи із рук писанкарів 
Перетікають з воском на яєчка 
І залишають різнобарвний слід майстрів 
У крапках, комах, хрестиках, кружечках. 

Великоднє 
свято – найсвя-
тіше. Це свято 
пов'язане із 
воскресінням 
Ісуса Христа, а 
отже, символі-
зує  перемогу 
добра над 
злом і світла 
над пітьмою. 
Христос вчить 
нас воскреша-
ти себе мудріс-

тю і терпимістю. Цього урочистого дня ми вітаємо один одного словами: 
«Христос Воскрес! – Воістину воскрес!» Славлячи Бога, ми стаємо 
мудріші й ласкавіші серцем, миримося з  ближніми, прощаємо, по-
особливому віримо і любимо. Ми вшановуємо Божу благодать, освяче-
ними в церкві пасками, крашанками і писанками. У житті кожного хрис-
тиянина Великдень - свято особливо шановане та величне. Й не тільки 

тому, що приходить воно з утвердженням 
справжньої, квітучої та теплої весни, але й 
тому, що є символом перемоги життя над 
смертю, добра над злом, світла над пітьмою, 
віри - над безнадією. 
Пасхальні дні - це й час віддати шану всім 
тим, кого немає серед живих, хто, залишив-
ши нам свою любов і життєвий досвід, пори-
нув у вічність. Згадаймо їх молитвою та доб-
рим словом. 
Мудрі люди кажуть: "У світі доти існуватиме 
любов, доки люди писатимуть писанки". Кож-
на писанка - це ніби маленький світ. Тут і 
небо із зорями, і вода з рибами, і дерево 

Великодні писанки 

Вітаємо команду 
Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів! 
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життя з оленями й птахами, і засіяне поле, і трибанні церкви - усе це 
вималюване у певному порядку для того, аби підтримати лад та 
рівновагу у нашому світі. 
Історія писанок як символу весняного відродження природи сягає у 
далеке минуле і пов'язана з ритуалом весняного відродження на 
землі. Перетворювати звичайне куряче яйце на чарівну писанку за 
старих часів уміла кожна слов'янська жінка. Хранителька домашнього 
вогнища повинна була з року в рік «оновлювати світ».  За останні часи 
писанка  досить швидко відродилася  на рідній землі. 
Яєчко — розмальоване, барвисте, 
Ним тішиться і старець, і дитя, 
Творіння рук людських, святе і чисте,  
Маленький символ нашого життя. 
Творіння Божої краси у мить натхнення,  
Весна... Великдень... Боже Воскресіння...  
І писанка, як серця одкровення,  
Як Боже й людське трепетне творіння. 
Тут кожна лінія — промінчиком з небес  
Окреслює хвалу і славу Богу.  
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!  
До вічності вказавши нам дорогу. 
11-12 квітня  в м. Житомирі юні писанкарі Центру творчості спорту та 
туризму учнівської молоді відділу освіти  Новоград - Волинської РДА 
брали участь у обласній виставці – конкурсі « Великодні писанки». 
Серед 87 учасників з 15 районів та 3 міст області команда РЦТСТУМ 
отримала 7-загальнокомандне місце.  
Вітаємо переможців! 
Дипломи ІІІ ступеня у учениць 8 класу 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ляхович Ірини 
та 6 класу Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Домашенко Крістіни. 
Учасниці виставки-конкурсу: 
Лясник Анастасія, учениця 4 класу 
Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Пелешок Анастасія, учениця 9 класу 
Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Мудрі представники старшого покоління 
кажуть: "У світі доти існуватиме любов, 
доки люди писатимуть писанки". І справді, 
тільки велика любов може творити такі 
дива гармонії та уяви. Кожна писанка — це 
окремий малесенький світ. Тут і небо із 



Весна!  Пора року, яку ми з нетерпінням чекаємо. А 
найбільше радіємо, коли з-під землі починають виглядати 
проліски. Перше, що хочеться зробити із цим білосніжним дивом, 
— підійти і зірвати. Але коли рука тягнеться за ним, ми навіть не 
підозрюємо, на яку небезпеку наражаємо природу, бо хочемо 
вдихнути чарівний аромат і насолодитися прекрасною миттю. 

Зірвемо ще кілька квіточок — і зберемо букетик, який 
поставимо у вазу. Мине кілька днів і викинемо його на смітник. То 
яка з цього користь? Весняні квіти є досить уразливими. За корот-
кий термін вони мають встигнути вирости, відцвісти, утворити 
насіння, зробити запас поживних речовин. І якщо ми перериваємо 
розвиток рослини, на другий рік можемо не знайти її там, де 
зірвали. Згідно з дослідженнями, кущик конвалії цвіте один раз на 
сім-вісім років. Що вже говорити про інші рослини? Зникнення 
однієї із них може призвести до порушення діяльності цілої екосисте-
ми. Через це загине чимало комах і тварин. За останні роки до 
«Червоної книги» потрапили рослини, які донедавна були в природі у 
великій кількості: первоцвіт, ковила, лілія лісова, тюльпан, хвощ, 
півонія, пізньоцвіт та інші. Тому ми маємо піклуватися про навколиш-
нє середовище. Ліпше зробити кілька фото на галявині підсніжників, 
відчути себе королевою цих квітів, ніж завдати рослинам болю. До-
щової осені чи холодної зими візьмемо фотоальбом і згадаємо весну. 
А коли вона настане, неодмінно знову підемо у ліс чи на поляну, щоб 
ще раз насолодитися красою первоцвітів і знатимемо, що цей чарів-

ний фотокадр можна буде повторити! 
26 березня  в м. Житомирі на базі обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді відбувся  обласний конкурс 
колективів екологічної просвіти «Земля-наш спільний дім», тема якого 
була присвячена збереженню та охороні рідкісних і зникаючих видів 
первоцвітів та ранньоквітучих рослин, занесених до Червоної книги. 
Честь району захищала  екологічна агітбригада  «Екодзвін»  Новоро-
манівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Пасічник В.П.).  Серед 21 колективу з 
18 районів і 3 міст області наша команда здобула ІІІ загальнокоманд-
не місце. 
В.М.Подкаура 

Вітаємо команду Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів! 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

«Я знаю представників багатьох спеціальностей, 
але немає – я в цьому переконаний – людей більш допитливих, 

невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як учи-
тель» 

Василь Сухомлинський 
 
Цей крилатий вислів відомого педагога достеменно характеризує 

вчительську спільноту нашого району і особливо тих, хто з відкритою 
душею  і невгамовним горінням творчості  27 березня, на аукціоні педа-
гогічних знахідок, демонстрував свою творчість та ділився з колегами 
власним досвідом.   

Відкриваючи аукціон, завідуюча методичним центром Ольга Павлів-
на Сікора наголосила, що головною метою  сьогоднішнього зібрання є 
обмін досвідом роботи і пропаганда передових педагогічних ідей щодо 
використання методів активізації діяльності учнів на уроках з викорис-
танням інноваційних технологій навчання. 

