
Чафонова Віталія – 11 клас, Захарчук Ірину – 10 клас, Заха-
рчук Наталію – 8 клас, Сніцар Аллу – 9 клас, Волкову Ілону 
– 8 клас, Майданович Яну – 8 клас, Павлюк Юлію – 10 клас, 
Герасимчук Євгенію – 10 клас, Рубанову Аліну – 11 клас, 
Савченка Антона – 11 клас, Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Гарбозюка  Миколу – 9 клас, Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Карплюк Анастасію – 9 клас, Бойко Катерину – 11 клас, 

Шлінчака Юрія – 10 клас, Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Туровець Катерину – 9 клас, Тальківська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Бегунця Костянтина – 7 клас, Повчинська ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів, Гриценко Іванну – 9 клас, Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Хильчука Богдана – 11 клас, Гончарук Оксану – 10 клас, Ко-

сенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Вишневського Дмитра – 10 клас, 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Степанюк Руслану – 
9 клас, Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів, Остапчук Олександру – 
10 клас, Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Переходюк Анастасію – 

9 клас, Наталівська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, Вертецьку Богдану – 11 клас, 
Мельник Анастасію – 10 клас, 
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, Мельник Анну – 10 клас, 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Філо-
ненко Дарію – 10 клас, Пилипови-
цька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Петришину 
Оксану – 10 клас, Красилівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Сімох  учнів було відзначено в 
номінації «Знавці рідного слова»: 

Кириленко Олександру, Кривору-
чко Катерину, Степанюк Оксану, 
Яценко Анастасію – 11 клас, Горо-
дницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Янчук 
Анну – 9 клас, Пилиповицька ЗОШ І-
ІІІ  ст., Савосіну Олену – 8 клас, 
Приведенюк Юлію – 2 клас, Малоц-
вілянська ЗОШ І-ІІ ступенів. 
У номінації «Позашкілля»  було 

нагороджено 29 учнів:  

Теплий сонячний день 21 травня 2014 року зібрав до великої зали Палацу 
культури ім. Лесі Українки в місті Новограді-Волинському найталановитіших 
школярів району: переможців І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олім-
піад з базових і спеціальних дисциплін, обласного конкурсу-захисту науково-
дослідницьких 
робіт МАН Украї-
ни, обласного 
конкурсу юних 
журналістів, обла-
сного конкурсу з 
української мови 
ім. Петра Яцика, 
мовно-
літературного 
конкурсу ім. Тара-
са Шевченка та  
конкурсу читців-
декламаторів, 
присвяченого дню 
народження Лесі 
Українки, облас-
них предметних 
турнірів, перемож-
ців різноманітних 
виставок-
конкурсів, які проводились обласним центром науково-технічної творчості 
учнівської молоді, «перлинок» районного фестивалю дитячо-юнацької творчо-
сті «Перлини Звягельщини-2014» та кращих спортсменів року. 

Віншування творчо обдарованих дітей проводилось за п’ятьма номінаціями: 
«Інтелектуал», «Знавці рідного слова», «Музичне мистецтво», «Спортивний 
олімп», «Позашкілля».  

З теплими словами вітань до  присутніх звернулися: начальник відділу осві-
ти Олександр Анатолійович Антипчук, голова районної ради Франц Вікторович 
Весельський, заступники голови районної державної адміністрації Руслан 
Миколайович Кирилюк, Наталія Володимирівна Даниленко і заступник началь-
ника відділу освіти Валентина Петрівна Андрощук. Вони й вручили нагороди 
та цінні подарунки кожній творчо обдарованій особистості.  

В номінації «Інтелектуал» 
відзначено  28 учнів – 
переможців Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базо-
вих і спеціальних дисциплін,  
МАН України, предметних 
турнірів і конкурсів: 
Радзивіл Іванну – 8 клас, 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 
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Мельник Тетяну - 11 клас, Матвій-
чук Вікторію – 10 клас, Ляхович Іри-
нау– 8 клас, Герасимчук Олесю – 9 
клас, Киянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Сімчук Анастасію – 9 клас, Бабич 

Вікторію – 6 клас, Яворську Лідію – 7 
клас, Дереженко Руслану –  7 клас, 
Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 Масан Софію – 4 клас, Наталівська 

ЗОШ І-ІІ ст., 
Лопатюк Марину– 7 клас, Гірківська 

ЗОШ І-ІІ ст., 
Гончарука  Миколу –11клас, Косенів-

ська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Близнюк Аліну – 6 клас, Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Шнайдер Тетяну – 5 клас, Матвійчук Олександру – 11 клас, 

Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Домашенко Крістіну –6клас, Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Васильчук Катерину, Литвинчука Сергія – 11 клас, Броницько-

гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Савчук Вікторію, Кульбач Ганну – 11 клас, Ярунська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Левчук  Анастасію – 11 клас, Великомолодьківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів, 
Степанюк Руслану, Захарову Наталію, Лібегу Альону 

– 9 клас, Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Старовойт Ольгу, Павлюка Олександра – 7 клас, Шпи-

тка Анатолія – 8 клас, Павлюка Віктора – 11 клас Сус-
лівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Василенка  Олега – 10 клас, РЦТСТУМ, 
Іорданополова  Ігора  - 11 клас, РЦТСТУМ. 
В номінації «Спортивний олімп» нагороди отримали  20 

школярів: 
Чижевський Олександр -7 клас, Залден Яна, Тожирська 

Катерина – 8 клас, Костюк Марина – 10 клас, Бучинсь-
кий Олександр, Полянський Олександр – 11 клас, Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чечет Ірина, Близнюк Оксана – 9 клас, Боро-
вик Таїса – 11 клас, Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Голуб Дмитро -  
6 клас, Суходольський Андрій – 5 клас, Слободороманівська 
гімназія, Бойко Василь – 11 клас, Букацька Наталія – 8 клас, 
Бойко Софія – 6 клас, Гальчук Діана, Семенюк Анжела, Цуци-
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ловська Анастасія  - 9 клас, Веселик Юлія – 11 клас, Токарівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів, Ольшевська Олена – 9 клас Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Кравчук В’ячеслав – 9 клас Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів.   
Представникам кожної номінації та їх наставникам музичні вітання дарува-

ли «перлинки» з номінації «Музичне мистецтво» (79 учнів): 
Медецька Юлія – 9 клас, Борисівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Котвіцька Ангеліна – 8 клас, Варварівська ЗОШ І-ІІ ст., 
Савчук Дарина – 1 клас, Курчицька ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Пасічник Іванна – 4 клас, Дідовицька ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Нагорна Олена – 5 клас, Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Омельчук Аліна – 2 клас, Киянська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Штогун Софія –10клас, Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Новорок Кирило – 10 клас, Великомолодьківська ЗОШ І-
ІІІ ступенів, 
Федорчук Євген – 11 клас, Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
вокальні ансамблі  Борисівської, Суховільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів та Киківської, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
танцювальні колективи 
Городницької та Киківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Всіх учителів, які сумлінно 
працювали впродовж 2013-
2014 навчального року з 
обдарованими дітьми, було 
відзначено Подяками район-

ної державної адміністрації, Грамотами район-
ної ради та  відділу освіти. 

Україно люба! Ти ще жити будеш, 
Бо твої таланти золоті ростуть! 

Наче квіти красні, ці маленькі люди 
На твоєму полі, глянь, уже цвітуть. 
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“Де таке буває, що все розквітає, від краси навколо, серце 
завмирає? 

Де таке буває, що все оживає, плюшевий ведмедик, і той роз-
мовляє? 

Де таке буває, що біль затихає лиш від того, що 
хтось тебе ніжно пригортає? 

Де таке буває, що турбот немає, а дитинство наше 
веселкою грає? 

Відкриємо вам залюбки загадку таку – Все це відбу-
вається в нашому садку!” - 

саме такими словами маленьких дошкільнят розпо-
чалися урочистості 15 травня 2014 року з нагоди 65-
річчя Городницького дошкільного навчального закла-
ду №1. 

Городницький ДНЗ №1 є одним із найстарших в 
районі і одним із закладів, які не припиняли своєї дія-
льності. На сьогодні в ньому функціонує 3 групи (одна 
ясельна та дві садові), в яких виховується понад 70 
малюків. З вихованцями  працюють кваліфіковані спе-
ціалісти, які в постійному пошуку нового. 

Розділити ра-
дість з дошкільня-
тами прибуло 
чимало гостей, 
серед яких голова 
районної ради 
Франц Вікторович 
Весельський, ди-
ректор ДП 
«Новоград-
Волинське 
ДЛМГ», депутат 
обласної ради 
Степан Антоно-
вич Нусбаум, 
начальник відділу 
освіти Олександр Анатолійович Антипчук, головний лісни-
чий ДП «Городницький лісгосп», депутат районної ради Лео-
нтій Михайлович Валінкевич, селищний голова Іван Анатолі-
йович Оніщук, батьки ви-хованців дитячого садочка, а також 
усі, хто небайдужий до виховання дітей.  

