
 
  Прийміть сердечні вітання з Новим роком та 
Різдвом Христовим ! Напередодні новорічних свят 
хочемо побажати, щоб Ваші серця були зігріті лю-
бов’ю і теплом, нехай домівки повняться добром, 
радістю та Божим благословінням, а очі світять-
ся щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого 
року Вас покинуть турботи, біди та негаразди, а 
Новий – 2015  рік буде щедрим на цікаві плани, нові 
досягнення та професійні перемоги. Бажаємо щоб 
Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях вогонь віри 
та любові, надії та оптимізму, наснаги та невиче-
рпної енергії ! Мирного та чистого неба Вам! Про-
цвітання та Перемоги нашій Україні! 
 

Дай Боже Вам любові і тепла, 
Добра в сім'ї і затишку в оселі, 

Щоб щастя світла музика текла 
В різдвяні свята, щедрі і веселі! 
Хай здійснює бажання рік Новий, 
Хай все учительство успішно 

процвітає 
З чудовим святом, радості і мрій 
Ми щиро і сердечно Вас вітаєм! 

 
Начальник відділу освіти                  
                                       О.Антипчук 
Голова РК профспілки  
                                          Л.Вознюк 

Шановні колеги !  
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У випуску: 

грудень 2014 року Випуск 49 

Р М Ц  Школам Школам 
Лесиного Лесиного 
краюкраю  

10.12.2014 
року на базі 
районного 
методично-
го центру 
в і д б у в с я 
с е м і н а р 
директорів 
шкіл на 
т е м у : 

«Комплексна оцінка діяльності вчителя в ході атестації». В 
семінарі взяли участь: начальник відділу освіти Антипчук 
О.А., заступник начальника  відділу освіти Андрощук В.П. та 
43 керівники загальноосвітніх шкіл району.Педагогічна атес-
тація вчителя відіграє важливу мотиваційну роль у процесі 
підвищення його фахової майстерності і у визнанні особистої 
діяльності, отримання від соціуму схвалення себе і того, що 
робиш. Отже, атестація педагогічних працівників - це систе-
ма заходів, спрямована на всебічне комплексне 
оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою 
визначаються відповідність педагогічного праців-
ника займаній посаді, рівень його кваліфікації, 
присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогіч-
не звання.Під час семінару були розглянуті питан-
ня: 
- «Комплексна оцінка професійної діяльності вчи-
теля в ході атестації» (Сікора О.П., завідуюча 
РМЦ); 
- «Система адміністрації школи по вивченню про-
фесійної діяльності вчителя» (Гаврилюк В.І., дире-
ктор Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.); 
- «Професійна діяльність вчителя в навчальному 
закладі» (Сапожник С.В., директор Борисівської 
ЗОШ І-ІІ ст.); 
- «Атестація педагогічних працівників і система 
внутрішкільного контролю» (Чечет М.В., директор 
Поліянівської ЗОШ І-ІІ ст.); 
- «Вивчення системи роботи вчителя» (Петренко 
В.П., директор Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ст.). 
В ході практичної частини учасники семінару пра-
цювали над проектом «Аналітичне дослідження 
особистісно-професійного зростання педагога» та 
моделювали алгоритм підвищення власного рівня 
професійної компетентності. 

Cемінар директорів шкіл 



З ініціативи інституту філології та журналістики 
Житомирського державного університету імені Івана 
Франка 29 листопада на базі Новоград-Волинського 
НВК «Гімназія ім.Лесі Українки – школа І ступеня» з ме-
тою підготовки до ЗНО для випускників нашого району 
було проведено тренувальне тестування з української 
мови та літератури. 

До випускників звернулися начальник відділу освіти 

Тренувальне тестування з української мови та літератури 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

Нажаль надзвичайні ситуації є частиною нашого повсякденного життя. 
У світі відбуваються різні трагічні події: війни, стихійні лиха, аварії, пожежі і 
міжособистісне насильство. 
Такі події у тій чи іншій мірі впливають на кожного, проте спектр можливих реакцій і 
емоцій вельми широкий. Багато хто відчуває себе враженим, вибитим з колії або не 
розуміє, що відбувається. Люди відчувають страх або тривогу, можуть впасти в заціпе-
ніння або апатію. Деякі проявляють слабкі реакції, інші – більш важкі. Проте можливос-
ті пристосування (психологічні, фізіологічні, соціальні) до таких умов рано чи пізно 
вичерпуються, що сприяє зростанню посттравматичних стресових розладів. На те, як 
реагує людина, впливає безліч факторів, у тому числі: характер і тяжкість пережитої 
події; перенесені травмуючі події в минулому; наявність сторонньої підтримки в житті; 
фізичне здоров'я; наявність у людини або в його родині розладів психічного здоров’я (у 

