
тян району  зі святом. Здоро-
в’я, витримки й нових фахо-
вих висот, щастя і родинного 
затишку кожному з вас!  

Начальник відділу освіти  
Антипчук О.А 

Голова РК профспілки Воз-
нюк Л.Ф. 

Шановні колеги! 
Щиро вітаємо всіх із 
справжнім чоловічим 
святом, історія якого 
сягає початку минуло-
го століття, - Днем за-
хисника Вітчизни! 
23 лютого – визначна 
дата для всіх чолові-
ків, хто колись мав 
честь носити погони і 
військову форму, а 
також – для всіх жінок, 
які з тривогою і гордіс-
тю чекали на повер-
нення з лав Збройних 
сил своїх синів, бра-
тів, коханих. 
Ми виросли з цим свя-

том, дорослішали й 
мужніли, беручи за 
приклад історію свого 
народу та його найкра-
щих представників. 
Попри зміну часів і по-
літичних систем, нині 
23 лютого, як і десяти-
ліття тому, асоціюєть-
ся насамперед з муж-
ністю та стійкістю люд-
ського характеру, си-
лою духу та відданістю 
Батьківщині. 
Тому ми вітаємо весь 
славний колектив осві-

З Днем захисника Вітчизни! 

Зі святом 8 березня! 
Любі наші! 

Щиро вітаємо вас з Між-
народним днем Жінок!  
Віки і тисячоліття світо-
вої історії осяяні вашою 
мудрістю та ніжністю, 
чарівністю та красою. І 
тільки завдяки вашій 
життєвій силі, насназі та 
довготерпінню з віку у 
вік продовжується рід 
людський на землі. Ма-
тір, сестра, кохана – жі-
ночий першопочаток 
супроводжує нас до 
останнього подиху. І як-
що краса порятує світ, 

то це буде ваша краса. 
Адже ви перетворюєте 
його на чарівну перлину, 
яку ми кладемо і довічно 
кластимемо до ваших 
ніг. 
У цей святковий день 
бажаємо всім жінкам 
міцного здоров’я, довіч-
ного щастя, шаленого 
кохання та постійного 
добробуту. І нехай вико-
нуються найзаповітніші 
мрії, адже бажання кож-
ної жінки – закон, якому  

чоловіки з радістю ко-
ряться!  

Начальник відділу освіти  
Антипчук О.А 

Голова РК профспілки 
Вознюк Л.Ф. 

Районний семінар 
вчителів початкових 
класів та вихователів 
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Р М Ц  

Школам Лесиного краю 

Шановні колеги! 
За рейтинговою оцінкою управління освіти і науки облдержадміністрації по галузі «Освіта» та підсумками роботи у 2011 році 
серед 23 районів Новоград-Волинський зайняв 3 місце ( у 2009 році – 7 місце,  у 2010 – 5 місце):  

за І квартал 2011 року – 5 місце, за ІІ квартал – 2 місце,    за ІІІ квартал – 14 місце,  за IV квартал – 1 місце. 
Ці показники свідчать про щоденну копітку працю всіх освітян району. Нам є чим пишатися і над чим працювати.  
 Дякуємо за роботу, за бажання самовдосконалюватися, терпеливість, доброту і тепло сердець, що не знають спокою!    
Бажаємо всім нам здоров’я і наснаги для досягнення загального результату, для розвитку позитивних тенденцій в освіті Новоград-
Волинщини! 

Начальник відділу                               О.Антипчук  



«Пошуки шля-
хів оновлення 
та вдоскона-
лення системи 
дошкільної та 
початкової 
освіти. Насту-
пність дошкі-
льного навчаль-
ного закладу та 
початкової 
школи» 
Починати на-
вчання дітей зі 
школи – це 
означає зводити 
будівлю на піску без фундаменту. 
Реалізація принципу безперерв-
ності освіти має починатися з 
забезпечення наступності 
між першими її сходин-
ками – дошкільною і по-
чатковою ланками.  
Дане питання піднімало-
ся на спільному семінарі, 
що відбувся 15 січня 2012 
року на базі Великомоло-
дьківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
та Великомолодьківсько-
го ДНЗ. 
На початку роботи мето-
дист початкового навчан-
ня РМЦ  Лопатюк В.Г. 
ознайомила присутніх з 
планом роботи семінару. 
Вона наголосила, що Базовий 
компонент дошкільної освіти та 
Державний стандарт початкової 
загальної освіти покликані забез-
печити поетапне становлення 
дитячої особистості, її фізичний, 
пізнавальний, соціальний, естети-
чний розвиток, набуття нею пев-
ного практичного досвіду, необ-
хідного для використання у май-
бутньому житті.  
Після теоретичної частини учас-
ники семінару відвідали заняття з 
математики «Незвичайні пригоди 
Колобка» в дошкільному закладі, 
яке майстерно провела вихова-
тель Дереженко Валентина Воло-