Почесними гостями свята були педагоги, ветерани праці. 
Серед них завідуюча  Городницьким ясла-садком (1989-
2005рр) Чернатевич Ніна Гнатівна, няня-санітарка Романюк 
Марія  Олександрівна, вихователі Мариніна Валентина Івані-
вна, Іванчук Тетяна Петрівна, Целецька Тетяна Петрівна, 
Власенко Валентина Кузьмівна, помічник вихователя Кур’ята 
Галина Миколаївна. Теплі слова подяки прозвучали на їх 
адресу з уст начальника відділу освіти Антипчука О.А. За 
самовіддану багаторічну працю, високий професіоналізм 
вони були нагороджені  грамотами відділу освіти та цінними 
по-

дарунками.  
До свого поважного ювілею дошкільний заклад підійшов із 

значними здобутками. Протягом останніх п'яти років заклад 

значно осучаснився. Замінено вікна, побудовано власну 
котельню, придбано сучасні дитячі меблі та технологічне 
обладнання. Велика заслуга в цьому постійних спонсорів  - 
Нусбаума Степана Антоновича, директора ДП  «Новоград-
Волинське ДЛМГ» та Мельника Віктора Сергійовича, дире-
ктора ДП «Городницький лісгосп». Не стоїть осторонь про-
блем дошкілля і голова районної ради Весельський Ф.В.  
Грамотою відділу освіти було відзначено і завідуючу Пав-
ловську Тетяну Леонідівну. Завдяки її зусиллям педагоги 
закладу є постійними учасниками районних конкурсів та 
виставок. Ввірений їй заклад став опорним в Городницько-
му освітньому окрузі. На його базі проводяться семінари, 
методичні об'єднання, засідання школи молодого педагога, 
педагогічні ради.  
З метою всебічного розвитку особистості в закладі функці-

онують різноманітні гуртки художньо-естетичного спряму-
вання.   

Приємним подарунком для гостей став виступ колективу 
закладу та самих вихованців, які запалювали глядачів весели-
ми танцями, щирими піснями та інсценівками.  

Дорогі колеги!  
Терпіння вам і мудрості в роботі на щодень. 
Хай сонце ваші душі зігріває. 
Бажаєм творчих успіхів, поваги від людей, 
Удачі зірка хай над вами сяє! 
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До відзначення  Дня пам’яті загиблих у 
Другій світовій війні та Дня Перемоги в 
загальноосвітніх школах району прове-
дено ряд заходів виховного, інформа-
ційного, просвітницького характеру.  А 
саме: уроки мужності, бесіди, тематичні 
виховні години, загальношкільні ліній-
ки, мітинги пошани загиблим з покла-
данням квітів та пам’ятних гірлянд, 
організовано прибирання та приведення 
у належний стан  братських могил, па-
м’ятників та пам’ятних знаків, встанов-
лених на честь загиблих і померлих 
воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років  на  території  сільських  рад  
і  прибирання   партизанських  могил  
на  сільських  кладовищах, тематичні 
вечори,  зустрічі з ветеранами Великої 
Вітчизняної війни, партизанами, вдова-
ми. Зокрема: 
- у Жолобненській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
проведено конкурс на краще виконання 
та інсценізацію патріотичної пісні, кон-
курс на кращу стіннівку на тему: «Війна 
– це страшно», «Дякуємо за мир!», 
«Пишаємося Вами», учні взяли участь у  
концерті, присвяченому Дню Перемоги, 
членами шкільного парламенту була 
проведена акція «Від серця до серця», 
під час якої діти надали допомогу вете-
ранам ВВв та дітям війни;   
 у Суховільській ЗОШ І-ІІ ступенів про-
ведено лекцію  на  тему:  «Друга  
світова  війна – український  погляд», 
акцію  «Шануємо, сумуємо, пам’ятає-
мо» (хвилину  мовчання), вечір-реквієм  
«Вклонімося  і  мертвим,  і  живим», 
конкурс  віршів  на  військову  тематику 
та малюнків  на  асфальті  «Світле  свя-
то  Перемоги», зустріч  з  ветераном  
ВВв  Ковальковським І.Т., акцію 
«Милосердя»,  лінійку  Слави  з  покла-
данням   квітів  до  пам’ятника  Скорбо-
тної  Матері; 
у Наталівській ЗОШ І-ІІ ступенів упоря-
дковано 2 могили загиблих воїнів    
під час Великої Вітчизняної війни на 
території с.Наталівка та с.Єлізавети, 

відвідано 
ветеранів, 
учасників 
бойових дій 
та вдів Ве-
ликої Вітчи-
зняної вій-
ни, продов-
жується 
робота по 
створенню 
записів 

спогадів очевидців військових дій у 1941-
1945 роках на території Наталівської сільсь-
кої ради, по класах пройшли уроки Пам’яті, 
зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної 
війни, створена тематична виставка фотома-
теріалів, присвячених Дню Перемоги, випуск 
шкільної газети, присвяченої  9 Травню (сайт 
школи – газета №19), святковий концерт 
«Незгасне наша пам'ять  у віках» (спільно із 
працівниками сільської ради та вихованцями 
дитячого садочка);    
   - у Киянській ЗОШ І-ІІІ ступенів учні  при-
вітали ветерана Великої Вітчизняної війни 
Бармака Є.А., у шкільній бібліотеці оформ-
лено постійно діючу книжкову виставку з 
військово-патріотичної тематики, проведено 
спортивні змагання на честь ветеранів Вели-
кої Вітчизняної війни;     
   - у Піщівській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведе-
но уроки пам’яті, присвячені 69 річниці Пе-
ремоги, мітинг  біля пам’ятників та покла-
дання квітів у рамках районного автопробігу 
ветеранів; учнями та педагогами школи була 
здійснена пошукова робота щодо збору да-
них про вчителів Піщівської школи учасни-
ків Великої Вітчизняної війни;      
  - у Орепівській ЗОШ І-ІІІ ступенів загони 
учнів прибрали і привели у належний стан 
могили солдатів ВВв на  кладовищі, меморіа-
льний комплекс у центрі села на честь загиб-
лих воїнів, погруддя Героя Радянського Сою-
зу Костюка, 9 травня організована вахта па-
м’яті біля меморіального комплексу, у біблі-
отеці оформлено постійно діючі книжкові 
виставки, присвячені 69 річниці Перемоги 
над німецько-фашистськими загарбниками;   
  - у Варварівській ЗОШ І-ІІ ступенів 
28.04–07.05.2014 проведено загальнош-
кільну акцію «Патріотичний трудовий 
десант «Більше справ – менше слів», 
вчителем історії  Шевчуком К.В. прове-
дено загальношкільну відеолекцію 
«Україна в полум’ї Другої світової вій-
ни»,  загальношкільний виховний захід 
на тему «Подвиг дідів живе в серцях ону-
ків», на урочистих зборах територіальної 
громади з нагоди Свята Перемоги пред-
ставили літературно-мистецьку компо-
зицію «Роки минають, та не  вмирає  

пам’ять», взяли участь у традицій-
них щорічних військово-
спортивних   змаганнях мешканців 
сіл Кам’яномайданської сільської 
ради  приурочених до Дня  Пере-
моги;   
 - у Івашківській ЗОШ І-ІІ ступенів 
проведено виховні години «Подвиг 
непідвладний часу», мітинг-
реквієм «Живі у пам’яті народній», 
акцію «Грані добра»;      
  - у Тальківській ЗОШ І-ІІ ступенів 
оновлено куточок бойової слави в 
історичному кабінеті, оформлено 
книжкову виставку «69 років Пере-
моги», проведено акцію «Ранок 
ветерана», під час якої привітали 
колишнього партизана Деркача 
А.Р. та військову медсестру Гордій-
чук Г.Г.;    
  - у Киківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
проведено зустріч з ветеранами 
ВВв «Шануємо, сумуємо, пам’ятає-
мо», колектив школи взяв участь у 
сільському мітингу до Дня Перемо-
ги з покладанням квітів;     
  - у Середньодеражнянській ЗОШ 
І-ІІ ступенів організовано виставку 
творів мистецтва, фотографій та 
плакатів воєнних років у бібліотеці 
та фойє школи, вчителем історії 
Кондратюк Н.П. проведено лекцію 
про хід війни на території сіл Вели-
ка та Середня Деражня, про геро-
їзм воїнів-односельчан на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, на тру-
довому фронті, в післявоєнний 
період;   
  - у Броницькогутянській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів проведено екскурсії до музею 
Бойової слави, організовано проектне 
дослідження: «Остарбайтери – горе 
сім’ї, трагедія нації», мітинг-реквієм 
та покладання квітів до пам’ятника 
спаленому селу та бюсту Героя Радян-
ського Союзу В.Г.Жайворона;    
  - у Косенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
учнями 10 класу підготовлено літера-
турно-музичну композицію до Дня 
Перемоги «Свято зі сльозами на очах», 
проведено семінар на тему «Друга 
світова війна - український погляд» та 
конкурс стінгазет до Дня Перемоги;   
   - у Федорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
проведено літературно-музичний захід 
присвячений Дню Перемоги  «Пам'ять 
про Вас у нашім серці жива», виховні 
заходи до 69 річниці Перемоги, свят-
ковий концерт до Дня Перемоги 
«Ніхто не забутий, ніщо не забуто». 
 