Начальник відділу освіти Олександр Анатолійович Антипчук тепло 
привітав присутніх і підкреслив, що кожен учитель з року в рік  набуває 
досвіду, удосконалює мистецтво роботи з дітьми і складає ці коштовні 
перли у свою скарбничку, тобто накопичує педагогічний досвід. Він ви-
словив сподівання, що незважаючи на вік учасників аукціону, у кожного є 
цікаві ідеї.         

Катерина Миколаївна Костюк, заступник завідуючої методичним 
центром зауважила, що творча особистість – це всього лише два слова, 

але ці два слова 
містять у собі глибо-
кий зміст. Творча 
особистість – це 
людина, яка в змозі 
реалізувати індивіду-
альні  потреби та 
можливості,  має 
нетрадиційне самос-
тійне мислення, бага-
тий духовний світ, 
уміє пізнавати, бачи-

ти навколишнє оточення, створює щось нове, оригінальне, неповторне. І 

ось сьогодні  вчителі представлять свої творчі напрацювання - лоти. 
Всі присутні 

на аукціоні отри-
мали спеціальні 
картки, на яких 
п р о с т а в л я л и 
бали,  які, на їх 
думку, заслуго-
вує кожен лот 
(досвід). Основна 
умова -  загальна 
сума за всі лоти 
не повинна пере-
вищувати 200 балів.  

Активну участь в аукціоні взяли 14 педагогів загальноосвітніх 
навчальних закладів, а саме : 

Калинівської, Кленівської, Тальківської, Яворівської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів, 

Великомолодьківської, Гульської, Красилівської, Піщівської, Пи-
липовицької, Повчинської,  Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Слободороманівської гімназії. 
Лоти були розіграні таким чином: 
Лот  №1.  «Вдосконалення структури уроку за допомогою органі-

заційних карток» - Алєксєєва Ольга Миколаївна,  вчитель  біології 
й хімії Тальківської   ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Лот  №2.  «Педагогічне асорті» - Пашківська Любов Олександ-
рівна, вчитель світової літератури Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Лот №3. «Розвиток творчих здібностей молодших школярів на 
уроках   української мови та читання» - Зез Валентина Іванівна, 
вчитель початкових класів Піщівської   ЗОШ І-ІІІ ступенів,    

Лот №4. «Проектна діяльність молодших школярів» - Чечет 
Надія Леонідівна,  вчитель  початкових класів  Гульської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 

Лот №5. «Школа і сім’я: грані співпраці» - Патлатюк Ніла Мико-
лаївна, вчитель початкових класів Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Лот №6. «Інформаційні технології на уроках математики та фізи-

Аукціон педагогічних знахідок-2014 



Стор.3 

Молодь обирає здоров’я 
ки» -  Кліванський Сергій Петрович, учитель математики та   
фізики Кленівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Лот №7. «Інтерактивні методи в процесі викладання іноземної 
мови»- Лисюк Тетяна Дмитрівна, вчитель англійської мови Повчин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Лот №8. «Використання мультимедійної дошки на уроках матема-
тики»  - Лосовська Зоя Анатоліївна, вчитель математики Слободо-
романівської гімназії, 

Лот №9.  «Використання інноваційних технологій на уроках світової 
літератури»  -  Хоніна Лідія Григорівна, вчитель світової літерату-
ри Слободороманівської гімназії, 

Лот №10.  «Використання саморобного USB-мікроскопа на уроках 
природничо-математичного циклу»  - Зубрицький Віктор Антоно-
вич, вчитель фізики та математики Калинівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Лот №11.  «Формування соціокультурної компетенції на уроках  
української мови та літератури» - Мойсюк Наталія Вікторівна, вчи-
тель української мови та літератури Кленівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Лот №12.  «Диференційований підхід у навчанні хімії»  - Степанюк 
Лариса Дмитрівна, вчитель хімії та біології Красилівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 

Лот №13.  «Нетрадиційні форми навчальної діяльності на уроках  
німецької мови» - Філоненко Галина Олексіївна, вчитель німецької 
мови  Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Лот №14.  З досвіду викладання навчального курсу «Фінансова 

грамотність» - Бармак Олексій Валентинович, вчитель геог-
рафії та економіки  Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Підсумовуючи роботу аукціону,  Сікора О.П. подякувала  
вчителям-практикам, які щедро продавали свої лоти.  Відмітила, 
що всі лоти продані. Кожен з них по своєму цінний, цікавий та 
актуальний. Кращий досвід буде висвітлено у методичному 
віснику «Педагогічні обрії» . 

 Начальник відділу освіти Антипчук О.А. відмітив цікаві на-
працювання  педагогів та вручив їм  «Сертифікати» про участь в 
аукціоні педагогічних знахідок. 

 
   28.03.2014 р.                                                                                 

К.М.Костюк    заступник зав. РМЦ 

Хто здоровий, той сміється,  
Все йому в житті вдається. 
Він долає всі вершини, 
Це ж чудово для людини! 
З метою популяризації та пропаганди серед молоді здоро-

вого способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному 
середовищі   
25 березня 2014 року в малому залі Палацу культури пройшов ра-
йонний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 
здоров’я». Вісім команд Киківської, Городницької, Красилівської, 
Пилиповицької, Ярунської, Несолонської, Суслівської, Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів представили літературно-музично-спортивні міні-
композиції, плакати, фотографії спрямовані на популяризацію пере-
ваг здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведі-
нки, збереження власного здоров’я оточуючих.  

Особливістю цьогорічного фестивалю є якісна підготовка 
команд до виступів. Керівники команд подбали про  костюми, ембле-
ми, оригінальні сценарії, підбір динамічної сучасної музики, гармоній-
не поєднання різних жанрів:  пісні,  хореографії, театрального мисте-
цтва.  

Призові місця вибороли: 
* у номінації  літературно-музично-спортивна міні-

композиція: Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце, Городницька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ІІ місце, Ярунська  і Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ 
місце; 

* у номінації тематичний плакат:  
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце, Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ІІ ступенів, Ярунська  ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце. 
         * у номінації художня фотографія «Я за здоровий спосіб життя»: 
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце, Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ІІ ступенів, Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце. 
          * у номінації вікторина «Що я знаю про здоровий спосіб життя»: 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце, Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів – ІІ місце, Ярунська  ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце. 

Змагаються вчителі 
Змагання з міні-футболу, останній вид Спартакіади праців-

ників ЗНЗ району, було проведено на весняних канікулах. Збірні Ве-
ликомолодьківської-Токарівської, Городницької,  Несолонської, Пов-
чинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів та відділу освіти виборювали звання 
чемпіона району 2013-2014 н.р. На шляху до фіналу збірна Велико-
молодьківської-Токарівської ЗОШ (капітан Храбан І.С.) перемогла 
збірну Несолонської  ЗОШ  (капітан Стародуб В.В.)  7 : 0 та Городни-
цької  ЗОШ (капітан Нагірняк Б.А.) 5 : 2 і зустрілась у фіналі з коман-
дою відділу освіти (капітан Павлюк Ю.М.), яка перемогла команду 
Повчинської ЗОШ (капітан Ничипорчук А.М.) 4 : 2. 