тому числі в минулому); культурні корені і традиції; вік. У кожного є свої сили і можливості, які допомагають впоратися з життєвими 
проблемами. Разом з цим, як показує досвід, люди, які вважають, що їм надали хорошу соціальну підтримку, після кризи краще 
справляються з труднощами, ніж ті, хто вважає, що їм допомогли недостатньо. Тому так важливо надання коректної першої допо-
моги у кризових ситуаціях . 
З цього приводу і був організований семінар для працівників психологічної служби (практичних психологів та соціальних педагогів) 
Новоград-Волинського району. В його роботі взяло участь 22 фахівці служби. 
На семінарі було розглянуто питання надання першої допомоги людям з посттравматичними стресовими розладами, їх рідним та 
близьким.  
 Працівники психологічної служби набули більше фахових знань про психологічну 
травму, посттравматичний синдром і шляхи надання першої допомоги. 
Сумні події нашого життя також пробуджують найкращі людські ресурси, зокрема ре-
сурси співчуття, підтримки, взаємодопомоги. Посилення громадського, волонтерсько-
го руху є тому підтвердженням. 
Методики з надання першої психологічної допомоги людям з посттравматичним синд-
ромом, що були представлені на майстер класі методиста з психологічної служби 
Якубович Ольги, досить прості та можуть бути корисними не лише для кола фахівців, 
залучених до надання допомоги постраждалому населенню, але і для широкої ауди-
торії – волонтерів, небайдужих людей, готових прийти на допомогу.  

О.А.Антипчук та завідувач кафедри української мови, доктор філологі-
чних наук, професор В.М.Мойсієнко, котрі побажали успіхів під час 
тестування та ознайомили з умовами його проведення.  

Під час інструктажу викладачі інституту філології, а їх прибуло 
семеро, детально розповіли про структуру завдань, що пропонувалися 
на тренувальному тестуванні, та процедурою його проведення. 

Завдання тестового характеру передбачали базовий рівень. Під 
час виконання їх упродовж 90 хв 135 випускників мали змогу перевіри-
ти свої знання. Ті учні, які наберуть найбільшу кількість балів, мати-
муть змогу отримати 
консультації в уні-
верситеті щодо на-
писання власного 
висловлення, а в 
перспективі – стати 
студентами інституту 
філології та журналі-
стики ЖДУ імені 
Івана Франка.    

Семінар для працівників психологічної служби.  
«Перша психологічна допомога при посттравматичному синдромі». 



Стор.3 

Інструктивно-методична нарада вчителів української мови та літератури 

4 грудня на базі РМЦ відбулася нарада для вчителів української мови та літе-
ратури з питань підготовки до ЗНО. Присутні філологи (а їх прибуло 21) деталь-
но опрацювали статистичні відомості щодо результатів зовнішнього оцінювання 
у розрізі навчальних закладів, особливості проведення ЗНО у 2015 році, психо-
метричні характеристики тесту ЗНО  2014 року, характеристику тестів базового 
та поглибленого рівнів.  
Кожен учасник наради отримав 
інструктивно-методичні матері-
али для підготовки учнів до 
ЗНО. 
 Також було розгляну-
то актуальні питання підготовки 

до олімпіади, мовно-літературних конкурсів, педагогічної виставки, конкурсу 
«Учитель року» та конкурсу-захисту МАН.   

Cемінар вчителів правознавства  

Ми повинні стати рабами закону для того,  
щоб бути вільними. 
 (Цицерон) 

3 грудня 2014 року на базі Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІ ступенів відбувся семінар вчителів правознавства зага-
льноосвітніх навчальних закладів району на тему:  
«Набуття на уроках правознавства ключових  компете-
нтностей, які можна застосувати у сфері діяльності 
людини», в якому взяли участь 19 педагогів. 

У процесі вивчення окремих предметів певної 
галузі формуються предметні компетенції. Предметна 
компетенція – це здатність учня застосовувати сукупність 

знань, умінь і 
навичок із 
певної галузі 
знань 
відповідно 
до життєвої 
ситуації. На 
відміну від 
традиційного 
оволодіння 
знаннями, 
компетенція 
– здатність 

діяти на основі отриманих знань і умінь. Предметні 
компетенції складають основу для формування ключових 

компетентностей. Ключова компетентність – здатність учня 
здійснювати складні поліфункціональні, предметні, 
культуродоцільні види діяльності. Кожна з таких компетентностей 
передбачає засвоєння учнем не окремих не пов’язаних один з 
одним елементів знань і вмінь, а оволодіння комплексною проце-
дурою, у якій для кожного виділеного напряму існує відповідна 
сукупність освітніх компонентів. Основні завдання з формування 
в учнів різно-
манітних ком-
петентностей 
вирішуються 
саме на уроці. 
Тому вчителе-
ві необхідно 
створити опти-
мальні умови 
для  розвитку 
кожної дитини, 
які сприятимуть вільному і повному розкриттю усіх її здібностей.  