69 річниця Перемоги. 



Стор.5 

Випуск 44 
Результати Міжнародного конкурсу 

“Лелека” 

Те, що ми зібрались разом – це тільки початок, 
те, що ми продовжуємо залишатися разом – це вже дося-

гнення,  
те, що ми працюємо разом – це справжній успіх! 
16 травня 2014 року на базі районного методичного центру 

відбулося засідання районного шкільного парламенту в якому 
взяли участь 20 лідерів учнівського самоврядування загально-
освітніх навчальних закладів району. 

Учасники засідання ознайомилися зі звітом президента 
Іванни Корельчук щодо діяльності РШП протягом 2013-2014 
навчального року. Інформацію про роботу на місцях озвучили  
лідери шкільних організацій учнівського самоврядування: 
Заїка Дарина (Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.), Кондратюк Світ-
лана (Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.),  Весельська Катерина 
(Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.), Левицька Віталія (Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Мулько Захар (Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.), Люшен-
ко Мирослава (Киківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Савіцька Вікторія 
(Івашківська ЗОШ І-ІІ ст.), Свінцицька Світлана (Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Сідлецька Анжела (Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
Макарчук Ганна (Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.). Савіна Олена 
(Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст.), 
Сайчук Софія (Косенівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.), Шапран Наталія 
(Слободороманівська гімназія), 
Роман Юлія (Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Іванчук Аліна 
(Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Ювко Вікторія (Орепівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.). 

Районна учнівська організація 
дитячого самоврядування весь час 
у пошуку сучасних нетрадиційних 
методів роботи, які створюють 
широкий простір для виявлення 
творчого потенціалу кожного 
учня і дитячої спільноти, тому 
визначення завдань та напрямків 

діяльності РШП на 2014-2015 
навчальний рік викликало 
жваве обговорення.  
Всі присутні побажали ліде-
рам-одинадцятикласникам 
гарних, очікуваних результатів 
при здачі ДПА і ЗНО, здійс-
нення всіх мрій і задумів, вда-
лого   вибору професійної сте-
жки в дорослому житті.  А 
також висловили впевненість у 
ефективній організації діяль-
ності учнівського самовряду-
вання у 2014-2015 навчально-
му році. 

Засідання РШП 

Міжнародний учнів-
ський конкурс юних 
істориків 
«ЛЕЛЕКА» прово-
диться на виконання 
наказів Міністерства 
освіти і науки, молоді 
та спорту від 
02.02.2012 р. № 98 
«Про затвердження 
Правил проведення 
Міжнародного учнів-
ського конкурсу 
юних істориків 

«ЛЕЛЕКА», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
20.02.2012 р.  за   № 257/20570, та від  07.03.2012 р. № 
269 «Про проведення Міжнародного учнівського конкур-
су юних істориків «ЛЕЛЕКА» на базі ініціатора цих зма-
гань – Всеукраїнської громадської організації 
«Освітній простір».  

На сайті  Всеукраїнської громадської організації 
«Освітній простір». з’явилися результати Міжнародного 
учнівського конкурсу юних істориків «Лелека - 2014».  

Вітаємо 339 учнів із 25 загальноосвітніх навчальних 
закладів району, які цьогоріч взяли участь у Конкурсі, 
випробувавши свої знання з історії. За результатами уча-
сті  в конкурсі маємо 9 дипломів «Золотий лелека», 27 
дипломів «Срібний лелека», 63 дипломи «Бронзовий ле-
лека», 240 сертифікатів учасника (розгорнуті результати 
по школах додаються). Ваш результат, чесно отриманий 
у цих інтелектуальних змаганнях, свідчить або про ваші 
міцні знання з історії, або вкотре спонукає зазирнути у 
підручник і повторити матеріал, який забули або не дов-
чили. 

Дякуємо учням за участь у Конкурсі, а вчителям, 
керівникам навчальних закладів, батькам за підтримку та 
організацію Конкурсу у школах.  

Дипломи для нагородження учнів та сертифікати учас-
ників роздані керівникам навчальних закладів.  

Особливу вдячність висловлюємо вчителям історії та 
організаторам  за прозорість та високий рівень організа-
ції проведення історичного Конкурсу саме для дітей, а не 
власного рейтингу.  

Також змушені  зробити зауваження окремим учням та 
вчителям-організаторам Конкурсу в навчальних закла-
дах, які порушили Правила проведення Конкурсу – паке-
ти із завданнями були відкриті до початку проведення 
змагань і завдання оприлюднені заздалегідь, або учні 
відповідного класу виконували завдання «за шаблоном» 
– усі правильні і невірні варіанти відповідей закреслено 
однаково. У всіх цих випадках переважна більшість уч-
нів набрала неймовірно високі бали, що свідчить про 
фіктивність результатів. Такі результати виділені кольо-
ром.(Див. на сайті відділу освти) 

Просимо учнів і вчителів надалі врахувати ці заува-
ження, а Конкурс проводити прозоро та відповідно до 
Правил цих історичних змагань. 



Підсумки спартакіади серед школярів 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 

 В 2013-2014 навчальному році 
проходила чергова спартакіада-огляд по 
фізичному загартуванню учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів району. 
  В програму змагань спартакіа-
ди входили такі види спорту: легкоатлети-
чний крос, футбол, олімпіада з фізкульту-
ри, міні-футбол, баскетбол, волейбол, 
шахи, настільний теніс, шашки, «Старти 
надій». 
 В змаганнях взяли участь 2480 
учнів. Найкраще виступили та стали пере-
можцями     спартакіади-огляду  учні  Гуль-
ської ЗОШ  І-ІІІ ступенів  (вчитель Чечет 
А.В.) та Поліянівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(вчитель Дзюбчук В.О.). На другому місці 
учні Слободороманівської гімназії (вчитель 
Павлюк Ю.М.) та Гірківської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів (вчитель Горблюк В.В.), на третьому 
місці -  учні Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(вчитель Горблюк В.В.)  та  Яворівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель Фурманенко 
П.І.). 
 Стали переможцями з окремих 
видів спорту учні шкіл: Броницькогутянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчителі Солощук 
В.Ф., Корольчук Ю.І.)  - волейбол  
(дівчата), шахи; Городницької  ЗОШ   І-ІІІ   
ступенів  (вчитель Остапчук О.Ф.) - 
«Старти надій», олімпіада з фізкультури;  
Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель 
Шокур Г.І.) – волейбол (юнаки); Токарівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Чижевський Ю.П.) – шашки, шахи;  Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Левченко А.К.) - легкоатлетичний крос; 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник гуртка Соколова З.О.) – баскетбол (дівчата); Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель Денисюк М.П.) – 
міні-футбол (юнаки);  Дідовицької ЗОШ  І-ІІ ступенів (вчитель Ничипорук О.П.) – волейбол (юнаки); Наталівської  ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель Шевчук 
О.О.) – «Старти надій»; Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель Чечет Л.В.) - міні-футбол (дівчата); Червоновільської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель 
Іванюк М.М.) – шахи. 
  В обласних змаганнях взяли 
участь учні: Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  - футбол (юнаки), легкоатлети-
чний крос, «Старти надій»,  олімпіади з 
фізкультури;  Гульської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів -  футбол (дівчата); Киківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів -  футбол (юнаки); Косенів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів - футбол 
(дівчата); Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів - легкоатлетичний крос; Слободоро-
манівської гімназії - футбол, баскетбол 
(юнаки);  Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- футбол (дівчата);  Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів -  гандбол (юнаки, дівчата), 
футбол (юнаки); Федорівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – легкоатлетичний крос, фут-
бол (юнаки); Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів - футбол (юнаки), легкоатлетичний 
крос, олімпіада з фізкультури. 
 Переможці та призери спар-
такіади будуть відзначені грамотами 
відділу освіти та цінними подарунками. 



Стор.7 

Випуск 44 

Заключний акорд 

Змаганнями  «Старти надій»  фінішувала  спартакіада школярів 2013-2014 н.р. В них взяли 
участь учні 6-7 класів ЗОШ І-ІІІ та І-ІІ ступенів. Хлопчики та дівчатка змагалися в бігу на 
60 м, метанні м’яча на дальність, підніманні тулуба в сід за хвилину та кросовій підготовці. 
Команда Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Остапчук О.Ф.) у складі Чижевського 
Олександра,  Примака Вадима, Пашкевича Володимира, Остапчук Марії, Радчук Майї, 
Соколової Валентини показали відмінну фізичну підготовку та заслужено вибороли І міс-
це. 
ІІ місце посіли юні спортсмени Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель Іляхов В.Ф.), на ІІІ 
місці  учні  Слободороманівської гімназії (вчитель 

Павлюк Ю.М.). 
Серед ЗОШ І-ІІ ступенів найкращі результати в 
учнів  Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель 
Шевчук О.О.) Чирка Сергія, Будніка Олега, 
Зайця Олександра, Чирко Надії, Горецької Ан-
ни, Саєвич Вікторії. 
Другими стали школярі  Поліянівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів (вчитель Дзюбчук В.О.).  Юні багато-
борці  Гірківської ЗОШ І-ІІ ступенів (вчитель 
Горблюк В.В.) завершили змагання на  третьо-
му місці. 
За традицією переможці та призери змагань 
відзначені грамотами відділу освіти райдержадміністрації  

Конкурс  
дитячого  
малюнка. 