Фінал видався видовищним та багатим на голи. Обидві 
команди продемонстрували технічну комбінаційну гру. Жагу до пере-
моги виявила збірна  команда Великомолодьківської-Токарівської 
ЗОШ, які поступаючись під час зустрічі 0 : 4, не тільки зрівняли раху-

нок 4 : 4, а й влучніше пробили 
пенальті 4 : 2 і здобули звання 
чемпіонів району. 
В зустрічі за ІІІ місце команда 
Повчинської ЗОШ перемогла  
Городницьку ЗОШ з рахунком 
6 : 1. 
Кращим  нападником  турніру  
став  вчитель  Повчинської 
школи Корнійчук Я.П., який 
забив у ворота суперників 7 
м’ячів. 
Переможці та призери змагань 
відзначені грамотами відділу 
освіти. 



презентації навчального 
закладу. З досвіду роботи 
виступив голова районно-
го методичного об’єднан-
ня, вчитель трудового 
навчання Новороманівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Онопрійчук Олександр 
Петрович. Урок для учас-
ників семінару на тему: 
«Технологія виготовлення 
дерев’яної фруктовниці» 
провів учитель трудового 
навчання Войнарівський 
Віктор Андрійович. На 
ньому було продемонстровано 
як уміло учні 5,6 класів застосо-

вують свої знання на практиці. Вчитель поді-
лився досвідом роботи по підготовці учнів до 
районних та обласних олімпіад, продемонст-
рував власний винахід для безпильного при-
бирання приміщення майстерні (дрібних від-
ходів деревини).  

Комбіно-
вана 
майстер-
ня – 
створена 
в тісній 
співпраці 
вчителя 
трудово-
го на-
вчання 
Война-
рівського 
Віктора 

Андрійовича, дирекції і вихованців (стенди, 
власні проекти дітей, різні вироби та ін.). 
Майстерня повністю забезпечена робочими 
місцями, постійно поновлюється інструмен-
тами. Естетики кабінету надають стенди, 
виготовлені власноруч учителем та постійно 
діюча виставка учнівських робіт.  

У ході виховного заходу продемонстро-
вано виступ агітбригади «Знай, люби, бере-
жи», «Професії тисячі – одна твоя», учні 
школи продемонстрували свій артистизм, 
знання та вокальні дані.  

 В обговоренні семінару взяли участь 
всі учасники (13 чоловік), була поставлена 
висока оцінка. Кожен присутній вчитель 
взяв для себе ту іскру знань, тепла, задо-
волення, яка допоможе йому в подальшій 
роботі у своїх педагогічних колективах. Від 
учасників  і від себе особисто дякую адміні-
страції і вчителям школи за організацію і 
проведення семінару. Щастя, здоров’я й 
успіхів вам на педагогічний ниві. 

«Вдосконалення системи науково-методичної роботи як шлях до підвищення професійного розвитку, творчості педагога». 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

На базі Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
18 березня 2014 року відбувся районний 
семінар заступників директорів з навчаль-
но-виховної роботи на тему: 
«Вдосконалення системи науково-
методичної роботи як шлях до підвищення 
професійного розвитку, творчості педаго-
га». 

У сучасній школі зросла потреба у вчите-
лях, які здатні модернізувати зміст своєї 
діяльності шляхом методологічної переорі-
єнтації процесу навчання та виховання на 
розвиток особистості учня, формування 
його життєво важливих компетентностей. 
Вирішити дану проблему можна тільки 
шляхом підвищення ефективності праці 
кожного педагога, максимального викорис-
тання його потенціальних творчих можли-
востей.  

Основним питанням, яке розглядалось 
під час семінару, було: як зробити так, щоб 
кожен педагог працював ефективно?  

З системою методичної роботи з педаго-

гічними кадрами Пилиповицької школи докладно 
ознайомила присутніх заступник директора Тар-
навська Т.П. Тамара Петрівна наголосила, що 
основним завданням методичної служби школи 
сьогодні є моделювання і створення умов для 
самореалізації та вдосконалення особистості 
педагога. 

Своїми здобутками у використанні інновацій-
них технологій під час проведення уроків поділи-
лись вчителі Філіна Л.В. (образотворче мистецт-
во 4 клас «Весняні квіти. Нарциси. Малювання з 
натури»), Дзюба Е.В. (світова література 5 клас 
«Л.Керролл «Аліса в Країні Див»), Каленчук Т.М. 
(українська література 6 клас «Я народився і жив 
для добра та любові» урок-дослідження за тво-
рами Ю.Ковальського), Філоненко Г.О. (німецька 
мова 7 клас «Берлін вчора та сьогодні»), Миха-
лець К.О. (алгебра 10 клас «Розв’язування най-
простіших тригонометричних рівнянь»). 

Учасники семінару були присутні на засідання 
методичного об’єднання вчителів початкових 
класів Пилиповицького освітнього округу. Про 
роботу методичного об’єднання у 2013-2014 н.р  
розповіла присутнім керівник Мартинюк С.В.  В 

теоретичній частині засідання були розгля-
нуті питання: 

Методика викладання спецкурсу «Корисні 
звички» у 3 класі (Маус М.Д., Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Удосконалення навчально-виховного 
процесу у школі І ступеня  

(Черноус Т.П., Майстровільська ЗОШ І ст., 
Данілова Т.М., Анетівська ЗОШ І ст.) 

Організація гурткової роботи в початковій 
школі (Рожкова З.В. ,керівник гуртка 
«Паперопластика»). 

Вихователі ГПД Мосійчук С.В. та Ревко 
І.А. провели відкриту спортивну годину з 
учнями  3-4 класів «Гра-естафета». 

Завершився семінар презентацією робіт 
учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівсь-
ких олімпіад  з німецької мови учениці 10 
класу Філоненко Дарії  та учениці 11 класу 
Вознюк Анастасії, з педагогіки і психології 
учениці 10 класу Бородій Наталії. Учасниця 
МАН Вознюк Анастасія представила свою 
конкурсу роботу «Історія села Пилиповичі». 

Cемінар вчителів тру-
дового навчання  

На базі Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
відбувся районний семінар вчителів трудо-
вого навчання на тему: «Використання 
елементів модульної системи 
навчання в процесі проектно-
технологічної діяльності на 
уроках трудового навчання».  

При вході у школу гостей 
радо вітали директор школи 
Сапожник Сергій Васильович 
та вчитель трудового навчан-
ня Войнарівський Віктор Анд-
рійович, які й ознайомили 
учасників семінару з планом 
роботи. 