Вчитель історії і правознавства Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Григорчук Микола Леонідович вдало використовує інно-
ваційні підходи в організації навчально-виховного процесу, а 
саме діяльнісний  підхід, спрямований на розвиток у школярів 
самостійності, здатності до самоорганізації, застосування на 
практиці здобутих знань з предмету, успішну адаптацію в соціумі. 
Учасники семінару були присутніми на уроці правознавства  у 10 
класі на тему: «Юридична відповідальність». На уроці використа-
но різні форми роботи: тестові завдання для перевірки домаш-
нього завдання, інформаційні повідомлення учнів і тези матеріа-
лу уроку в мультимедійному варіанті, індивідуальна робота з 
підручником за технологією критичного мислення, заповнення 
таблиці, розгляд життєвих ситуацій з аналізом застосування від-
повідних правових норм. 

Цікавими та змістовними були презентаційні виступи 
заступників директора школи з навчально-виховної Тарнавської 
Т.П. та виховної роботи Дзюби Е.В. про діяльність навчального 
закладу в цілому та окремо - про взаємодію навчальних закладів 
в межах Пилиповицького освітнього округу. 

Між командами учнів 10 і 11 класу проведено правозна-
вчу вікторину «Я люблю Україну». Під час екскурсії по школі мож-
на було ознайомитись з роботами учнів у вигляді інформаційних 
плакатів з національно-патріотичної тематики. 



Стор.4 

Школам Лесиного краю 

Павловичем, було проведено урок в 11 класі на тему: «Портфоліо 
в професійній діяльності людини», у процесі якого  показано вико-
ристання різних форми роботи для досягнення мети. Робота учнів 
на комп’ютерах по створенню власного портфоліо підтвердила їх 

обізнаність з даної теми та вміння 
застосовувати знання на практиці.  
Після уроку учасників семінару 
було запрошено до творчої майсте-
рні, де вчителями школи було про-
демонстровано майстер-класи. 
Окрасою заходу стала виставка 
творчих робіт учнів, яка вразила 
вчителів своєю кількістю, різнома-
нітністю та дивовижною красою їх 
виконання. Першою перед гостями 
виступила керівник гуртка декора-
тивно-прикладного мистецтва Ту-
ровець Лілія Василівна, яка врази-
ла картинами з природних матері-
алів та поділилася секретом по їх 
створенню. Потім естафету перей-

няла вчителька трудового навчання Яворенко Надія Іванівна, яка 
продемонструвала дитячі творчі роботи по створенню цікавих шка-
тулок з підручних матеріалів, виробів зі стрічок, картин з бісеру та 
різних цікавих виробів. Різноманітні вироби та технологічний про-
цес їх виготовлення показали старші вихованці керівника гуртка 
декоративно-прикладного мистецтва Назаревич Вікторії Валеріїв-
ни. З великим задоволенням учасники семінару слухали виступ 
керівника судно-модельного гуртка Василенка Володимира Воло-
димировича, який поділився зі своїми колегами технологією ство-
рення різних моделей та розповів про досягнуті успіхи, а його вихо-
ванці продемонстрували на практиці створені власними руками 
вироби (автомобілі).  

Від учасників семінару і від себе особисто дякую адмініст-
рації, вчителям та учням школи за організацію та проведення семі-
нару.  

Методист РМЦ відділу освіти  Скрипнюк Ю.О.    
 

04.12.2014 року в Суслівській ЗОШ І-ІІІ ступенів від-
бувся районний семінар учителів трудового навчання на тему: 
«Розвиток творчих здібностей учнів у процесі трудового 
навчання».  

При вході в школу 
гостей радо вітали  директор 
школи Пилипчук Олександр 
Анатолійович, учителі та учні 
школи. 

На зустріч прибуло 
26 учителів району, яким було 
подаровано національні стріч-
ки, що говорить про патріотич-
ний настрій дітей та працівни-
ків школи. Семінар розпочали 
із презентації школи, в ході 
якої було продемонстровано 
здобутки навчального закладу, 
завдання, які стоять перед 
колективом, та реалізацію 
науково-методичної теми 

«Забезпечення формування особистості учня та його творчих 
можливостей шляхом впровадження сучасних освітніх техно-
логій в навчально-виховний процес».  