димирівна.  А вихованці 
продемонстрували свої умін-

ня в розв’язанні завдань 
дослідницько-
пізнавального характе-
ру. 
На високому професій-

ному і методичному 
рівні пройшли 

уроки:  
- 2 клас Мате-
матика 
«Задачі   на 
дві дії різного 
ступеня. Зна-
ходження зна-
чень виразів 
на дві дії різ-
ного ступеня»,  

вчитель - Сидорчук Тетяна 
Василівна 
- З клас Я і Україна. Грома-
дянська освіта «Добро. Доб-

рота » вчитель - Лісовська Світлана 
Володимирівна 
- 4 клас Українська мова «Займенники 
ІІ-ї особи однини і множини» вчитель - 
Осипчук Надія Вікторівна 
Не лишив байдужими присутніх вихов-
ний захід «Свято Стрітення», де уча-
сники дитячого садочка та початко-
вої ланки показали не тільки свої 
декламаторські та вокальні здібності, 
а й глибокі знання звичаїв та тради-
цій українського народу.  
Під час засідання «Круглого столу» 
методист РМЦ з питань дошкільної 
освіти Гопанчук В.В.  ознайомила 
присутніх з Базовою програмою  
розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у Світі» та Програмою розвитку 

дітей старшого дошкільного віку 
«Впевнений старт» і зауважила, що у 
центрі уваги ДНЗ – забезпечення ко-
жній дитині перед вступом до школи 
мінімального освітнього ядра та ство-
рення передумов для її безболісної 
адаптації до нового соціального сере-
довища на основі сучасних критеріїв, 
форм і методів підготовки до школи, 

адекватних вікові дітей. 
Підводячи підсумки семінару Вален-
тина Григорівна відмітила, що сучас-
не бачення вирішення проблеми на-
ступності полягає у створенні умов 
для реалізації в освітньому процесі 
дошкільних і загальноосвітніх навча-
льних закладів єдиної, динамічної, 
перспективної системи особистісного 
творчого зростання дитини. 
А забезпечення дієвості такої систе-

ми передбачає: 
- взаємодію методичної роботи між 
дошкільним та загальноосвітнім на-
вчальним закладом; 
- роботу з дітьми старшого дошкіль-
ного віку та учнями початкових кла-
сів; 
- роботу з батьками; 
- роботу психологічної служби. 
 

Районний семінар вчителів початкових класів 
та вихователів ДНЗ 
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Школам Лесиного краю 



Фестиваль дитячо-юнацької творчості 
«Перлини Звягельщини-2012» прово-
диться відділом освіти, РК профспілки 
працівників освіти і науки, центром твор-
чості, спорту, туризму учнівської молоді, 
відділом у справах сім’ї, молоді і спорту 
районної державної адміністрації. 

II. Мета і завдання 
Сприяння розвитку та популяризації 

музичного мистецтва серед шкільної 
молоді. 

Заохочення дітей та молоді до занять 
музичним мистецтвом. 

Пошук та підтримка талановитих дітей і 
молоді, розвиток їх творчих здібностей та 
пізнавальних інтересів в галузі музичного 
мистецтва. 

Виявлення кращих колективів та обмін 
досвідом роботи з музичного мистецтва. 

Підведення підсумків роботи гуртків 
музичного мистецтва. 

III. Учасники фестивалю 
У фестивалі беруть участь учні загаль-

ноосвітніх і позашкільного навчальних 
закладів. 

Учасниками фестивалю можуть бути всі 
бажаючи учні віком до 18 років. 

IV. Форма та місце проведення 
Основною формою проведення фести-

валю є конкурси та оглядові (презентаційні) 
концерти. 