Семінар було розпочато із 
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Засідання школи ППД вчителів географії 
Географія посідає важливе місце поряд з хімією, біологією, фізикою і практично є підґрунтям 
природничо-наукової освіти. Географічні знання сприяють формуванню у свідомості учнів 
наукової картини географічної реальності, без якої неможливо створити цілісне уявлення 
про природу і суспільство, про загальну наукову картину світу. За таких умов проблема 
методичної підготовки учителів географії, підвищення їхньої фахової майстерності набуває 
особливої уваги. 
З цією метою  26 березня 2014 року на базі районного методичного центру  відбулася 
зустріч слухачів  школи передового педагогічного досвіду за темою «Цільове управління 
розвитком обдарованості учнів засобами географічної освіти».   
Досвідом створення умов, що враховують індивідуальні особливості учнів для успішного 

розвитку продуктивного мислення в географічному середовищі поділилась вчитель  географії Брониківської ЗОШ І-ІІ ступенів Герасимчук Зоя 
Станіславівна.      Постійна робота із самоосвіти та самовдосконалення, осучаснення педагогічного процесу, велика самоорганізованість, 
працелюбність, дисциплінованість, наполегливість, відповідальність за результати своєї праці   -  це  професійні якості Зої Станіславівни. 
Під час теоретичної частини заняття  методист РМЦ Дем’янчук Наталя Костянтинівна  ознайомила  слухачів із основними аспектами роботи вчителя 
з обдарованою молоддю у процесі підготовки до олімпіад. Герасимчук  Зоя Станіславівна  представила присутнім   збірку матеріалів, яка містить 
методичні рекомендації по проведенню уроків розв’язування розрахункових задач, типологію задач шкільного курсу географії та  задачі олімпіадного 
типу, які використовувалися на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з географії у різні роки та поради  щодо організації  позакласної роботи при 
підготовці дітей до олімпіади. 
Для всіх присутніх Зоя Станіславівна провела майстер-клас по розв’язуванню ускладнених географічних задач. 
В обговоренні змісту, компонентів, методичного інструментарію проектування індивідуальних стратегій та програм розвитку обдарованих дітей засо-
бами географічної освіти приймали участь всі учасники заходу. 
Підсумком роботи школи ППД  стали рекомендації педагогам щодо створення умов співпраці вчителя географії та обдарованого учня за 
індивідуальними  планами навчання… 
«Вона - учитель за покликанням, її не можна уявити собі ніким іншим, як учителем.  Викладання стало її життям.  Як вона знаходить своє щастя у 
навчанні, так можна вважати щасливими тих, хто в неї вчиться».   Ці слова А. Дістервега глибоко характеризують особистість Герасимчук Зої 
Станіславівни.      
 Тож нехай не згасає її педагогічний запал, не міліє криниця творчості та натхнення,  хай на довгі роки  збережуться радість та гармонія спілкування з 
учнями і колегами, а особисті якості та стиль роботи вчителя стануть прикладом для наслідування.  

З ме-
тою поширення 
руху юних по-
жежників-
рятівників в 
Україні, форму-
вання навичок 
обережного 
поводження з 
вогнем, вихо-
вання почуття 
відповідальнос-
ті за збереження від вогню національного багатства та оточу-
ючого середовища, зацікавленості професією рятівника, 
розвитку творчих здібностей 28 лютого 2014 року на базі 
ЗОШ №8  м.Новоград-Волинського проходили змагання ДЮП 
серед шкіл району (міста). 

Перед початком фестивалю було проведено тренува-
льні вправи на випадок надзвичайних ситуацій.  

І місце посіла Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка і 
буде представляти район на зональному етапі, ІІ місце зайня-
ла – Токарів-
ська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

Усі 
вищеперера-
ховані школи 
були нагоро-
джені грамо-
тами та цінни-
ми подарунка-
ми (І місце) 
від Новоград-
Волинського 
районного відділу управління Держтехнобезпеки у Житомир-
ській області. 

Змагаються юні пожежники 

Інтелектуали на старті 
Давня інтелектуальна гра шахи  привчає учнів до послідовного, логічно-

го мислення, тому вона користується популярністю і в наш час. 
По 14 команд ЗОШ І-ІІ та І-ІІІ ступенів зібрали районні змагання любите-

лів старовинної гри. Лідер з шахів команда Червоновільської ЗОШ у складі 
Іванюк Діани, Тартачної Ірини, Пюра Дмитра (вчитель Іванюк М.М.) підтвердила 
статус чемпіонів своєю впевненою переможною грою. Друге місце посіла ко-
манда Тальківської ЗОШ  у складі Алєксєєва Богдана,  Туровця Олександра,  
Туровець Катерини  (вчитель Туровець А.А.). Третє місце в учнів Яворівської 
ЗОШ Шелеста Олександра, Мілевського Владислава, Радзивіл Іванни (вчитель 
Фурманенко П.І.). 

Серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів розділили перше місце шахісти Бро-
ницькогутянської ЗОШ  Іванюк Андрій, Радчук Вадим, Остапчук Марія (вчитель 
Корольчук Ю.І.) та Токарівської ЗОШ Маслов Іван, Алексюк Олександр, Гальчук 
Діана (вчитель Чижевський Ю.П. ). Третє місце  зайняли учні Жолобненської 
ЗОШ Бояркін Олександр, Свінчук Віталій, Єгорова Юлія (вчитель Лобащук 
С.Б.). 

На змагання з шашок прибули 22 команди ЗОШ І-ІІ та 17 команд ЗОШ І-
ІІІ ступенів. 
Школярі Гірківської, Поліянів-
ської та Червоновільської 
шкіл набрали однакову кіль-
кість балів і для визначення 
переможця змагань довелось 
рахувати результати зустрі-
чей між ними. Найкращий 
показник виявився у шашистів  
Поліянівської ЗОШ Скрицько-
го Андрія, Якимчука Івана, 
Тимофієвої Любові (вчитель 
Дзюбчук В.О.). Друге місце  в 

учнів Червоновільської ЗОШ Іванюк Діани, Кушніренка Дениса, Пюри Дмитра 
(вчитель Іванюк М.М.). Третє місце у Шахова Михайла, Бойка Олександра, 
Шехевич Тетяни з Гірківської ЗОШ (вчитель Горблюк В.В.). 

Не змінилась трійка лідерів у змаганнях з шашок серед школярів  ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. Як і в минулому році  І місце посіла команда Токарівської ЗОШ у 
складі Бойка Василя, Бойка Богдана, Букацької Наталії (вчитель Чижевський 
Ю.П.). Учні Броницькогутянської ЗОШ  Іванюк Андрій, Потайчук Михайло, Оста-
пчук Марія (вчитель Колольчук Ю.І.) – на ІІ місце. Замкнули трійку лідерів шко-
лярі Несолонської ЗОШ  Чех Юрій, Василенко Андрій, Охман Анжела (вчитель 
Бондарчук В.О.). 

Переможці змагань представлятимуть району на обласних змаганнях. 