Учителем трудового навчання, Щирським Олегом 

 

Семінар учителів трудового навчання 



Окремою сторінкою звітів стала інформація про 
організацію в кожному навчальному закладі волонтерської 
допомоги бійцям АТО, дітям-переселенцям. Учні  розумі-
ють те, що на Сході в антитерористичній операції задіяно 
безліч мобілізованих хлопців і чоловіків, і всі небайдужі 
українці намагаються допомогти їм у міру своїх сил і мож-
ливостей. Неодноразово зібрана допомога (зроблені шко-
лярами обереги, сувеніри  з патріотичною символікою, со-
лодощі, патріотичні листи з малюнками, маскувальні сітки, 
теплі речі, продукти харчування та ін.) відправляється ад-
ресно через місцевих  волонтерів в місця перебування вої-
нів-земляків. 

Обговорено хід реалізації загальнорайонного прое-
кту «Дитячі шкільні організації в країнах Євросоюзу», презе-
нтація якого проходитиме 24-26 лютого 2015 року на базі 
РМЦ, проекту «Подорожуємо Україною». 

Президент шкільного парламенту Іванна Корель-
чук окреслила завдання подальшої роботи, зокрема наго-
лосила на проведенні новорічних акцій «Зимовий новоріч-
ний букет, а не зрублена ялинка», «Новорічний вечір – тіль-
ки у карнавальних костюмах», «Великоднє дерево з україн-
ською символікою», зібранні фотоматеріалів зникаючих 
видів тварин і рослин нашого краю, виготовлення візитки 
школи. 

 Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Ми всі одна сім’я, єдина ми родина 
Багато різних «я», всі разом – Україна! 
 
9 грудня 2014 року на базі РМЦ відбулося засі-

дання районного шкільного парламенту, в якому взя-
ли участь 22 лідери учнівського самоврядування. 

Учасники засідання проаналізували звіти пред-
ставників шкіл про проведену роботу в навчальних за-
кладах згідно плану та рішень РШП. Відмічено, що в ос-

новному у 
всіх шко-
лах діяль-
ність орга-
нів учнів-
ського 
самовря-
дування 
організо-
вана на 
належно-
му рівні. 
Проведені 
всі запла-
новані на І 

семестр заходи, а саме: тижні пам’яті, тижні вишиванок, 
декада учнівського самоврядування,  прикрашання шко-
ли українською символікою, ярмарки української кухні, 
упорядкування стендів «Таланти школи», акція «Лице 
мого села», організація відзначення  Дня Гідності і Сво-
боди, річниці  пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, 
інформаційно-просвітницькі заходи до Дня боротьби зі 
СНІДом.  
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Семінар вчителів початкових класів 
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виставці-конкурсі НТТУМ  в напрямку «Водний транспорт» та 
«Наземний транспорт 
та спеціальна 
техніка». В особистій 
першості – Шпитко 
Анатолій, учень 9 кла-
су Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ст. в розділі 
«Сучасний водний 
транспорт» посів ІІ 
місце,  У розділі 
«Вітрильники» в 
особистій першості – 
Степанюк Руслана, 
учениця 10 класу 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.  посіла ІІІ місце. 
   
В загальному заліку 
наша команда 
посіла ІІІ загальноко-

мандне місце в напрямку «Водний транспорт» та ІІІ загально-
командне місце«Наземний транспорт та спеціальна техніка». 
Вітаємо наших переможців! 
         

З  5 по 6 грудня 2014 року в м. 
Житомирі   на базі обласного центру 
науково-технічної творчості, команда 
вихованців гуртка «Судномоделі» 
районного центру творчості, спорту 
та туризму учнівської молоді на чолі з 
керівником гуртка Василенком Воло-
димиром Володимировичем захища-
ли честь району на обласній 

 

«Водний транспорт» та «Наземний транспорт та спеціальна техніка»  

Визначною ознакою сучасної освіти є розвива-
юча, культуротворча, здатна до самоосвіти і 
саморозвитку особистість, яка вміє використо-
вувати набуті знання і вміння для творчого 
розв’язання проблем, критично мислити, опра-
цьовувати різноманітну інформацію, прагне 
змінити своє життя. З цією метою на базі Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов районний 
семінар-практикум вчителів початкових класів 
на тему: «Активізація пізнавальної діяльності 

як фактор підвищення якості знань учнів початкової школи».  
Учнівський та педагогічні колективи гостинно зустріли 27 вчителів початкових класів 

району, піднісши хліб на вишитому рушнику та запросивши гостей до плідної співпраці. Мето-
дист РМЦ Лопатюк Валентина Григорівна познайомила присутніх з планом роботи семінару наголосивши, що активізація пізнава-
льної діяльності учнів – це перехід до більш високого рівня активності та самостійності учнів у процесі навчання, який стимулюєть-
ся розвитком пізнавального інтересу та відбувається завдяки удосконаленню методів та прийомів навчального процесу. 