Фестиваль проводиться з жовтня 2011 року  
по травень 2012 року: 

I етап - у школах: жовтень 2011 року – 
січень 2012 року 

II етап – у зонах: лютий - квітень 2012 року 
ІІІ етап – заключний : 24 квітня 2012 року 
Початок концертів о 14.30 год.  

V. Програма фестивалю 
Оглядово-конкурсна програма фестивалю 

формується з урахуванням жанрово-
стильових напрямків відібраних творів і 
складається не менше ніж з трьох номе-
рів. 

Заклади І-ІІІ ступенів представляють такі 
колективи: 

- хор, ( квартет, тріо, дует, соло)  
- гра на музичних інструментах (оркестр, 

ансамбль, дует, соло) 
- авторська пісня, поезія 
- хореографія. 
Заклади І-ІІ ступенів представляють такі 

колективи: 
 - вокальний ансамбль, (квартет, тріо, 

дует, соло) 
 - гра на музичних інструментах (ансамбль, 

дует, соло) 
 - авторська пісня, поезія 
 - хореографія. 

Представлені музичні твори мають бути 
різнохарактерними,  різножанровими та 
виконуватись з супроводом і без супроводу. 

VI. Керівництво і журі 
Попередній відбір здійснює оргкомітет та 

журі фестивалю. Журі прослуховує учасни-
ків фестивалю і визначає кращих у номіна-
ціях, передбачених положенням за такими 
критеріями: 

- виконавська майстерність 
- акторські здібності 
- сценічна культура 
- якість супроводу 
- відповідність репертуару вікові учасників. 

VII. Нагородження 
Кращі колективи та окремі виконавці фес-

тивалю нагороджуються Дипломами та 
цінними призами. 

VIII. Фінансові витрати 
Фінансування фестивалю: бюджетні, спон-

сорські кошти, благодійні внески. 
Оплату проїзду членів оргкомітету та журі 

в зони району на оглядові концерти здійс-
нює відділ освіти РДА. 

Нагородження кращих колективів, окремих 
виконавців фестивалю та їх керівників здій-
снюють: відділ освіти, відділ у справах мо-
лоді та спорту, РК профспілки працівників 
освіти. 

02.03.2012 р. Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Школи даної зони 
6.03.2012 р Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів Школи даної зони 
16.03.2012 р. Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів Школи даної зони 
23.03.2012 р. Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Школи даної зони 

ПОЛОЖЕННЯ 
про фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2012» 

Гафік проведення ІІ етапу фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини – 2012» 

Стор. 3 

Випуск 22 

М’яч  над  кошиком 
22 лютого 2012 року в с. Чижівка проводились 
змагання з баскетболу серед вчителів райо-
ну,присвячені Дню захисника Вітчизни. 

Показали найкра-
щу підготовку та 
стали переможця-
ми команда відді-
лу освіти (капітан 
Іляхов В.Ф.),  яка 
посіла І місце;  
збірна команда Киківської та Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.
(капітан Копчук М.О.), яка зайняла ІІ місце та команда 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан  Лагодинський В.Б.) - III 

місце. 
Взяла активну участь та показала  злагоджену та перспективну гру команда Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ст.  
   Переможці нагороджені грамотами відділу освіти та преміями райкому профспілки. 
Методист РМЦ Горбовський В.П. 



Про стан безпеки життєдіяльності, 
охорони праці та дитячого травматиз-
му серед дітей та підлітків загальноос-
вітніх  навчальних закладів району у 
2011 році 

Відділом освіти райдержадміністрації, 
загальноосвітніми та дошкільними навча-
льними закладами проводиться відповід-
на робота по створенню належних умов  
праці і навчання, профілактики травмати-
зму учасників навчально-виховного про-
цесу, охорони праці та вивчення учнями 
основ безпеки життєдіяльності. 

 З 2011 року в районі розпочата реалі-
зація основних положень Програми за-
безпечення пожежної безпеки на період 
до 2015 року. 

Згідно з наказом від 13.12.11 № 494 
проведено перевірку знань з безпеки жит-
тєдіяльності керівного складу та відпові-
дальних за охорону праці в закладі. 