Перлини Звягельщини-2014 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 

Фінальним акордом фестивалю «Перлини Звя-
гельщини-2014» стали оглядові концерти 
загальноосвітніх навчальних закладів 
Городницької зони, які з успіхом пройшли 9 
квітня. Свої таланти вміло продемонстрували 
учні з Броницькогутянської, Городницької, 
Чижівської, Красилівської, Орепівської,  
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів і Броницької, 
Варварівської, Курчицької, Курчицькогутянської, 
М а л о ц в і л я н с ь к о ї ,  Н е м и л ь н я н с ь к о ї , 
Червоновільської ЗОШ І-ІІ ступенів.  
Гарні  враження лишили по собі виступи 
художніх колективів та окремих виконавців з усіх 
вищеназваних шкіл.  
Свою виконавську майстерність і сценічну куль-
туру вкотре підтвердили уже  знані «перлинки»  
-  солісти-вокалісти : 
Котвіцька Ангеліна, учениця 8 класу Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Гудзь Олександра, учениця 9 класу Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Лукашишина Юлія, учениця 7 класу Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
Вознюк Тетяна, учениця 9 класу Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Васильчук Олена, учениця 6 класу і Колесник Ірина, учениця 9 класу Броницької ЗОШ І-ІІ 
ступенів, Косянчук Ольга, учениця 8 класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Іванюк Андрій, учень 8 класу, Васильчук Катерина і Литвинчук Сергій, учні 11 класу 
Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Приємно, що на  горизонті  фестивалю  у вокальному співі з’явилися нові  «перлинки»:  
Савчук Дарина, учениця 1 класу Курчицької ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Данилюк Валерія, учениця 4 класу Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Садовська Олександра, учениця 5 класу Броницькогутянської ЗОШ  І-ІІІ ступенів, 
Кириленко Вадим, учень 8 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Слід зазначити - як справжні артисти виступили учні Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Гриценко Іван (6 клас) і Павлюк Юрій (8 клас), які вправно розіграли гумористичну сцен-
ку «Даїшник після курсів акторської майстерності». 
Впевнено розкрили свої вокальні здібності: 
Єремійчук Юлія і Васильчук Каріна, учениці 4 класу Червоновільської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Гончарук Олена, учениця 5 класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Захарчук Аліна, учениця 6 класу КурчицькогутянськоїЗОШ І-ІІ ступенів. 
Яскравіше і виразніше прозвучали голоси: Колесник Анастасії, учениці 8 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дорошкевич Марії, учениці 8 класу Орепівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Дикун Ірини, учениці 7 класу Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Злагоджено прозвучали твори, які виконувались вокальними ансамблями: 
 «Справжні дівчата» Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 «Дивограй» (7-11 класи)  Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
учнів  Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів та Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Слухачам сподобався виступ  ансамблю народних інструментів учнів 6-11 класів  
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Художнє читання авторської поезії було представлене Євгеном Федоруком,  учнем 11 
класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Веселого настрою додали виступи яскраво костюмованих танцювальних колективів  з  
Городницької, Красилівської та Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
В  оглядових концертах фестивалю взяли участь  окремі  виконавці та  художні колективи 
вчителів, а саме:  
Лукащук Володимир Володимирович, вчитель музичного мистецтва Курчицькогутянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів,  
вокальна група вчителів Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Потайчук Леонід Андрійович, вчитель музичного мистецтва Червоновільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів,  
вокальний ансамбль вчителів Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
вокальний дует Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів у складі Сеньків Валентини Захарівни і 
Прохорчука Бориса Олександровича,  
вокальна група Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
хор вчителів Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
нехай не згасає вогонь творчості та яскравішим буде зорепад наших талантів! 
Нехай для усіх щоднини весняться мирні сонячні ранки!  Посміхаймося і  радіймо  кожному  
прийдешньому дню!   

Заступник зав. РМЦ   К.М.Костюк 



Стор.7 

Випуск 43 

Здоровим бути—здорово! 

 Хочеться пригадати слова пісні «Детство» 
Ю.Чичкова та М.Пляцковського, які на сьо-
годні 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 Національ-
ній Доктрині розвитку освіти в Україні, Зако-
ні «Про дошкільну освіту» йдеться про не-
обхідність виховання в дитини ціннісного 
ставлення до життя, власного здоров’я та 
здоров’я інших людей як до найвищої інди-
відуальної та суспільної цінності. Для вико-

нання поставлених завдань замало одних лише добрих намірів – потрібні реальні дії, щоденна праця педагогів, батьків і самих дітей. 
Прикладом такої активної, творчої, самовідданої праці є робота колективу Городницького дошкільного навчального закладу  №1 
«Калинонька». 
Радість, захоплення, задоволення, спортивний дух  перемоги – неповний перелік позитивних емоцій вихованців отриманих на родин-
ному спортивному святі « Здоровим бути – здорово!», проведеному в дошкільному закладі.  Заряд бадьорості отримали не лише ко-
манда дітей та команда батьків, а й присутні гості – вболівальники. Організаторам свята вдалося створити атмосферу доброзичливос-
ті, 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 
естафетним 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 – здорово!» 

Олена Бурковська 
 Фото Сергія Маруша 

Теорія і практика в дії. 
 

Сонячно та по-справжньому весняно, щиро та гостинно, з хлі-
бом і сіллю зустріли 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 Ми-

колаївна 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 
активними учасниками кожного з етапів і різноманітних цікавих завдань. 
Глибоко продумала Наталія Миколаївна використання новітніх методик 
у викладанні теми, а саме: презентації до уроку, фонетична зарядка, 
завдання на вправляння чотирьох видів мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, читання, письмо та говоріння). Учні  вміло розшифровува-
ли слова, з’єднували їх з перекладом, закріплювали вивчені слова дик-
тантом, обговорювали  свої улюблені овочі/фрукти у діалозі та при пос-
тановці різноманітних запитань, тощо.  

16 квітня 2014 року було проведено 
районний конкурс-огляд шкільних веб-

сайтів. 
Місця розподілилися наступним чином: 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
1 місце - Пилиповицька ЗОШ (середній бал - 93,75) 
2 місце - Слободороманівська гімназія (середній бал - 93,25) 
3 місце - Городницька ЗОШ (середній бал - 89) 
4 місце - Федорівська ЗОШ (середній бал - 88,25) 
5 місце - Суслівська ЗОШ (середній бал - 85,25) 
6 місце - Красилівська ЗОШ (середній бал - 66,75) 
7 місце - Токарівська ЗОШ (середній бал - 55,75) 
8 місце - Піщівська ЗОШ (середній бал - 45,5) 
 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
1 місце - Наталівська ЗОШ (середній бал - 88,75) 
2 місце - Варварівська ЗОШ (середній бал - 86,25) 
3 місце - Івашківська ЗОШ (середній бал - 85,75) 
4 місце - Великогорбашівська ЗОШ (середній бал - 78,5) 
5 місце - Борисівська ЗОШ (середній бал - 72,75) 