Присутні відвідали відкриті уроки, які майстерно провели: Гнесь Тама-
ра Терентіївна - урок математики  у 1 класі на тему «Вправи на засвоєння дода-
вання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження суми й остачі. Порівняння 
виразу й числа»., Гальчук Світлана Миколаївна - урок  природознавства у 2 кла-
сі на тему «Тварини взимку. Як зимують птахи»., Бойко Ганна Михайлівна – урок 
математики  у 3 класі на тему «Розв’язування прикладів і задач на вивчені випа-
дки арифметичних дій»., Яцюк Марія Петрівна – урок основи здоров’я у 4 класі 
на тему «Якщо пожежа у сусідів. Дії дитини за умови опосередкованої небезпе-
ки» 

Зворушливим  до сліз був виховний захід « Моя Батьківщина – Украї-
на».  Школярі співали пісні, декламували вірші про Україну та рідне село Тока-
рів.  Учні закладу згадали про односельців, що нині знаходяться у зоні АТО і 



захищають цілісність нашої держави, вшанували пам’ять полеглих героїв - односельців хвилиною 
мовчання, згадавши їх поіменно. 

У ході круглого столу вчителі обговорили актуальні 
питання та обмінялися досвідом роботи щодо активі-
зації пізнавальної діяльності учнів початкової школи. 
Виступили: вчитель  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шин-
карук Аліна Дмитрівна з проблеми «Проблемна ситуа-
ція як засіб стимулювання пізнавальної активності 
молодших школярів», вчителі Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Подран Марія Броніславівна з проблеми 
«Дослідницька діяльність як спосіб стимулювання 
пізнавальної активності молодших школярів», Потайчук Людмила Миколаївна з пробле-
ми «Активізація мислення учнів початкових класів через застосування інноваційних освіт-
ніх технологій».   
Вчитель Гірківської ЗОШ І-ІІ ступенів Лопатюк Оксана Олександрівна  провела майстер – 

клас «Новорічний янгол», показавши практично як можна зробити ангела з ниток та тканини, глини та газетного паперу, оригамі та 
квілінгу.  

Вчителі, які були присутні на семінарі, відмітили ефективність семінару. Подякували за корисну інформацію, яку вони плану-
ють використовувати у своїй педагогічній діяльності. 
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З 12 по 14 грудня 2014 року в м. Новогра-
ді-Волинському проходила обласна спартакіада з 
вільної боротьби в якій взяли участь 158 учасників з 
міст Новоград-Волинський та Коростеня, Новоград-
Волинського, Коростенського, Малинського, Любар-
ського, Лугинського, Олевського та Ємільчинського 
районів. Участь у змаганнях від нашого району 
приймали вихованці РЦТСТУМ. Команда дівчат 
виборола І загальнокомандне місце, юнаків – ІІ  
загальнокомандне місце. 

В особистій першості призові місця вибо-
роли: 
І місце - Лісовська Сніжана  с. Перемога; 
І місце - Гальчук Діана  с. Токарів; 
І місце - Матвійчук Олександра  с. Немильня; 
ІІ місце – Туровець Марина с. Немильня 

(тренер з вільної боротьби Копчук О.В.). 
ІІІ місце – Куркач Діана с. Нова Романівка; 
ІІІ місце – Ничипорук Ілона с. Нова Романівка; 
ІІІ місце – Нікольчук Діана с. Нова Романівка; 
ІІІ місце – Брацюк Вікторія с. Нова Романівка 

(тренер з вільної боротьби Гуцан О.В.). 
 