З метою виявлення та 
підтримки юних талантів та 
обдарувань, сприяння 
підвищенню художньої 
майстерності юних худож-
ників 15 травня комуналь-
ним позашкільним навча-
льним закладом 
«Обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Житомирської обласної ради було 
проведено 6 обласний заочний конкурс дитячого малюнку, на який предста-
вили роботи 24 делегації у складі 129 дітей 
з 18 районів та 5 міст області.  135 малюн-
ків надійшли від дітей на конкурс цього 
року згідно з такими номінаціями:  

1. «Дружать діти на планети»,  
2. «Мир та безпека в Україні»,  
3. «Знай і люби свій край».  
Французький живописець Жан Батист 

Сімеон Шарден сказав: «Ми користуємося 
фарбами, а пишемо серцем.». Відобра-
ження його слів можна було побачити у 
роботах юних художників, які зобразили 
власне бачення запропонованих тем. 
Адже, діти – це найяскравіші фантазери. 
Коли пензлик потряпляє в їх руки, вони 
потрапляють у вирій дивовижної фантазії. 

Висококваліфіковані компетентенті члени 
журі об’єктивно визначили найкращі робо-
ти у трьох вікових категоріях кожної номі-
нації та деякі малюнки відзначили спеціа-
льними дипломами за високу художню майстерність та професійне вирішен-
ня теми. 

За підсумками журі Новоград-Волинський РЦТСТУМ отримав ІІ загально-
командне місце. 

 У номінації «Дружать діти на планеті»:  

І місце -   «Дружба єднає 
всіх», Маліновська Дар’я, 
учениця 9 класу Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (старша 
вікова категорія). 

Дипломом «За професійну 
майстерність» нагороджена 
учениця 5 класу Киянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Денисо-
вець Катерина. 

«З другом світ стає чудо-
вим», учениця 8 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ляхович 
Ірина  отримала диплом  «За креативне вирішення теми». 

У номінації «Мир та безпека в Україні»: 
І місце - «Україна в серці завжди», Гончарук Максим, 

учень 9 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (старша вікова 
категорія). 
ІІІмісце - «Мир тобі, Украї-
но!», Семенюк Олександра, 
учениця 4 класу Киянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (молодша 
вікова категорія). 
ІІІмісце – «Під крилом анге-
ла» , Редька Тетяна  учени-
ця 7 класу Дідовицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 
У номінації «Знай і люби 
свій край»: 
ІІ місце отримала робота «Це 
до рідної землі, линуть 
дзвони голосні» учениці  10 
класу Слободороманівської 
гімназії  Шевчук Сніжани. 
9 кращих малюнків, перемож-
ців обласного конкурсу,  бу-

дуть продовжувати змагання у Всеукраїнській виставці-
конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край». 

Подкаура В.М., директор РЦТСТУМ 
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пенів (ІІІ-2), Косенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІ-1, ІІІ-1). 
По одному третьому призовому місцю вибороли шко-
лярі Броницькогутянської, Великомолодьківської, Пи-
липовицької, Піщівської, Повчинської, Суслівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів,  Наталівської,  Стрієвської  ЗОШ І-ІІ сту-
пенів.  

Особливо  відзначилися учні Городницької школи 
– Чафонов Віталій (11 клас) і Захарчук Ірина (10 клас), 
які здобули по 3 призових місця.  Учениця 8 класу Яво-
рівської ЗОШ І-ІІ ступенів Радзивіл Іванна, учні 9 класу 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гарбозюк Микола і 11 кла-
су Косенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хильчук Богдан до-
дали до загального заліку по 2 призових місця. 

Високу результативність у роботі з обдарованою 
молоддю вже вкотре показують педагоги: Майстренко 
Георгій Васильович (підготував 3-х призерів), Нагірняк 
Ірина Валеріївна і Нагірняк Борис Анатолійович 
(Городницька ЗОШ), Вовк Марія Василівна 
(Жолобненська ЗОШ) і Гриценко Василь Іванович 
(Повчинська ЗОШ) підготували по 2 призери обласних 
олімпіад. 

Розширилось і коло учасників конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт МАН України. До участі в 
роботі секцій Житомирського територіального відді-
лення МАН долучилися  учні Великомолодьківської (1 - 
математика), Городницької (2 - інформатика, українсь-
ка література), Жолобненської (1 - біологія), Киківської 
(1 - англійська мова),  Красилівської (1 - історія), Несо-
лонської (2 - географія, математика), Орепівської (1 - 
географія), Пилиповицької (1 -  екологія), Повчинської 
(1 -  фізика), Федорівської (1  -  історія)  ЗОШ  І-ІІІ сту-
пенів.   

Радіємо за учня 10 класу Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Шлінчака Юрія, який  виборов  Диплом ІІІ сту-
пеня, захищаючи науково-дослідницьку роботу в Жи-
томирському територіальному відділенні МАН України 
- секція «Загальна біологія» відділення хімії та біології 
(керівник Антонова Галина Юріївна). 

Висловлюю щиру подяку  учасникам обласних  
інтелектуальних випробовувань   і  їх  сумлінним  на-
ставникам. 

Шана і повага всім, хто дбає про  розвиток  і зрос-
тання творчих  обдарованостей.  

Нехай  щедрими  на  ужинки  будуть  прийдешні 
роки!  Радіймо 
за наші успіхи  
всі разом! 

 
 

О л е к с а н д р 
Антипчук  
н а ч а л ь н и к 
відділу освіти 
 Н о в о г р а д -
В о л и н с ь к о ї 
РДА 

 
Школа – це унікальний заклад: через школу 

проходить практично кожна людина в суспільстві. 
Вчителі завжди щиро радіють за  успіхи своїх вихо-
ванців,  за їх наполегливість у навчанні, за стрем-
ління  якомога  глибше  опановувати  основи  наук, 
за  прагнення почуватися успішними в сучасному 
глобальному світі.   

Педагогам не байдуже ким стануть їх учні в 
дорослому житті і тому вміло підбирають до кожно-
го свій  підхід, старанно підтримують здібних, обда-
рованих особистостей. 

Підтвердженням цьому є рекордний результат  
участі школярів району в ІІІ (обласному) етапі Все-
українських учнівських олімпіад з базових і спеціа-
льних дисциплін у цьому навчальному році.  Приє-
мно повідомити, що учасники змагань виборо-
ли 29 нагород: 1 диплом І ступеня, 6 дипломів 
ІІ ступеня і 22 дипломи ІІІ ступеня. Для порів-
няння варто підкреслити, що у 2010 році кількість 
таких перемог складала 12 (1 диплом І ступеня, 2 
дипломи ІІ ступеня, 9 дипломів ІІІ ступеня),  у 2011 
році – 14 (5 дипломів  ІІ ступеня, 9 дипломів ІІІ сту-
пеня), у 2012 році – 25 ( 7 дипломів ІІ ступеня, 18 
дипломів ІІІ ступенів), у 2013 році – 22 (3 дипломи І 
ступеня, 6 дипломів ІІ ступеня, 13 дипломів ІІІ сту-
пеня).   

Хочу зазначити, що  в обласному  рейтингу 
2014 року серед 23-х районів  наш район  посів  8  
місце по якості результатів цьогорічних обласних 
олімпіад і 5-те  за  кількістю нагород. 

Найкраще виступили учні з таких навчаль-
них дисциплін як математика, географія та еколо-
гія – учні вибороли по 3 призових місця, французь-
ка, російська, німецька мови, хімія, ІКТ та історія – 
по 2 призових місця. 

Високий рівень своїх навчальних досягнень  
підтвердили учні Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІ 
місць - 1, ІІІ місць - 10), Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (І-1), Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІ-2), Таль-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІ-1),  Ярунської ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів  (ІІ-1, ІІІ-1),   Жолобненської  ЗОШ  І-ІІІ сту-

 

Радіємо  за  рекордний результат 



18 квітня на базі Слободороманівської гім-
назії на розширеному засіданні районного 
шкільного парламенту відбувся районний кон-
курс учнівських електронних презентацій «Я – 
Громадянин», в якому взяли участь 22 творчі 
роботи учнів у двох вікових категоріях. 

В засіданні прийняли участь  14 членів комі-
тетів  РШП. Найкраща явка членів комітету 
«Милосердя і волонтерів»  Ярунського освітян-
ського округу, з якого прибули представники 
всіх шкіл округу (крім Гірківської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів). Не делегували жодного представника 
комітетів: «Прес-центр» (навчальні заклади 
Піщівського освітянського округу), «Екології та 
здорового способу життя» (Суслівський осві-
тянський округ),  «Захисту прав дити-
ни» (Несолонський освітянський округ). 