Для виховання у дітей належного став-
лення до питань пожежної безпеки та 
безпеки дорожнього руху, популяризації 
професії пожежного та інспектора ДАІ, 
підняття авторитету цих служб серед 
молоді та юнацтва в загальноосвітніх 
закладах створені дружини юних інспек-
торів руху та юних пожежників-
рятувальників. Щороку проводяться ра-
йонний та зональний етап Всеукраїнсько-
го фестивалю ДЮП. Традиційними стали 
конкурси дитячого малюнка «Охорона 
праці очима дітей», «Електробезпека», 
які проводяться за рекомендаціями 
управлінням освіти і науки облдержадмі-
ністрації спільно з територіальним управ-
лінням Держгірпромнагляду та ПАТ 
«ЕКА Житомиробленерго». 

В переважній більшості ЗНЗ та ДНЗ 
вживались заходи щодо зміцнення мате-
ріально-технічної бази закладів освіти. У 
2011 році на зміцнення матеріально-
технічної бази загальноосвітніх навчаль-
них закладів з пожежної безпеки було 

виділено близько 150 грн., що дозволило 
придбати 56 вогнегасників нового типу, 
здійснити перезарядку вогнегасників, про-
вести випробування опору ізоляції електро-
мережі, опору заземлення, замінити елект-
ропроводку, електролічильники, котли, 
провести ремонти пічного опалення.  

У всіх навчальних закладах наявні плани 
евакуації з приміщень, вжито заходів щодо 
оперативного доступу до них у випадку 
пожежі чи інших надзвичайних ситуацій. 

Як свідчить аналіз, травматизм під час 
навчально-виховного процесу у 2011 році 
знизився у порівнянні з 2010 роком 
(відповідно 6-5 випадків), з них 2 трапилось 
на уроках фізичної культури. 

Досить високим залишається побутовий 
травматизм (97), хоча у порівнянні з 2010 
роком (106) він дещо зменшився, у тому 
числі і смертельний: 2010 рік - 3 випадки, 
2011 рік – 1 випадок. 

З поданих даних 2 випадки травмувань, 
що підлягають розслідуванню,  припадає на 
уроки фізкультури: Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. 
(директор Горблюк М. Й.) та Новороманів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Надієвець 
П.І.).  3 випадки травмувань сталися з учня-
ми на перервах у Гірківській ЗОШ І-ІІ ст. 
(директор Смоляр В. І.), Красилівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Степанюк Л. Д.), 
Калинівській ЗОШ І-ІІ ст. (директор Жигун 
І. Й.).  

З початку 2012 року на пожежах вже 
загинуло 3 дитини дошкільного і шкільного 
віку.   

Проблема поліпшення умов праці і на-
вчання учасників навчально-виховного 
процесу, попередження їх травматизму є 
однією з найактуальніших. 

Разом з тим, перевірки свідчать, що кері-
вники освітніх закладів не приділяють дос-
татньої уваги охороні праці й основні про-
блемні питання залишаються невирішени-
ми, приховуються випадки травматизму 

або не вчасно подаються. Більшість 
керівників ДНЗ та ЗНЗ дане питання не 
виносять на розгляд нарад та педагогіч-
них рад, не узагальнюють наказами.  

Виходячи з вищевикладеного 
Н А К А З У Ю : 
1. Директорам загальноосвітніх та 

завідуючим дошкільних навчальних 
закладів:  

1.1.Грунтовно проаналізувати та 
розглянути на педагогічних радах на-
вчальних закладів протягом І півріччя 
2012 року стан охорони праці, профіла-
ктики побутового травматизму учасни-
ків навчально-виховного процесу. 

1.2.Забезпечити систематичний конт-
роль з питань дотримання вимог охоро-
ни праці, безпечної поведінки під час 
навчально-виховного процесу, у побу-
ті. 

1.3.Забезпечити призначення праців-
ників закладів освіти лише після пере-
вірки знань з безпеки життєдіяльності  
відповідними постійно-діючими комісі-
ями. 

1.4.Забезпечити виконання вимог 
нормативних документів щодо розслі-
дування, обліку та інформування про 
нещасні випадки, надзвичайні події в 
закладах освіти. 

1.5. До початку нового навчального 
року проводити перевірки стану всіх 
приміщень навчального закладу.  

1.6. Про пророблену роботу інфор-
мувати методиста РМЦ Скрипнюка 
Ю.О. до 16.03.2012 року. 

Методисту РМЦ Скрипнюку Ю.О. 
довести даний наказ до керівників за-
кладів електронною поштою. 