Директор РЦТСТУМ В.М.Подкаура 

Обласна спартакіада з вільної боротьби 

Фінальні змагання з волейболу серед юнаків та дівчат ЗОШ І-ІІІ ступенів були 
проведені в просторому залі  Пилиповицької ЗОШ. 
Переможці зональних змагань юнаки: Городницької, Орепівської, 
Пилиповицької, Токарівської ЗОШ та Слободороманівської гімназії в очних 
поєдинках виявляли переможців турніру. У фіналі зустрілись команди 
Городницької (вч. Ксенз О.А.) та Орепівської (вч. Шокур Г.І.), які на шляху до 
фіналу перемогли своїх суперників з однаковим рахунком 2:0. У фінальному 
поєдинку команда Городницької ЗОШ продемонструвала комбінаційну ата-
куючу гру і заслужено перемогла з рахунком 2:0. У зустрічі за ІІІ місце юнаки 
Токарівської ЗОШ (вч. Чижевський Ю.П.) перемогли молоду перспективну 
команду гімназістів зі Слободи 
Романівської з рахунком 2:0. Кра-
щими гравцями змагань визнано: 
Талька Василя, Ксенза Владисла-
ва, Нагірняка Антона з команди 
Городницької ЗОШ та Ящука Вади-
ма з команди Орепівської ЗОШ. У 
змаганнях серед дівчат у фінальну 
стадію вийшли команди Киківської, Киянської, Городницької, 
Новороманівської, Токарівської та Ярунської ЗОШ. Не залишили шанси су-
перникам досвідчена команда Киківської ЗОШ (вч. Подоляк О.М.), яка пере-
могла дівчат з Киянської і Городницької ЗОШ, у попередніх іграх, та у фіналі 
перемогла школярок з Ярунської ЗОШ (вч. Горблюк В.В.) з однаковим рахун-
ком 2:0. У зустрічі за третє місце переконливу перемогу досягла команда 
Городницької ЗОШ, яка перемогла суперниць з Токарева. Кращими гравцями 
у дівчат визнано: Рибак Юлію - Киківська ЗОШ, Деревняк Оксану - Ярунська 
ЗОШ та Ясінську Олену - Городницька ЗОШ. Переможці та призери змагань 
відзначені грамотами та грошовими преміями. 

Фінальні змагання з волейболу 



І етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково - дослідницьких робіт 
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охорони праці серед дітей і працівників, включивши питан-
ня пожежної безпеки, техніки безпеки, правил вуличного 
руху, дій в надзвичайних ситуаціях. 

1.3 При проведенні Новорічних та Різдвяних свят дотри-
муватись правил пожежної безпеки. 

1.4 При святкуванні свят не використовувати в приміщен-
ні відкритий вогонь та піротехніку. 

1.5 В загальноосвітніх та дошкільних навчальних закла-
дах провести передноворічні бесіди, батьківські збори щодо 
попередження дитячого травматизму. 

1.6  Про пророблену роботу інформувати методиста РМЦ 
Скрипнюка Ю.О. до 19.01.2015 року. 

   2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
Начальник відділу    О.А.Антипчук   

Про дотримання охорони праці,  
техніки безпеки при проведенні 
Новорічних та Різдвяних свят 
З метою попередження та запобігання травматизму 

учнів, створення безпечних умов при проведенні Ново-
річних та Різдвяних свят, 

Н а к а з у ю: 
1. Директорам загальноосвітніх та завідуючим дошкі-

льних навчальних закладів: 
1.1 Розробити заходи з охорони праці по попереджен-

ню та запобіганню дитячого травматизму при проведен-
ні Новорічних та Різдвяних свят. 

1.2 Провести відповідні передноворічні інструктажі з 

 

НАКАЗ   № 432  від  05.12.14р. 

З метою підтримки, розвитку духовного, інтелектуального і творчого потенціалу 
учнівської молоді, підведення підсумків науково-експериментальної діяльнос-
ті  навчальних закладів району 17 грудня 2014 року на базі РМЦ відбувся І етап 
Всеукраїнського конкурсу – захисту науково -  дослідницьких робіт учнів – чле-
нів Житомирського територіального відділення МАН України. На розгляд журі 
конкурсу-захисту представили свої науково-дослідницькі роботи 13 учасників в 
7 відділеннях: 
 відділення мовознавства: 
-  секція англійська мова - учениця 10 класу Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.  Пеле-
шок Анастасія  (вчитель Петрук Н.В.); 
-  секція українська мова – учениця 11 класу Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Нюкало 
Альона (вчитель Ткачук Т.А.); 

секція українська мова – учениця 9 класу Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Дейнека Ірина (вчитель Бойко І.О.); 
відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства: 