Стор.8 

Школам Лесиного краю 

      У виступі Дем’янчук Наталії Костянтинівни, методиста РМЦ,  було 
виокремлено та  структуровано етапи формування наукового світогляду в 
учнів при вивченні предметів природничого циклу в школі. Реалізація 
міжпредметних зв’язків в практиці навчання, зазначила методист, перед-
бачає співробітництво вчителя біології з учителями хімії, природознавст-
ва, математики, фізики, екології, української мови, географії, інформатики, 
музики, образотворчого мистецтва, основ здоров’я, фізкультури, істо-
рії ,англійської мови   та ін.; взаємовідвідування та проведення інтегрова-
них відкритих 
уроків, спільне 
планування  
позакласної  
роботи  з навча-
льних предме-
тів; роботу, 
пов’язану з 
екологічним 
вихованням 
тощо. 
       У практич-
ній частині 
семінару було 
передбачено 
роботу  19  
учасників  у 
групах      «Біологи»,  «Хіміки» та «Природознавці»  з  моделювання уроків 
на задані теми: «Слухова сенсорна система» (Біологія, 9 клас), 
«Глюкоза» (Хімія, 9 клас) та «Екосистеми» (Природознавство, 5 клас). 
Педагогам було запропоновано використати можливості інтернет-ресурсів 
та підготовлених заздалегідь матеріалів і підручників. Керівники груп:  
вчителі Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Горлата Л.С.,  Колосович В.М.  та 
вчитель Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пасічник В.П. презентували  
моделі  уроків з використанням міжпредметних зв’язків. 

  Учасниками семінару було вироблено рекомендації, що зводяться до 
таких основних висновків: формування в учнів наукового світогляду – це 
тривалий процес, в якому беруть участь усі шкільні дисципліни природни-
чого напряму; 
 найважливішим завданням цієї роботи є об’єднання окремих природничих 
картин світу в єдину систему узагальнених цілісних знань про природу, що  
реалізується через традиційні навчальні предмети й курси з біології, хімії, 
фізики, географії, астрономії, екології та ін. за допомогою їхньої інтеграції 
та міжпредметних зв’язків. 

Також педагоги району отримали методичні рекомендації щодо прове-
дення       Державної підсумкової атестації з біології та хімії  у 9 і 11 класах 
та Зовнішнього незалежного оцінювання. 

«Що таке науковий світогляд? 
Це, перш за все,  

ставлення до оточуючого світу, 
 що не суперечить основним 

 принципам наукового пошуку, 
 який опирається на багаторазово  
перевірені і підтверджені істини» 

В. І. Вернадский 
 
Одним із основних завдань сучасної загальноосвітньої школи є фор-
мування в дітей цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, 
загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компе-
тентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, 
суспільство, культуру, виробництво. 
Зрозуміло, що  дана проблема  - важлива і актуальна в умовах сього-
дення. 
Саме проблема : «Міжпредметні зв’язки природничих дисциплін 
як засіб формування наукового світогляду школярів» розгляда-
лась на  семінарі-практикумі  вчителів біології та хімії, який відбувся 
10 квітня 2014 року на базі районного методичного центру. 
За мету ставилося обговорити та виробити рекомендації щодо сучас-
них підходів у формуванні наукового світогляду учнів при вивченні 
біології, хімії та природознавства у загальноосвітніх закладах району. 
Вчителі природничого циклу  в своїй педагогічній діяльності зможуть 
допомогти учням розкрити наукову картину органічного світу, історич-
ність життя, суперечливий шлях пізнання живої природи, будуючи 
свою роботу на засадах наукових знань. При вивченні природничих 
дисциплін потрібно систематизувати різноманітні знання та уявлення 
про світ (біологічні, фізичні, хімічні, географічні, геологічні, астрономі-
чні, математичні та інші), використовуючи міжпредметні зв’язки біоло-
гії та  хімії  з іншими науками. 
Яскравим прикладом такої систематизації та узагальнення знань і 
уявлень стала  презентація  досвіду роботи  вчителя  біології та при-
родознавства Піщівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Горлатої Лідії Степанівни 
на тему «Міжпредметні зв’язки на уроках природничого циклу».  
             Вчитель-методист з хімії Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Алек-
сійчук Віра Назарівна підготувала для учасників семінару матеріали з 
теми: «Розуміння та використання міжпредметних зв’язків при ви-
вченні хімії». 
              Напрацювання вчителя  Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Гордійчук Ірини Степанівни  стали  практичним підтвердженням зміс-
ту виступів  Горлатої Л.С. та Алексійчук В.Н., яка у своєму виступі  
ознайомила присутніх з прийомами використання інтегративних зв’яз-
ків на уроках біології та природознавства. 

 

Удосконалення форм навчання в процесі реалізації меж предметних зв’язків. 



10 квітня на базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
відбувся районний семінар-практикум учителів 
російської мови та світової літератури 
«Інтерактивні технології на уроках світової літера-

тури», в якому взяли участь  19 словесників. 
При вході до школи щиро  зустріли гостей керів-
ник закладу Пилипчук О.А., його заступник Яворе-
нко Н.І. та вчитель світової літератури  Бучинська 
С.М., а їхні вихованці піднесли запашний коровай, 
ласкаво запросивши учасників семінару відвідати 
Суслівську альма-матер. 
Директор школи запропонував переглянути ви-
ставки робіт талановитих учнів, а також провів 
екскурсію затишними кабінетами, змістовно роз-

повідаючи про кожен із них. 
Гості ознайомилися з презентацію закладу, його 
досягненнями та традиціями. Заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Яворенко Н.І. 

представила здобутки методичного об’єд-
нання вчителів гуманітарного циклу. 
Методист РМЦ Рошка С.П. розкрила понят-
тя «інтеракція», ознайомивши з класифіка-

цією інтерактивних технологій та 
варіантами кожної групи, психоло-
го-педагогічними умовами реалі-
зації інтерактивного навчання та 
його перевагами, структурою 
уроку та принци-
пами інтерактив-
ної роботи. 
До власної твор-
чої майстерні на 
урок світової 
літератури в 6 
клас запросила 
вчитель світової 
літератури та 
російської мови 
Бучинська С.М., 

що змогла зацікавити рома-
нтикою подорожей і пригод 
не тільки учнів, а й гостей, 
адже заняття проходило у 
формі морської подорожі, зі 
справжньою картою, марш-
рутом, бортовими журнала-
ми. Гортаючи сторінки 
улюбленого роману Р.Л.Стівенсона «Острів 
Скарбів»,  учні зробили висновок, що справ-
жнім скарбом для них є знання, і створили 

власний острів - Добра.  
Під час обговорення уроку словесники від-
значили високу майстерність вчителя не 
тільки у підготовці до нього, а й у продума-