Контроль за виконання наказу зали-
шаю за собою. 
Начальник відділу        О.А.Антипчук   

Наказ №66 від 17.02.2012 року 
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ни. 
В змаганнях взяли участь 18 ко-

манд  ЗОШ І-ІІІ ступенів. Найкраще 
підготувались до змагань та продемо-
нстрували влучні постріли учнів Фе-
дорівської ЗОШ (викладач Пінчук 
М.В.). Друге місце зайняла команда 
Городницької ЗОШ (викладач Полі-
щук А.В.). Третє місце здобули юні 
стрілки Пилиповицької ЗОШ 
(викладач Шпунтов В.О.). 

В особистому заліку  найкращий 
результат – 63 бали в учня Городни-

21 лютого 2012 року на базі Но-
воград-Волинського колегіуму 
були проведені районні змагання 
на особисто-командну першість зі 
стрільби з пневматичної гвинтівки, 
присвячені Дню захисника Вітчиз-

цької школи Бучинського Олекса-
ндра. Другий результат – 52 бали 
показав учень Броницькогутянсь-
кої школи Васильчук Михайло. 
Третім, з результатом 51 бал,  став 
представник Гульської школи Че-
чет Ігор.  

Переможці у командному та 
особистому заліку нагороджені 
дипломами, медалями, грошовими 
преміями. 
Методист РМЦ Горбовський В.П. 

Змагаються  майбутні  захисник  Вітчизни 



Одним із продуктивних шляхів 
перетворення сучасної школи, усу-
нення суперечностей між великим 
обсягом інформації та можливістю 
її засвоєння дітьми є інтеграція. 
Саме вона сприяє подоланню фраг-
ментарності та мозаїчності знань 
школярів, забезпечує оволодіння 
комплексними знаннями, служить 
формуванню системно-цілісного 
погляду на світ. 

 Необхідність інтеграційних про-
цесів у шкільній освіті зумовили 
вибір теми районного семінару вчи-
телів російської мови та світової 

літератури, який відбувся 23 лютого 
на базі Немильнянської ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 

При вході до школи його учасни-
ків зустріли господарі теплими ди-
тячими посмішками та дзвінкою 
піснею.  

Методист РМЦ Рошка С.П. озна-
йомила з темою і планом роботи 
семінару, наголосивши, що його 
мета – розглянути значення інтегро-

ваного уроку як одного із 
напрямів сучасного мето-
дичного забезпечення 
навчального процесу, 
який дає можливість реа-
лізувати міжпредметні 
зв’язки, розвиваючи твор-
чі здібності учнів з ураху-
ванням їх інтересів та 
нахилів. 
У рамках семінару дирек-
тор школи Гудзь О.П. 
ознайомила присутніх із 
традиціями, досягнення-

ми та за-
вданнями 
педагогіч-
ного коле-
ктиву.   

Роботу 
школи 
учасникам 
методич-
ного захо-
ду презен-
тувала 
вчителька 
українсь-
кої мови 

та літератури Гудзь Л.А.  
Із психологічними особливо-
стями учнів 7 класу ознайо-
мила класний керівник Мис-
лінська В.П.  
На високому методичному 
рівні провела інтегрований 
урок  російської мови та 
світової літератури у 7 класі  
Тимошенко Л.М., під час 
якого вчителька вдало засто-
сувала різні форми та прийо-
ми щодо вдоско-
налення учнями 
знань і вмінь з 

теми «Розряди прислівни-
ків за значенням», вико-
риставши міжпредметні 
зв’язки з українською 
мовою, музикою, мистец-
твом, інформатикою.  

Обговорюючи урок, 
учителі, відповідно до 
поставленої проблеми 
семінару, відзначили його 
потужний виховний поте-

нціал, ефективність, результатив-
ність. 