-  секція українська література - учениця 11 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. Захарчук Ірина  (вчитель Менес О.В.); 
-   секція світова література - учениця 10 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. Степанюк Руслана (вчитель Бучинська С.М.); 
-   секція світова література – учень 11 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ганношин Євген (вчитель Бармак В.І.); 
секція фольклористика – учень 11 класу Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.  Процепов Максим  (вчитель Новицька О.М.); 
відділення хімії та біології 
-  секція загальна біологія - учень 11 класу Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст. Шлінчак Юрій  (вчитель Антонова Г.Ю.); 
секція зоологія, ботаніка - учениця 11 класу Слободороманівської гімназії Морозова Мар’яна (вчитель Рафальський О.О.); 
 відділення історії 
-  секція історія України - учениця 11 класу Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Петришина Оксана  (вчитель Абашкіна Л.В.); 
секція історичне краєзнавство - учениця 9 класу Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст. Колесник Тетяна  (вчитель Туринська Н.П.); 
відділення фізики і астрономії 
-  секція теоретична фізика - учениця 10 класу Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст. Пастухова Тетяна  (вчитель Хоміцька Л.В.); 
 відділення комп’ютерних наук 
– секція мультимедійні систем, навчальні та ігрові програми - учениця 11 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. Захарчук Ірина  (вчитель Майстренко Г.В.); 
 відділення математики 
-  секція прикладна математика  - учень 11 класу Великомолодьківської ЗОШ І-
ІІІ ст. Євпак В’ячеслав  (вчитель Тарнавська Я.М.); 

Журі конкурсу-захисту відзначило вміння  більшості учасників конкурсу 
захищати свої роботи, їх глибокі теоретичні знання, вміння аналізувати та ро-
бити висновки. Також було вказано на допущені недоліки в презентаціях та 
захистах науково-дослідницьких робіт. 
Бажаємо нашим учасникам достойно представити наш район на ІІ етапі Всеук-
раїнського конкурсу – захисту науково -  дослідницьких робіт учнів – членів 
Житомирського територіального відділення МАН України. 



Вітаємо учасників ІІ туру 
конкурсу “Вчитель 

року—2015”! 

Стор.11 

Школам Лесиного краю 

голів РМО на базі Житомирського ОІППО. 
Презентацію провивчення російської мови і світової літератури 

в контексті нового Державного стандарту базової та повної зага-
льної середньої освіти підготувала Заруцька Г.І., вчитель Новоро-
манівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Цікавий та змістовний майстер-клас щодо конструювання су-
часного уроку в контексті впровадження нового Державного стан-
дарту базової та повної загальної середньої освіти провела з 
учасниками семінару вчитель Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Анхім 
З.В., яка згадала вислів Кевіна Келлі про те, що «Якщо знання – 
це новий капітал, то інновації – нова валюта». 

Кожен словесник отримав буклет від Зої Володимирівни з пере-
ліком тих інноваційних методів і прийомів, які можна використову-
вати на різних етапах уроку світової літератури. 

Також учасники семінару дізналися про 10 педагогічних прин-
ципів, які матимуть 
значний вплив на осві-
ту найближчим часом.  

Кожен учитель має 
вчитися «мистецтву 
ось таких маленьких 
кроків, щоб у строкато-
сті буднів вчасно зупи-
нятися на відкриттях і 
досвіді, які схвилюва-
ли». 
Рошка С.П., методист 
РМЦ 

Кожний день, про-
житий людиною – 
це маленький 
крок, певний урок, 
значний досвід, 

яскраві враження. Саме таким маленьким кроком у велике 
педагогічне мистецтво 18 грудня став семінар-практикум учи-
телів російської мови та світової літератури, учасниками якого 
стали 22 словесники шкіл району. Темою обговорення стали 
інноваційні технології та роль їх у розвитку творчих здібностей 
учнів на уроках російської мови і світової літератури. 

Про мету, завдання, зміст предмета «Світова література», а 
також про зміни до навчальної програми  для 5-6 класів розпо-
віла Лопатюк Т.К., вчитель Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Питання підготовки курсових робіт та освітніх проектів розк-
рила вчитель Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сахнюк С.Л. 

Враженнями про участь у конкурсі «Вчитель року - 2014» у 
номінації «Світова література» поділилися Калінченко Т.М.  
(вчитель Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Бучинська С.М. 
(вчитель Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Також словесники 
презентували свої конкурсні уроки та власні портфоліо. 

Про впровадження методик, що допомагають виявити літе-
ратурні здібності дитини, розповіла та продемонструвала де-
які з них Калінченко Т.М. (вчитель Барвинівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів). 

Медвежинська Т.Є., вчитель Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
представила досвід обласної творчої майстерні учасників кон-
курсу «Вчитель року», що проводилася у рамках засідання 

 

Маленький крок у велике педагогічне мистецтво 

16-17 грудня в 
м.Житомир відбувся 
фінальний етап ІІ туру 
Всеукраїнського конку-
рсу «Учитель року - 
2015».  
  За підсумками змагань 
лауреатом в номінації 
«Хімія» стала вчитель 
Новороманівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Черниш 
Оксана Сергіївна.    
  За створення блогу була 
відзначена вчитель украї-
нської мови та літератури 
Стрієвської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів Запольська Наталія 
Миколаївна. 
  Вітаємо учасників обла-
сного туру та бажаємо 
подальших успіхів в пе-
дагогічній діяльності. 