ності та змістовності кожного етапу, висло-
вивши пропозицію про порушення клопо-
тання перед відділом освіти про відзначен-
ня результативної діяльності Бучинської 
С.М. 
Літературно-музична композиція «З любо-
в’ю до України» (Україна в творчості зарубі-
жних письменників) логічно продовжила 
урок, а ще відкрила нову грань творчого 
вчителя Бучинської С.М. – любов до пісні і 

музики. Захоплення гостей викликали і 
щирі слова сонетів А.Міцкевича на польсь-
кій і українській мовах, і мелодійні пісні, і 

запальні таночки у виконанні учнів закла-
ду. А ще висока виконавська культура, 
яку наполегливо плекають педагоги Сус-
лівської школи, за що учасники семінару 
висловили велику подяку.  
Власним досвідом використання інтерак-
тивних технологій на уроках російської 
мови поділилася  керівник районної шко-
ли ППД учителів-словесників Бармак В.І., 
вчитель російської мови та світової літе-
ратури Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка 
провела з учасниками семінару майстер-
клас «На уроках російської я роблю це 
так…», об’єднавши гостей у групи і запро-
понувавши їм цікаві завдання. 
Змістовними були виступ та презентація 
про сучасні педагогічні технології  вчите-
ля світової літератури Яворівської ЗОШ І-
ІІ ступенів, члена районної творчої групи 
вчителів-словесників Дмитренко Т.В., яка 
розповіла про використання інтерактив-
них технологій у власній діяльності.   
Серед рекомендацій семінару  -  спряму-
вання діяльності вчителів-словесників на 
розробку   інтерактивної частини уроку, 
дотримання основних принципів організа-
ції інтерактивної роботи, а ще  вивчення 
та впровадження інноваційного досвіду 

роботи вчителів з організації інтерактивної 
діяльності. 
                                                                                             

 

Стор.9 

Випуск 43 
Семінар вчителів світової літератури та російської мови на базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
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належну підготовку вчительки до уроку, наголосили на необхідності засто-
сування вчителями комп’ютерних технологій на уроках образотворчого 
мистецтва. 
Крім презентації уроку,  вчителька  провела віртуальну екскурсію по школі, 
познайомила вчителів з виставками дитячих малюнків, які постійно органі-
зовуються у школі. Учасники семінару ознайомились з персональною 
виставкою 
учениці 8 
класу цієї 
школи 
Шнайдер 
Наталії. 
Вони високо 
оцінили 
техніку вико-
нання малю-
нків учени-
цею та її 
мистецькі 
здібності. 
Цікавим  був  майстер-клас  з техніки розпису писанок,  який провела ме-
тодист РЦТСТУМ Ляхович З.М. У вступному слові Зінаїда Миколаївна 
зазначила, що писанка – це один з найкращих і старовинних символів 
України, маленьке диво, яке кожен може зробити сам. Всі присутні були 
задіяні в роботі, адже багато з них робили це вперше. На завершення 
кожен був приємно здивований  своїм витвором. 
Вчителям образотворчого мистецтва сподобалось таке проведення семі-
нару, вони відмітили, що він був актуальним перед наближенням свята 
Великодня. 

 
16 квітня  на базі РМЦ відбувся районний семінар вчителів образот-
ворчого мистецтва на тему: «З досвіду формування в учнів художньо-
практичної готовності використовувати отриманий досвід у самостій-
ній творчій роботі». 
На семінар прибуло 20 вчителів образотворчого мистецтва. Робота 
семінару розпочалася з перегляду відеозапису уроку образотворчого 
мистецтва у 7 класі Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Тема 
уроку: «Писанка – вид народного мініатюрного живопису України», 
який провела вчителька Федорчук Руслана Василівна. Урок проводи-
вся з використання ІКТ. На початку уроку, щоб налаштувати учнів на 

відповідну роботу, звучить пісня «Писанка» у виконанні Марії Бурма-
ки: 

Гарна писанка у мене! 
Мабуть кращої нема, 
Мама тільки помагала, 
Малювала я сама… 

Руслана Василівна відмітила, що Великодня писанка в Україні має 
дуже давню традицію. Її візерунки, що надійшли до нас з давнини, 
вважалися не тільки прикрасою, але й оберегом від злих сил. В кож-
ному регіоні збереглися свої оригінальні орнаменти… (розповідь 
вчительки  супроводжувалась електронною презентаці-
єю). Учні були активними на уроці, вони підготовили 
повідомлення про те, як прикрашали писанки в різних 
областях України, значення символіки та кольорів. Під 
час практичної частини учні намалювали писанки та 
кожен розповів про її символічне навантаження. 
Таке проведення уроку підтвердило, що Руслана Васи-
лівна вміло формує в учнів художньо-практичну готов-
ність використовувати отриманий досвід у самостійній 
творчій роботі. При аналізі  учасники семінару відмітили 

 

Семінар вчителів 
образотворчого мистецтва 
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Переможці та призери змагань нагороджені грамотами та 
медалями РМО ТСОУ та грошовими відзнаками відділу мо-
лоді та спорту райдержадміністрації. 

На змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 
особисто-командну першість серед учнів ЗНЗ району, 
присвячені 69-й річниці з Дня Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні 1941-1945 років прибули 13 команд ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 

Втретє святкували перемоги учні Городницької школи 
Костюк Марина, Бучинський Олександр, Пашинський 
Олександр (викладач Поліщук А.В., на другому місці 
школярі з Повчинської ЗОШ Деюн Марина, Черняк 
Дмитро, Мельник Віталій (викладач Безродний Л.О.), 
третє місце посіли учні Новороманівської ЗОШ 
(викладач Онопрійчук О.П.)  Колесник Тетяна, Брацюк 
Руслан, Семенюк Олександр. 

В особистому заліку І місце у дівчат посіла Деюн Ма-
рина, ІІ місце у Колесник Тетяні, ІІІ місце у Костюк Ма-
рини. У юнаків найкращий результат у Колесника Віта-
лія (Федорівська ЗОШ), на ІІ та ІІІ місцях відповідно Бу-
чинський Олександр,  Пашинський Олександр. 

До Дня Перемоги! 