Творчі учнівські роботи в цьогорічному кон-
курсі відзначалися  відповідністю до вимог 
положення, актуальністю тематик, належним 
рівнем розкриття теми, цікавою структурою 
слайдів та використанням різнопланових ані-
мацій. Вчителям-керівникам, які допомагали 
створювати електронні презентації, висловлю-
ємо вдячність і запевняємо, що передані уч-
ням знання і вміння  обов’язково стануть в 
нагоді в подальшому навчанні та можуть стати 
визначальними у виборі професійного майбут-
нього. 

Цікавими є роботи на теми громадянського 
становлення особистості («Українкою я наро-
дилася», Сайчук Софія, Косенівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), любові до рідного народу,  до дер-
жави Україна, її суверенної цілісності («Мій дім 
– Україна», Нехай Олена, Колодянська ЗОШ І-
ІІІ ступенів; «Свята України», Валінкевич Веро-
ніка, Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; «Я – грома-

дянин України», Сидорчук Дарина, учнів-
ський колектив 7 класу, Великомолодь-
ківська ЗОШ І-ІІІ ступенів;  Колесник Сер-
гій, Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; «Моя 
країна – Україна, єдина і неділима», Яку-
бовський Сергій, Жолобненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), осмислення ідентифікації укра-
їнської держави як держави європейської 
(«Україна – держава європейська» Федо-
рчук Марія, Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів). 

Актуальними стали роботи про самос-
тійний вибір життєвого шляху учнівською 
молоддю, роздуми про пошук особистої 
реалізації в сучасному різноманітному 
світі новітніх технологій («На порозі са-
мостійного життя» Вертецька Богдана, 
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
«Є така професія», Куліковський В’яче-
слав, Слободороманівська гімназія. 
«Світ нових професій» Колесник Тетяна і 
Гриценко Олександр, Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Вже традиційними для створення вла-
сних робіт стали теми вивчення історії 
українського народу,  дослідження долі 
людей, які віддали своє життя за мирне 
небо над головою прийдешніх поколінь 
(«Видатні земляки моєї Батьківщини», 
Суворова Ольга, Орепівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), теми  любові до рідної землі, 
рідного села, його історії, розповіді про 
людей малої Батьківщини («Історія Горо-
дницького фарфорового заводу», Супру-
нчук Олег, Городницька ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів; «Не помирай моє рідне село», Борт-
нік Олена, Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів; 

«Від подиху століть до сьогоден-
ня», Мельник Аня, Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів), теми  про люд-
ську доброту, милосердя, повагу 
до старших людей («З любов’ю в 
серці», Шапран Наталія, Слободо-
романівська гімназія). 
Творче захоплення мистецьким 
світом,  розвиток особистих здіб-
ностей,  формування вмінь пере-
давати красу оточуючого середо-
вища в малюнках висвітлила в 
своїй презентації «Ми користує-
мось фарбами , а малюємо сер-
цем» найменша учасниця конкур-
су, п’ятикласниця  Піщівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Корнійчук Марія. Про найбагатше і 
найпрекрасніше надбання людей, 
живодайну, невичерпну глибину 
душі українського народу – пісню 
створила презентацію «Пісенний 
вінок України» Савосіна Олена,  
учениця  Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів.  
 За результатами виставлених 

балів та відповідно до положення визна-
чено переможців конкурсу учнівських 
електронних презентацій. У молодшій 
віковій категорії (учнів 5-8 класів) перше 
місце отримала Савосіна Олена, учени-
ця 8 класу Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ 
ступенів («Пісенний вінок України»). 
Друге місце розділили між собою  Суп-
рунчук Олег учень 8 класу Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів («Історія Городни-
цького фарфорового заводу») та Колес-
ник Сергій, учень 7 класу Федорівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів («Я – Громадянин 
України»). Третє місце - Корнійчук Ма-
рія, учениця 5 класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

 У старшій віковій категорії (учнів 9-11 
класів) перше місце отримала Суворо-
ва Ольга, учениця 11 класу Орепівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів («Видатні земляки 
моєї Батьківщини»). Друге місце - Яку-
бовський Сергій, учень 9 класу Жолоб-
ненської ЗОШ І-ІІІ ступенів («Моя країна 
Україна, єдина і неділима»). 

Третє місце розділили  між собою 
Колесник Тетяна, учениця 11 класу 
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
«Світ нових професій» та Нехай Олена  
учениця 10 класу Колодянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів «Мій дім Україна». 

Бажаємо всім учасникам конкурсу та 
всім учням навчальних закладів району 
нових творчих напрацювань та вдоско-
налення комп’ютерної майстерності.. 

Стор.9 

Випуск 44 
Районний конкурс учнівських електронних презентацій «Я –Громадянин» 
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Природознавство (Мосійчук Тетяна Кузьмівна – Городницька ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
 Основи здоров’я, фізична культура (Козлова Сабіна Миколаївна – 
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
образотворче мистецтво, музичне мистецтво (Шокур Ваплентина 
Миколаївна – Калинівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
трудове навчання, сходинки до інформатики  (Гордійчук Наталія 
Вікторівна – Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. )  
2. Спрямування навчального матеріалу на розвиток мислення, 
творчих здібностей та комунікативної компетентності учнів. 
(Карпінська Людмила Станіславівна – Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Сімейне виховання як гарант морального становлення 
особистості (З досвіду роботи) (Патлатюк Ніла Миколаївна – 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації. (Чечет 
Інна Володимирівна – Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст.) 
 

РМО вчителів 3-х класів 
1.Аналіз роботи РМО за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 
2014-2015 навчальний рік. (Лопатюк В.Г. методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової освіти. Ознайомлення з методи-
чними рекомендаціями, підручниками і програмами щодо навчання 
і виховання у 3 класі: 
Українська мова, літературне читання  (Бабич Людмила Василівна 
– Піщівська  ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Математика (Подолянчук Тетяна Іванівна - Івашківська ЗОШ І-ІІ 
ст.) 
Природознавство (Дзюмак Наталія Миколаївна – Великогорбашів-
ська ЗОШ І-ІІ ст.) 
 Основи здоров’я, фізична культура (Бондарчук Галина Володими-
рівна – Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
образотворче мистецтво, музичне мистецтво (Копчук Тамара Пет-
рівна – Киянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
трудове навчання, сходинки до інформатики (Лібега Світлана Ми-
колаївна – Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. )  
3. Активізація мислення учнів через застосування інноваційних 
освітніх технологій. (Шнайдер Галина Олександрівна – 
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Організація проектної діяльності молодших школярів у процесі 
проведення позаурочної роботи. (Ничипорук Любов Анатоліївна – 
Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5.Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації. (Бойко 
Марія Миколаївна – Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 

РМО вчителів 4-х класів 
1.Аналіз роботи за 2013-2014 навчальний рік. Завдання на 2014-
2015 навчальний рік. (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2.Ознайомлення з методичними рекомендаціями, підручниками і 
програмами щодо навчання та виховання у 4 класі. Державний 
стандарт початкової загальної освіти.  (Дубравська Світлана 
Михайлівна – Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Розвиток розумових здібностей учнів як необхідна складова 
формування інноваційної творчої особистості. (Маус Марія 
Петрівна – Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Оптимальні шляхи вироблення якісних читацьких навичок у су-
часних освітніх умовах (Чеховська Наталія Миколаївна – Несолон-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 5. Особливості взаємодії початкової й основної школи. Наступ-

РМО директорів  
та заступників з навчально-виховної роботи 

Ефективність управління навчальним закладом на громадсь-
ко-державним засадах – Петрук М.Д.,Орепівська ЗОШ 
Профільне навчання. Нормативно-правове забезпечення про-
фільної освіти – Гончаренко С.В., Городницька ЗОШ 
Реалізація мети і завдань профільного навчання згідно з вимо-
гами Концепції профільного навчання  – Савчук Т.А., Слободо-
романівська гімназія. 
Проектне планування роботи школи – Токарчук О.А., Яворів-
ська ЗОШ 
Проектне планування методичної роботи – Лопатюк 
О.В.,Красилівська ЗОШ 
Сутність та специфіка впровадження педагогічних інновацій –
Стасюк В.М., Таращанська ЗОШ 
Веб-квест технології  – Данильчук Л.І.,Новороманівська ЗОШ 
 

РМО вчителів 1-х класів 
1.Аналіз роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 
2014-2015 навчальний рік. (Опрацювання Листів МОН України 
щодо організації навчально-виховного процесу у 1класі) 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової освіти. Ознайомлення з 
методичними рекомендаціями, підручниками і програмами 
щодо навчання і виховання у 1 класі: 
Навчання грамоти (Янчук Оксана Сергіївна –Ярунська ЗОШ І-
ІІІ ст.) 
Математика (Богданчук Галина Петрівна – Слободороманівсь-
ка гімназія) 
Природознавство  (Чечет Надія Леонідівна – Гульська ЗОШ І-
ІІІ ст.) 
  Основи здоров’я,   фізична культура (Степанюк Світ-
лана Олександрівна – Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
образотворче мистецтво, музичне мистецтво, трудове навчан-
ня Аврамчук Валентина Петрівна – Середньодеражнянська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
3. Особливості побудови уроку як цілісного творчого процесу у 
1 класі за новим Державним стандартом початкової школи. 
(Потайчук  Людмила Миколаївна – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Створення вчителем комфортних умов для адаптації 
першокласників до навчання у школі. (Бобровська Катерина 
Петрівна – Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст/) 
5. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів з батька-
ми першокласників. (Венгер Марія Анатоліївна – Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст 