Вітаємо переможця ІІІ етапу V Між-
народного мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка! 

2014 рік увійде в історію з 
ім’ям Шевченка.  Його увіко-
віченню сприяє щорічний мов-
но-літературний конкурс, на 
обласному етапі якого наш 
район представляли Степанюк 
Руслана, учениця 10 класу 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, та учениця 9 класу Яво-

рівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Радзивіл Іванна, яка й 
виборола в цьому творчо-
му змаганні ІІ місце.    

Тож щиро вітаємо 
переможця та зичимо по-
дальших успіхів!!! 



Обласний фестиваль-конкурс «Зимова казка» 

Р М Ц  

Кожен Новий Рік – це особливе свято, повне чарівності, таєм-
ничості, мерехтінням пухнастої мішури на ялинці і блиском бен-
гальських вогнів на  ялинкових іграшках – кулях, зірках, дзвіноч-

ках. Додати в казко-
ву і дивну атмосфе-
ру ще більше радо-
сті і веселощів, бе-
ручи безпосередню 
участь у створенні 
новорічного на-
строю, дуже просто. 
Можна зробити 
новорічні прикраси 
своїми руками та 
прикрасити ними 
будинок, придумати 
і змайструвати ігра-
шки для красуні-
ялинки, зшити яск-
раві, оригінальні 
вбрання і зробити 
найрізноманітніші 
маски – знайте, 
ваша фантазія не 
має кордонів і меж! 

12-13 грудня  в  м. Житомир, на базі обласного центру науко-
во-технічної творчості учнівської молоді  відбувся обласний 
фестиваль-конкурс « Зимова казка.».  Команду від районного 
центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді представ-
ляли учні:  Киянської,  Пилиповицької та   Токарівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. по напрямках: різдвяні вінки та зірки;  дідухи;  павуки та їжа-
ки; декоративні ялинки; ялинкові прикраси;  новорічні маски ; 
вітальні листівки та новорічні газети.  На конкурс-виставку  при-
були 22 делегацій, всього  взяли участь 150 учасників з 17 райо-
нів та 4 міст області.  

Наша команда здобула почесне ІІ - загальнокомандне місце.  
 Вітаємо переможців: 
 Абсолютна перемога в номінації – дідухи  у  Ляхович Ірини 
( учениці 9 класу  Киян-

ської  ЗОШ І-ІІІст.) 
Абсолютна перемога в 

номінації - декоративні 
ялинки у Герасимчук Лесі 
( учениці 10 класу  Киянсь-
кої  ЗОШ І-ІІІст.) 

Абсолютна перемога в 
номінації – новорічні газе-
ти та листівки у Деюн Ана-
стасії  

(учениці 10 класу  Тока-
рівської  ЗОШ І-ІІІст. ) 

 І -місце в номінації -  
різдвяні вінки  у Мельник 
Тетяни 

 ( учениці 8 класу  Киян-
ської  ЗОШ І-ІІІст.) 

ІІ- місце  в номінації – 
павуки, їжаки у Мельник 
Тетяни 

(студентки І-курсу Корецького ВПУ) 
  

 
Щиро дякуємо вам діти і ба-

жаємо: 
Дружби, радості і сміху,  
Нових  звершень, сил, успіху,  
Ж и т и  в  щ а с т і  і  в  л а д у 
у наступаючому році!  

   Користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку всім 
тим, хто  брав участь у наших різноманітних  конкурсах, вистав-
ках. змаганнях  та заходах. Сподіваюся на нашу подальшу спів-
працю, бажаю всім успіхів у професійній діяльності, щастя, здо-
ров'я та гарного настрою.  

Щиро вітаємо Вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Хри-
стовим! Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і 
вірити, що вони обов'язково здійсняться. Нехай кожен день ново-
го року наближає вас до мети, зміцнить віру і доведе, що лише 
разом ми все подолаємо, зуміємо домогтися гідного життя, напо-
в н е н о г о  т в о р ч и м  з м і с т о м  і  д у х о в н і с т ю . 
Зичимо вам міцного здоров’я, ентузіазму в пізнанні істини, твор-

чої наснаги, 
віри в досяг-
нення бажано-
го! Нехай ваші 
зусилля уквіт-
чуються тільки 
успіхом і при-
несуть найкра-
щі плоди для 
вас і для всієї 
нашої держа-
ви! 
 
 
В а л е н т и н а 
П о д к а у р а 
( д и р е к т о р 
РЦТСТУМ)  

Сайт відділу: 
osvita-
novog.at.ua 

Наша адреса: 
м. Новоград-
Волинський 
вул. Соборності, 70 

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

РМЦ 