№ 
пп 

Назва школи Кількість 
балів 

1 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 212 

2 Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст. 200 

3 Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст. 195 

4 Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. 177 

5 Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 176 

6 Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 171 

7 Киянська ЗОШ І-ІІІ ст. 165 

8 Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 160 

9 Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 147 

10 Гульська ЗОШ І-ІІІ ст. 45 

11 Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 43 

12 Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст. 41 

13 Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст. 39 

 
Футбол – улюблена гра не тільки юнаків, а й 
дівчат. По 9 команд зібрали районні змагання 
серед дівчат ЗОШ І-ІІІ ступенів з футболу та 
ЗОШ І-ІІ ступенів  з міні-футболу. 
Лідери районних змагань з футболу дівчата 
Гульської ЗОШ (вчитель Чечет А.В.) підтвер-
дили  звання  чемпіонів,  впевнено перемігши  
своїх  суперниць з Повчинської (5 : 0), Косе-
нівської (3 : 0), Токарівської (2 : 0) шкіл. Друге 
місце посіла команда Токарівської ЗОШ 
(вчитель Чижевський Ю.П.), яка перемогла ровесниць з Чижівської ЗОШ  (3 : 0) та зіграла з ко-

мандами Суслівської і Косенівської шкіл з рахунком 0 : 0.  Футболістки Косенівської ЗОШ (вчитель Сайчук О.А.)  на  третьому місці. 
Серед команд ЗОШ І-ІІ ступенів результативну гру продемонстрували  дівчата Немильнянської ЗОШ (вчитель Чечет Л.В.), які послідовно перемог-

ли суперниць з Тупалецької (2 : 0), Великогорбашівської (3 : 0), Стрієвської (1 : 0), Поліянівської (7 : 0) шкіл та стали переможцями змагань. Друге  
місце  у дівчат Поліянівської ЗОШ (вчитель Дзюбчук В.О.). На третьому місці команда Стрієвської ЗОШ (вчитель Лук’янчук І.В.). 

Технічною та результативною грою у дівчат вирізнялись Боровик Таїса, Пилипчук Тетяна (Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Приймак Тетяна, Матвій-
чук Вікторія (Немильнянська ЗОШ І-ІІ ступенів). 

Гравці Гульської, Токарівської, Косенівської шкіл увійшли до складу збірної району і візьмуть участь в обласних змаганнях з футболу. 
У юнаків фінальний етап розіграли переможці зональних змагань з міні-футболу команди Городницької, Киківської, Колодянської, Піщівської, 

Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівської гімназії.  
Команда Ярунської ЗОШ (вчитель Горблюк В.В.) перемогла школярів Колодянської (3 : 0), Киківської (4 : 

1) шкіл та вийшла до фіналу. Другим фіналістом стала команда Слободороманівської гімназії (вчитель Пав-
люк Ю.М.), яка зіграла з командами шкіл Піщівської  (3 : 0)  і  Городницької (1 : 1).  У  фіналі  основний час не 
виявив переможця 2 : 2.  Післяматчеві пенальті влучніше пробили футболісти  з  Яруня  (1 : 0) та здобули 
звання чемпіонів району. 

В зустрічі за третє місце школярі Киківської ЗОШ (вчитель Подоляк О.М.) обіграли команду Городницької 
ЗОШ  7 : 2. 

Кращими гравцями у юнаків визнано Шевелюка Олександра (Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Марчука 
Любомира (Киківська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Змагаються футболісти 



Района спартакіада з автомобільного спорту 

РМЦ 
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Моделювання одягу це вид декоративно - прикладного мистецтва.  
Моделювання означає створення моделей. Мистецтво моделювання 
безпосередньо пов'язане з людиною. Художник, створюючи модель, 
працює над формуванням зовнішнього вигляду людини. Костюмом 
можна підкреслити,зробити яскравими зовнішні дані людини. Візуа-
льно збільшити або зменшити зросту, фігуру, приховати недоліки 
статури людини. Кольором костюма можна підкреслити індивідуаль-
ність. Моделювання виховує смак.          
25-26 квітня 2014 року в м.Житомир ОЦНТТУМ була проведена 
обласна виставка-конкурс  «Моделювання одягу». 
Творчі майстрині  РЦТСТУМ демонстрували моделі , які створили 

власними руками. Серед  25  делегацій області наші вихованці зайняли   
8-ме загальнокомандне місце  
               В'язання - це творча робота, до того ж робота приємна і зовсім не 
утомлива. Давно відомо, що в'язання не лише відганяє похмурі думки, але 
і сприяє гарному настрою. Адже результат праці - красиво зв'язана річ - 
приносить повне задоволення. Для учениць 7  класу  Пилиповицької ЗОШ 
І-ІІІст.  Яворської Лідії та Дереженко Руслани    в'язання гачком – приєм-
не і корисне заняття, яке розвиває творчість та фантазію. Творчу роботу 
Яворської Лідії  було високо оцінено членами журі і нагороджено дипло-
мом І-ступеня. Руслану Дереженко нагороджено дипломом »За оригіналь-
ність»  

Моделювання одягу 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

16 квітня 2014 р. на базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. було проведено районну спартакіаду з авто-
модельного спорту, в якій взяли участь 27 учнів з Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  Стрієвської ЗОШ 
І-ІІ ст. та міста Новограда–Волинського. На змагання завітав начальник відділу освіти Олек-
сандр Анатолійович Антипчук  та привітав всіх учасників. 
Мета спартакіади - надати можливість дітям мати цікаве та змістовне дозвілля,  розкрити їх 
таланти в такій сфері, як технічне моделювання.    Саме таким творчим колективом, який 
має безліч цікавих ідей і можливостей для юних любителів технічної творчості є гурток судно 
та  авто моделювання районного  центру  творчості  спорту та туризму учнівської молоді 
(керівник Василенко В.В.).  У гуртку діти  залюбки виготовляють трасові автомоделі та де-
монструють їх на автотрасі. Вихованці гуртка приймають участь у обласних змаганнях з 
трасового автомоделювання. 
Для участі в спартакіаді діти підготували моделі в класі: 
- радіокерована модель вільної конструкції; 
- контурна модель автомобіля з гумовим двигуном (на точність попадання); 
- модель автомобіля з електродвигуном (на точність попадання); 
 контурна модель автомобіля з електродвигуном (швидкісна модель). 
В кінці змагань О.А.Антипчук нагородив всіх переможців  грамотами відділу освіти. 
Переможцями в  класі  радіокерована модель вільної конструкції, стали: 
учениця 9 класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. Степанюк Руслана І місце; 
учениця 9 класу  Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. Захарова Наталія  ІІ місце; 
учень 8 класу  Суслівської  ЗОШ І-ІІІ ст. Шпитко Анатолій ІІІ місце 
Переможцями в класі контурна модель автомобіля з гумовим двигуном (на точність 
попадання) стали: 
учень 5 класу  Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. Давидчук Дмитро І місце; 
учень 5 класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. Горбатюк Ярослав ІІ місце; 
учень 3 класу Новоград-Волинської гімназії Щербатюк Максим ІІІ місце. 
Переможцями в класі контурна модель автомобіля з електродвигуном (швидкісна 
модель) стали: 
учень 7 класу  Суслівської  ЗОШ І-ІІІ ст. Павлюк Олександр І місце; 
учениця 7 класу  Суслівської  ЗОШ І-ІІІ ст.Загрива Діана ІІ місце; 
учениця 7 класу .Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. Недзельська Катерина ІІІ місце. 
Переможцями в класі модель автомобіля з електродвигуном (на точність попадання), 
учень 7 класу  Суслівської  ЗОШ І-ІІ Іст. Чайковський Олександр І місце; 
учениця 5класу  Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст.  Іляхова Діана ІІ місце; 
учениця 5класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст.  Копчук Ольга ІІ – місце. 