 

РМО вчителів 2-х класів  
1.Аналіз роботи РМО за 2013-2014 навчальний рік та завдання 
на 2014-2015 навчальний рік. (Опрацювання Листів МОН Укра-
їни)  (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Державний стандарт початкової освіти. Ознайомлення з 
методичними рекомендаціями, підручниками і програмами 
щодо навчання і виховання у 2 класі: 
Українська мова, літературне читання (Семенишина Тетяна 
Володимирівна –Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Математика (Герасимчук Жанна Миколаївна - Борисівська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 

Увага! 
СЕРПЕНЬ 2014 року 

Тематика виступів на засіданнях районних методичних об’єднань. 
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ЗОШ, Сайко Л.О., Чижівська ЗОШ 
Підвищення компетентності вчителя завдяки Інтернет-ресурсам – 
Ковальчук Г.І., Івашківська ЗОШ 
Екологічні знання у практичній діяльності людини – Гордійчук І.С., 
Колодянська ЗОШ 
Звіт про курсову перепідготовку - Гордєєва Л.А.,  Калинівська ЗОШ  
М’яновська Д.С., Поліянівська ЗОШ  

 
 

РМО вчителів географії, економіки,природознавства 
Опрацювання методичних листів Житомирського ОІППО про стан 
викладання географії, природознавства та економіки та навчаль-
них програм з предметів. Обговорення та затвердження плану 
роботи РМО вчителів  географії,   економіки та природознавства 
на 2014-2015 навчальному році 
 – Нагірняк І.В.,Городницька ЗОШ, Бармак О.В., Великомолодьків-
ська ЗОШ 
Моніторинг якості навчання:результати ДПА та ЗНО-2014 -  Нагір-
няк І.В.,Городницька ЗОШ 
Еколого-географічні дослідження учнів – Дорошкевич П.О., Орепів-
ська ЗОШ, Тімборовський С.З., Несолонська ЗОШ 
Географічні турніри-інновації географічної освіти – Андрощук 
ТИ.В.,Новороманівсьака ЗОШ, Янченко Л.В., Ярунська ЗОШ 
Навчальний діалог на уроках географії – Шевчук О.О.,Наталівська 
ЗОШ 
Використання наочності для активізації самостійної роботи учнів – 
П’ятенко В.В. – Суховільська ЗОШ 
Використання загадок на уроках географії для підвищення 
розумової активності учнів -  Черемха М.Р., Великомолодьківська 
ЗОШ 
Тематичні фізкультхвилинки на уроках географії – Василець Н.Ф., 
Косенівська ЗОШ 
Економічна освіта: стан та перспективи. Викладання курсу за вибо-
ром «Фінансова грамотність» - Бармак О.В., Великомолодьківська 
ЗОШ 
Формування економічної культури школярів на уроках економіки та 
в   позаурочний час – Солощук О.О., Жолобненська ЗОШ 
Презентація  досвіду  роботи вчителя  географії Броницькогутянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Поліщук Н. А., переможця районного фахового 
конкурсу «Вчитель року-2014» в номінації «Географія» та учасника 
обласного етапу конкурсу у 2013-2014 н.р. 
 
 

РМО вчителів основ здоров’я 
Опрацювання методичного  листа  Житомирського ОІППО про стан 
викладання основ здоров’я та навчальної програми з предмету – 
Пасічник В.П., Новороманівська ЗОШ 
Особливості сучасного уроку «Основи здоров'я». Впровадження 
інтерактивної тренінгової технології ООЖН в 1-9 класах – Колесник 
Т.П., Слободороманівська гімназія 
Моніторинг як інструмент управління якістю здоров'язберігаючої 
освіти – Трохименко І.П., Броницька ЗОШ 
Подолання негативного впливу інформатизованого суспільства на 
фізичне здоров’я школяра – Фабрицька О.В., Гульська ЗОШ 
Мультимедійні матеріали як компонент сучасного уроку – Парій 
О.І, Тальківська ЗОШ 
Звіт про курсову перепідготовку - Кухар Л.Д., Лучицька ЗОШ, Про-
цюк Р.С., Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

ність між початковою та середньою ланкою – одна із умов 
успішної адаптації учнів. 
(Запольська Наталія Андріївна –Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
6.Звіт про проходження  курсів підвищення кваліфікації. ( Зозу-
ля Валентина Олександрівна – Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
ст.) 
 

РМО вихователів ГПД 
1.Аналіз роботи за 2013-2014 навчальний рік та завдання на 
2014-2015 навчальний рік. (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2.Організація навчальної діяльності молодших школярів у 
режимі групи продовженого дня.  (Мосійчук Світлана Володи-
мирівна –Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Ігри та ігрові тренінги  в групі продовженого дня. 
(Андрушенко Наталія Володимирівна - Новороманівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
4. Формування національної свідомості молодших школярів на 
заняттях у ГПД (Малець Жанна Валеріївна – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Проблема вільного часу в групі продовженого дня. (З 
досвіду роботи.)  Лопоха Тамара Миколаївна – Орепівська 
ЗОШ  І-ІІІ ст.) 6.Звіт про проходження курсів підвищення 
кваліфікації (Музиченко Ганна Петрівна – Гульська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
 

РМО вчителів математики 
Ціннісні орієнтації та їх формування в учнів у процесі навчання 
математики– Опанасюк С.Р.,Колодянська ЗОШ, Андрощук 
Н.В., Орепівська ЗОШ 
Проектні технології навчання математики – Юрченко М.М., 
Федорівська ЗОШ, Гаврилюк Н.К., Гульська ЗОШ 
Розв’язування текстових задач в основній школі: традиції та 
інновації  – Петришина В.О.,Красилівська ЗОШ 
Допрофільна підготовка з математики – Волинець О.В., Сло-
бодороманівська гімназія 

 

РМО вчителів інформатики 
Традиційні та інноваційні форми організації навчально-
виховного процесу – Колесник С.М.,Чижівська ЗОШ 
Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках 
інформатики – Курач Г.О., Суслівська ЗОШ 
Розвиток творчих компетентностей і креативного мислення на 
уроках інформатики – Постнікова К.А., Наталівська ЗОШ 
 

РМО вчителів біології та хімії, екології 
Опрацювання методичних листів Житомирського ОІППО про 
стан викладання біології, хімії,  екології та навчальних про-
грам, підручників  з предметів. Моніторинг якості навчання: 
результати ДПА та ЗНО-2014. Обговорення та затвердження 
плану роботи РМО вчителів біології, хімії та екології  на 2014-
2015 навчальному році – Монжиєвська Л.Ф., Суслівська ЗОШ, 
Корнійчук П.Т., Киянська ЗОШ 
Значення МАН для розвитку творчої особистості. Проблеми 
науково-дослідної роботи з біології – Антонова Г.Ю., Жолоб-
ненська ЗОШ 
Ефективність використання можливостей навчальних 
кабінетів – Мамчуровська Н.В., Пилиповицька ЗОШ 
Предметний турнір як крок до успішного лідерства у науковій, 
бізнесовій та суспільній діяльності – Маруш С.В., Городницька 
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середньої освіти. (ЗАРУЦЬКА Г.І. – вчитель Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів ). 
Навчальна програма зі світової літератури: мета, завдання, зміст, 
зміни для 5,6 класів. (ЛОПАТЮК Т.К. – вчитель Токарівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.).  
Конструювання сучасного уроку в контексті впровадження нового 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої осві-
ти.  (АНХІМ З.В. – керівник творчої групи словесників, вчитель Пі-
щівської ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
Звіт про курсову перепідготовку. Вимоги до написання курсових 
робіт. (СЛОБОЖАН  С.М. – вчитель Наталівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів), (САХНЮК С.Л. – вчитель Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
Презентація конкурсного уроку з погляду «Учителя року – 2014» у 
номінації «Світова література». (КАЛІНЧЕНКО Т.М. – Барвинівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, БУЧИНСЬКА С.М. – вчитель Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів). ( Усі члени МО ). 
Обговорення, корекція та затвердження планів роботи районного 
МО, структури методичної роботи з учителями російської мови та 
світової літератури, планів роботи  методичних підрозділів. (Рошка 
С.П. – методист РМЦ, Медвежинська Т.Є. – голова МО). 
 