Літературно-музична композиція 
«На крилах кохання» стала логіч-
ним продовженням  мовленнєвої 
теми уроку, адже матеріалом для 
неї послужили прекрасні поетичні 
творіння поетів світової літерату-
ри: Рільке, Данте, Пушкіна та ін. 
Чудові поезії змінювали пісні у 
виконанні учнів та вчителів шко-
ли. Власні вірші подарувала при-
сутнім Тимошенко Л.М. Авторські 
пісні майстерно виконало вокальне 

тріо у 
складі: 
Гудзь Л.А., 
Тимошен-
ко Л.М. та 
Деркач І.В. 
Підводячи 
підсумки 
семінару, 
його учас-
ники зазна-
чили, що 
інтеграцій-
ні процеси 
на уроках 
російської 
мови та 

світової літератури є цікавою і 
перспективною формою вдоскона-
лення навчально-виховного проце-
су. Вчителі звернули увагу на ве-
лику роль інтеграційних процесів 
у малокомплектних школах, коли 
виникає необхідність одному вчи-
телю досконало знати кілька пред-
метів і, в разі необхідності, вміло 
їх інтегрувати. 

Методист РМЦ Рошка С.П. 

Семінар учителів російської мови та світової літератури на базі 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
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Творчість – найвища з людських функ-
цій. Вона ґрунтується на свободі волі й 
уяви. Виходячи з того, що кожна дитина 
– унікальна, вчитель покликаний насам-
перед допомогти їй розкрити свій твор-
чий потенціал.  

 Проблема формування креативного 
мислення на уроках словесності обгово-
рювалася під час засідання районної шко-
ли перспективного педагогічного досвіду 
вчителів української мови та літератури, 
що відбулося 15 лютого на базі Велико-
молодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Мета зустрічі – сприяти поширенню 
перспективного педагогічного досвіду, 
підвищенню професійної майстерності, 
запровадженню інноватики. 

Гостей привітав директор школи Бар-
мак О.В. З історією та досягненнями на-
вчального закладу ознайомила заступник 
з виховної роботи Васильчук Т.А., ілюст-
руючи свою розповідь слайдами елект-
ронної презентації. 

Із психологічними особливостями уч-
нів, з якими будуть проводитися відкриті 
уроки, ознайомила шкільний психолог 
Новорок В.І. 

Літературно-музична композиція «Так 
ніхто не кохав» засвідчила креативний під-
хід до проведення позакласних заходів, 
адже завдяки організаторам (а це Василь-
чук Т.А. та Малиновсь-
ка Т.Г.) було створено 
особливу атмосферу, 
використано цілу палі-
тру поезій, пісень, 
хореографічних компо-
зицій, які гармонійно 
поєднувалися із зобра-
женням на слайдах та 
музичним супроводом.  

Продовжилося засі-
дання вивченням дос-
віду з формування 
креативного мислення на уроці української 
мови у 5 класі, на який запросила досвідче-
ний учитель Маліш Г.С. Працюючи над 
темою «Чергування у-в, і-й», Галина Сергії-
вна використала цілий ряд цікавих завдань: 
креативний кущ, гра-опис, гра-пошук тощо. 
Потужний виховний потенціал уроку ви-
явився під час аналізу оповідання 
В.О.Сухомлинського «Іменини», коли діти 
разом з учителькою утворили віночок доб-
ра і щастя. Майстерність  педагога прослід-
ковувалася на кожному етапі уроку, де ви-
користовувалися різноманітні види роботи, 
що дали змогу ефективно організувати 
заняття.  

Девізом уроку української мови у 8 класі 
на тему «Однорідні члени речення» стали 
слова «Уважність, чіткість і швидкість!». 

Його майстерно провела Васильчук 
Т.А., використавши лінгвістичні задачі, 
хвилинку ерудита, складання пазлів. Їй 
вдалося реалізувати міжпредметні зв’я-

зки з математикою, 
літературою, музи-
кою, мистецтвом, 
екологією завдяки 
умілому використан-
ню ІКТ.  Нетрадицій-
ним було і оцінюван-
ня учнів подяками, і 
розквітла галявина 
знань.  
 Під час обговорення 
відвіданих уроків 
учасники засідання 

відзначили їх ефективність, високий 
професійний рівень учителів, які крім 
традиційних методів активно застосо-
вували нетрадиційні (креативні вправи, 
презентації).  

Реалізуючи завдання порушеної про-
блеми, учасники досліджували визна-
чення поняття «креативність», з’ясову-
вали умови формування креативного 
мислення, розглядали можливості уро-
ків словесності для застосування креа-
тивної технології як такої, що формує 
нестандартне мислення. 

Підсумовуючи роботу засідання, 
керівник школи ППД Скиба Г.М.  за-
значила, що креативність є необхідною 
умовою успішності педагога. 

Методист РМЦ  Рошка С.П. 