 

РМО вчителів іноземних мов 
Аналіз стану викладання рівня навчальних досягнень учнів з 
іноземних мов за 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 навча-
льний рік. Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ Опрацювання методи-
чних листів ОІППО про вивчення іноземних мов в загальноосвітніх 
школах області у 2013-2014 н.р. та завдання і напрями роботи  у 
2014-2015  навчальному році Костюк К.М. –заступник зав. РМЦ, 
Микитюк Г.М.- голова РМО, вчитель англійської мови Великомоло-
дьківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Про стан забезпечення учнів загальноосвітніх шкіл  району 
підручниками з іноземних мов (3 і 6 класи) Євпак О.М. – методист 
РМЦ 
Обговорення структури методичної роботи на 2014-2015 навчаль-
ний рік.Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ 
Опрацювання методичних рекомендацій з навчання іноземної мо-
ви у 3-му та 6-му класах  загальноосвітньої школи відповідно до 
Державних стандартів мовної освіти в Україні.  Костюк К.М. – за-
ступник зав. РМЦ ,Микитюк Г.М . - голова РМО,вчитель англійської 
мови Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Використання  наративних методів навчання в процесі вивчення 
іноземної мови. Ляшук Л.А. – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Степанюк 
О.П. – Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.    
Організація роботи з обдарованими дітьми у процесі навчання 
іноземної мови в умовах особистісно орієнтованої освіти. Вовк 
М.В. – Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Деркаченко Л.А. – Поліянівська 
ЗОШ І-ІІ ст. 
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів на уроках іноземної 
мови в 2-11 класах. Запольська Ю.Ю. –  Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Будерацька С.С. – Брониківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Використання інформаційно-компютерних технологій під час вве-
дення лексичного матеріалу в молодших класах. Ващенко С.П. – 
Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст., Швець Т.В.– Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст.. 
    Розвиток когнітивних здібностей учнів на уроках іноземної мови. 
Вовк Ю.А.– Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст.,.  Зінчук Н.С.– Токарівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. 

РМО вчителів української мови та літератури 
Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-філологів за 
минулий навчальний рік та завдання щодо підвищення резуль-
тативності роботи у 2014/2015 навчальному році. (РОШКА 
С.П.- методист РМЦ). 
Опрацювання інструктивно-нормативної документації стосов-
но викладання української мови і літератури у 2014/2015 на-
вчальному році, методичних рекомендацій щодо оформлення 
в класному журналі результатів навчальних досягнень та єди-
них вимог до планування роботи шкільного методичного об’єд-
нання. (МУЛЯРЕЦЬ М.М.- голова РМО, вчитель Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ст.). 
Реалізація мовного та літературного компонентів в контексті 
впровадження нового Державного стандарту базової та повної 
загальної середньої освіти. (СИТА О.О.- вчитель Тальківської 
ЗОШ І-ІІ ст.). 
Навчальна програма з української мови та літератури: мета, 
завдання, зміст освіти, зміни для 5, 6 класів. (ІЛЬЧУК З.В. – 
вчитель Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст. ). 
Конструювання сучасного уроку в контексті впровадження 
нового Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти.  (СТЕПАНЮК Т.В.  -  вчитель Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ст.).  
Методика організації та проведення роботи з обдарованими 
учнями. (МЕНЕС О.В. – вчитель Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.
(МАН), МИГЛОВЕЦЬ С.М. – вчитель Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.  
(Турнір юних журналістів), ПЕТРОВСЬКА  А.С. – вчитель Ната-
лівської  ЗОШ І-ІІ ст. (Соняшник), АЛЕКСЮК В.А. – вчитель 
Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. (Олімпіади). 
З досвіду проведення мовно-літературних свят у школі. 
(ОВСІЙЧУК М.М .- вчитель Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст.)
(ГУДЗЬ Л.А. – вчитель Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст.).  
Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльно-
сті вчителя української мови та літератури.  (ВОЗНЮК Р.В.- 
вчитель Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ст.). 
Застосування елементів інноваційних педагогічних технологій 
навчання як чинник досягнення нової якості мовно-
літературної освіти. (ЗОЗУЛЯ А.В. – вчитель Орепівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.). 
Звіт про курси підвищення кваліфікації. Вимоги до написання 
курсових робіт. (НОВИЦЬКА О.М. – вчитель Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ст., ЛИВИЦЬКА Т.С. – вчитель Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.). 
Різне (вибори методичного активу, обговорення структури 
методичної роботи). 
 
 

РМО вчителів російської мови та світової літератури 
  Аналіз стану викладання та рівня  навчальних досягнень 
учнів, методичної роботи з учителями з російської мови та 
світової літератури за минулий навчальний рік і завдання на 
2014-2015 н.р(РОШКА  С.П. – методист РМЦ).     
Опрацювання методичних рекомендацій МОН, ЖОІППО щодо 
вивчення російської мови та літератури у 2014-2015 н.р., обго-
ворення методичних рекомендацій щодо ведення шкільної 
документації. (МЕДВЕЖИНСЬКА Т.Є. – голова МО, вчитель  
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
Вивчення російської мови та світової літератури в контексті 
нового Державного стандарту базової та повної загальної 
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Онопрійчук О.П. – голова РМО, Новороманівська ЗОШ 
Нетрадиційний урок – як форма організації навчально-виховного 
процесу на заняттях з трудового навчання.. Ганношин М.Г. – Ки-
янська ЗОШ, Савчук Т.А. – Слободороманівська гімназія 
Підготовка учнів до участі в І, ІІ ІІІ етапах олімпіад з трудового нав-
чання. Бондарчук М.Б. – Косенівська ЗОШ, Шакура Ю.Л. – 
Чижівська ЗОШ 
Підготовка дітей до турніру винахідників та раціоналізаторів. Шпун-
тов В.О. – Пилиповицька ЗОШ 
 Звіт про курсову перепідготовку:  Гнап Ю.М. – Калинівська ЗОШ, 
Ганношин М.Г. – Киянська ЗОШ, Остапчук Н.Н. –  Городницька 
ЗОШ, Парфелюк Т.В. – Ярунська ЗОШ. 
Обговорення доповідей:  
курсова перепідготовка вчителів трудового навчання у 2014-2015 
н.р., 
ведення документації в шкільній майстерні, 
запобігання дитячого травматизму. Скрипнюк Ю.О. – методист 
РМЦ. 
 

РМО вчителів образотворчого мистецтва 
З досвіду викладання уроків  образотворчого мистецтва  у 5 класі 
(за підручником О.Калініченко) – (Шпунтов В.О.,Пилиповицька 
ЗОШ) 
Основні принципи, методи, образотворчі засоби та прийоми малю-
нка – (Онопрійчук О.П.,Новороманівська ЗОШ) 
З досвіду формування в учнів вміння бачити красу форми в приро-
ді й творах мистецтва, прищеплення їм духовної культури, поваги 
до історії рідного краю, його культурної спадщини – (Мельник О.В., 
Орепівська ЗОШ) 
Розвиток творчих здібностей учнів засобами нетрадиційних технік 
на уроках образотворчого мистецтва – (Петренко О.Г., Слободоро-
манівська гімназія) 
Звіт про курсову перепідготовку – (Борисюк О.К.,Гульська ЗОШ) 

 
РМО вчителів фізкультури 

Використання методу колового тренування для розвитку сили та 
координації учнів середніх класів -  (Лук’янчук В.О. ,Колодянська 
ЗОШ Назаренко Ю.В.,Чижівська ЗОШ) 
Використання загальнорозвивальних вправ  з предметами на уро-
ках фізичної культури  - (Нікончук В.І., Н.Романівська ЗОШ Черено-
вич Ю.В. , Курчицькогутянська ЗОШ) 
Особливості проведення ДПА з фізичної культури в навчальному 
закладі (з досвіду проведення ДПА) – (Ксенз О.А.,Городницька 
ЗОШ Горблюк В.В., Ярунська ЗОШ) 
Навчальні плани та програми з фізичного виховання на 2014-2015 
н.р. (Храбан І.С., Великомолодьківська ЗОШ) 
 

РМО шкільних бібліотекарів. 
Реорганізація простору бібліотеки відповідно до викликів часу й 
потреб сучасного користувача (з досвіду перетворення бібліотеки 
гімназії в інформаційний центр) – (Богданчук 
Г.П.Слободороманівська гімназія) 
З досвіду шкільної бібліотеки з обдарованими дітьми – (Сайчук 
Л.І.,Косенівська ЗОШ; Петрук Л.М.,Орепівська ЗОШ) 
Роль бібліотеки у формуванні особистості – (Василенко 
А.І.,Наталівська ЗОШ; Железняк Л.І.,Киківська ЗОШ) 
Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів шко-

Про участь учнів ЗНЗ у Всеукраїнських мовознавчих конкурсах 
«Гринвіч», «Орлятко»,  «Галлус», «Пазл». Кириченко Н.В. - 
голова творчої групи вчителів   англійської мови  
  Звіт про участь в  роботі  обласних  семінарів. Кириченко Н.В. 
– Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст., Микитюк Г.М.- В.Молодьківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Букацька М.П. – Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст., Радзи-
віл Т.В.- Яворівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації у 2012-
2013 навч. році. Новини, проблеми, шляхи реалізації   
англійська мова - Симканич Н.П. - Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Басюк Л.О. -  С.Деражнясьнка ЗОШ І-ІІ ст., Голяченко Т.В. – 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст., Дмитрук О.М. -  Токарівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.,    
німецька мова -   Букацька М.П.  -  Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Радзивіл Т.В. – Яворівська ЗОШ І-ІІ ст., Гудзь О.П. - Немиль-
нянська ЗОШ І-ІІ ст.. 
 Огляд фахової та методичної літератури Костюк К.М. – засту-
пник зав. РМЦ, Філоненко Г.О. -  голова школи ППД, Киричен-
ко Н.В.- голова творчої групи. 
 Різне … 
 

РМО вчителів фізики 
Аналіз стану викладання фізики у 2013-2014 н.р. та завдання 
на новий 2014-2015 навчальний рік. Скрипнюк Ю.О. – мето-
дист РМЦ 
Опрацювання структури методичної роботи на 2014-2015 н.р., 
підведення підсумків роботи РМО за минулий рік та завдання 
на наступний. Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ, Касьян В.О. – 
голова РМО,  Городницька ЗОШ 
Обговорення офіційної інформації «Методичні рекомендації 
до вивчення фізики у 7 – 11 класах. та астрономії у  11 кла-
сах». . Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ, Касьян В.О. – голова 
РМО,  Городницька ЗОШ 
Використання ігрової діяльності на уроках фізики. Хоміцька 
Л.В. – Колодянська ЗОШ  
Використання комп’ютерних технологій на уроках фізики. Ге-
расимович В.А. – Жолобненська ЗОШ, Шах Н.С. – Чижівська 
ЗОШ 
Аналіз участі учнів  шкіл району у конкурсах винахідників і 
раціоналізаторів, юних фізиків, «Левеня». Участь учнів району 
у МАН з фізики. Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ 
Звіт про курсову перепідготовку:  Жигун І.Й. – Калинівська 
ЗОШ, Тимошенко С.А. – Броницькогутянська ЗОШ, Данильчук 
В.В. – Варварівська ЗОШ 
 

РМО вчителів трудового навчання 
Аналіз стану викладання трудового навчання у 2013-2014 н.р. 
та завдання на новий 2014-2015 навчальний рік. Скрипнюк 
Ю.О. – методист РМЦ 
Підведення підсумків роботи РМО за минулий рік, 
опрацювання структури методичної роботи на 2014-2015 н.р. 
Онопрійчук О.П. – голова РМО, Скрипнюк Ю.О. – методист 
РМЦ 
Обговорення офіційної інформації «Методичні рекомендації 
до вивчення трудового навчання у 5-9 та «Технології» у 10-11 
класах у 2014-2015 н.р.».Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ, 
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Р М Ц  

  Огляд нових видань фахової та методичної літератури. Єв-
пак О.М. – методист РМЦ, Костюк К.М. – заступник завідуючої 
РМЦ.   

 

РМО працівників психологічної служби (практичних пси-
хологів та соціальних педагогів) 

Аналіз роботи психологічної служби за 2013-2014 навчальний 
рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік. Методжист з пси-
хологічної служби Якубович О.В. 

Модель роботи соціального педагога з дисфункціональними 
сім’ями. Соціальний педагог Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
КлочковськаТ.Л. 

Рекомендації соціальним педагогам по роботі з дітьми з обме-
женими можливостями . Соціальний педагог Орепівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Лопоха Т.М. 

Орієнтовний план роботи психологічної служби з обдаровани-
ми та здібними дітьми  Практичний психолог Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Пашківська Т.Л.  

Діагностична робота практичного психолога під час адаптації 
учнів до шкільного навчання. Практичний психолог Федорівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тюрікова В.В. 

Превентивна робота з дітьми, які мають у поведінці ознаки 
девіації. Практичний психолог Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Кондратюк І.І.  

 
 

РМО вчителів історії та правознавства.  
Аналіз стану викладання історії і правознавства в школах райо-
ну за 2013-2014 навчальний рік та основні аспекти вивчення 
суспільствознавчих дисциплін у 2014-2015 навчальному році. 
(Вознюк Т.М. методист РМЦ )  
Опрацювання структури методичної роботи на 2014-2015 н.р., 
підведення підсумків роботи РМО за минулий рік та завдання на 
наступний навчальний рік. (Черниш П.С.. Киянська ЗОШ І-ІІІ ст.)  
Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках 
історії. (Гвоздь Ю.О.,  Дідовицька ЗОШ І-ІІ ст.).  
Організація лабораторно-практичних занять на уроках історії: 
етапи, вимоги, особливості. (Колесник О.М., Кленівська ЗОШ І-
ІІст.)  
Формування предметних компетентностей в навчально-
виховному процесі. (Музичук Г.В.,  Брониківська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Краєзнавча робота на уроках та в позаурочний час. (Горблюк 
А.В., Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст..) 

 
 

РМО заступників директорів з виховної роботи.  
 Аналіз стану виховної роботи в школах району за 2013-2014 
навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік 
(Вознюк Т.М.,методист РМЦ )  
Опрацювання структури методичної роботи на 2014-2015 н.р., 
підведення підсумків роботи РМО за минулий рік та завдання на 
наступний навчальний рік (Дзюба Е.В., Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
Нормативно-правове забезпечення діяльності заступника дирек-
тора з виховної роботи в загальноосвітньому навчальному за-
кладі. ( Кучер В.А., Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.).   
Проектно-технологічний підхід організації виховного процесу 
(Пасічник В.П., Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст..) 
Соціально-педагогічне забезпечення процесу розвитку дітей в 
загальноосвітньому навчальному закладі. ( Васильчук Т.А., Ве-
ликомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст..)  Сайт відділу: 

osvita-novog.at.ua 

лярів – (Кутковець Н.О.,Городницька ЗОШ) 
З досвіду підготовки та святкування Всеукраїнського дня бібліо-
тек – (Повторейко М.В.,Несолонська ЗОШ, Васильчук 
О.Б.,Жолобненська ЗОШ) 
 
 

РМО вчителів музичного  мистецтва та художньої культури 
Аналіз стану викладання, рівня навчальних досягнень учнів з 

музичного мистецтва та художньої культури в загальноосвітніх 
навчальних закладах району за 2013-2014 н.р. та завдання на 
2014-2015 н.р.  Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ 

 Опрацювання методичного листа ОІППО про вивчення музи-
чного мистецтва  та художньої культури в загальноосвітніх на-
вчальних закладах області у 2013-2014 н.р. та завдання на 2014 
-2015 н.р. Лагасюк Ю.О. - голова РМО, вчитель музичного мис-
тецтва Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Обговорення і прийняття структури методичної роботи на 
2014-2015 навчальний рік. Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ 

Про підсумки проведення районного  фестивалю дитячої та 
юнацької творчості  «Перлини Звягельщини-2014» (наказ по 
відділу освіти від 14.04.14.  №145) та про роботу щодо участі 
обдарованих  учнів у міськрайонних конкурсах  і  фестивалях. 
Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ,  Василенко А.І. -  вчитель 
музичного мистецтва Наталівської ЗОШ І-ІІ ст. 

  Моніторинг  навчальних  досягнень  учнів і його роль у підви-
щенні їх навчально-пізнавальної  активності на уроках  музично-
го мистецтва  та художньої культури  в умовах  модернізації  
сучасної  освіти.  Марчук В.С. – вчитель музичного мистецтва 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ст., Борисюк О.К. – вчитель художньої куль-
тури Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Навчально-виховний і розвивальний потенціали мультимедій-
них технологій в системі музичної і художньо-естетичної освіти 
учнів загальноосвітньої  школи.  Креховецька О.А. – вчитель 
музичного мистецтва Дідовицької ЗОШ І-ІІст., Сахнюк С.Л. – 
вчитель художньої культури Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст.. 

Розвиток художньо-творчих здібностей учнів на уроках музич-
ного мистецтва та художньої культури   (з досвіду роботи).   
Медецький В.А. - вчитель музичного мистецтва  Борисівської 
ЗОШ І-ІІ ст., Корнута Л.О. – вчитель художньої культури Киянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., 

 Технологія підготовки та проведення шкільного етапу район-
ного фестивалю дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягель-
щини»  (з досвіду роботи).  Бакало М.М.– вчитель музичного 
мистецтва Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  

 Атестуєтесь?  Підтримка вчителя, який атестується, програ-
мою «Атестація – під  ключ !», що започаткована  видавничою  
групою  «Основа». Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ  

 Звіт про курсову перепідготовку: новини, перспективи, про-
блеми та шляхи реалізації. Рябушенко Я.М. - вчитель музичного   
мистецтва та художньої культури  Федорівської  ЗОШ І-ІІІ ст., 
Шевченко Т.Й. -  вчитель  музичного мистецтва   Пилиповицької  
ЗОШ І-ІІІ ст., Олійник О.Я. – вчитель художньої культури Піщів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 Фахові конкурси на шляху самовдосконалення  вчителя му-
зичного мистецтва. (Напрямки роботи на майбутнє для  участі в  
проведенні Всеукраїнського   конкурсу «Вчитель року» )  Персі-
кова І.М. – вчитель музичного  мистецтва  Суховільської ЗОШ І-
ІІ ст., 

РМЦ 