Засідання районної школи ППД вчителів української мови та літератури 
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льних педагогів на тему: 
«Психологічні особливості 
розвитку емпатії практичного 
психолога у самостійній прак-
тичній діяльності». 
В роботі прийняло участь 20 
працівників психологічної 
служби загальноосвітніх на-

вчальних закладів району. 
Впродовж семінару були реалізовані  завдан-

ня:  
-  ознайомлення з поняттям «емпатія» у пси-

хологічних дослідженнях; 
-  ознайомлення з невербальними та верба-

льними прийомами передачі інформації; 
-  тренування навикчок слухання і усвідом-

лення почутого; 
-  навчання розвитку і навичок емпатії. 
Розуміння інших пов’язане з розумінням са-

мого себе. Використання особистого досвіду 
для пояснення внутрішнього стану інших приз-
водить інколи до суб’єктивності,помилок в інтер-

Почуття, співчуття та переживання допо-
магають адекватному розумінню інших 
людей. Уміння сприйняти почуття іншої 
людини як власні, здатність до емоційного 
відгуку є необхідним компонентом спілку-
вання, специфічним засобом пізнання лю-
дини людиною. Емпатія сприяє збалансова-
ності міжособистісних стосунків. Розвинена 
емпатія – це ключовий фактор успіху в 
багатьох видах діяльності. Особливого 
значення набувають розвинені емпатичні 
здібності в професійній діяльності психоло-
га.  

7 лютого на базі РМЦ і відбувся семінар –
тренінг для практичних психологів та соціа-

претації, викривлень. Емпатійні тенденції 
суб’єкта залежать значною мірою від умов 
виховання, соціального оточення, сформо-
ваної системи цінностей тощо. Здатність 
до емпатичного розуміння розширюється 
тим більше, чим більше ми довіряємо сво-
їм почуттям, словам, імпульсам, уяві, чим 
глибшим є наш інтерес до кожної людини, 
чим багатшим й різноманітнішим є уявлен-
ня про інших.Психолог-практик не повинен 
поспішати з висновками, оцінками, інтерп-
ретаціями, діагнозами. Його поведінка має 
будуватися як безпосередня емоційна 
реакція на розповідь клієнта, щирий відгук 
на його складні, часто болючі переживан-
ня. На вирішення цих завдань і був націле-
ний тренінг, проведений практичним психо-
логом Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ка-
ленюк С.Б. 

 
Методист з психологічної служби   
                                          Якубович О.В. 

Семінар-тренінг для практичних психологів та соціальних педагогів 



21 лютого на базі Маковицької ЗОШ І 
ступеня пройшов районний семінар-
практикум вчителів початкових класів з 
проблеми «Активізація творчого  потен-

ціалу молодших школярів як шлях до 
самореалізації кожної дитини».  

Тепло зустріли учасників семінару 
господарі школи, піднісши гостям хліб
-сіль на вишитому рушнику. Директор 
школи Фурман Інна Юріївна предста-
вила гостям електронну презентацію 
роботи навчального закладу. 

Загальновідомо, що урок у школі з 
малою наповнюваністю має особливу 
структуру, в основі якої – чергування 
двох компонентів: «самостійна робо-
та» і «робота під контролем вчителя». 
«При цьому зберігаються всі етапи, 
характерні для комбінованого уроку: 
організація класу до уроку, мотивація 
учіння, актуалізація знань, умінь та 
навичок, вивчення нового навчального 

матеріалу, вдосконалення раніше вивче-
ного, визначення результативності на-
вчання, кожен з яких має бути логічно 
вивершеним та мати пропедевтичний 
характер», - наголосила у своєму виступі 

методист РМЦ  Лопатюк Валентина Григо-
рівна. 

Вчителі відвідали відкриті уроки, які май-
стерно провели у класокомплекті: Фурман 

Інна Юріївна - урок навчання грамоти у 
1 класі на тему «Звук (х). Позначення 
його буквою Х х та урок української 
мови у 3 класі на тему «Зв’язок прик-
метників з іменником», Лопатюк Ва-
лентина Григорівна - урок «Я і Украї-
на» у 1 класі на тему «Тварини. Різно-
манітність тварин у природі» та урок 
у 3 класіі «Різноманітність тварин у 
природі». 
Приємним сюрпризом для учасників 
семінару став усний журнал присвяче-
ний творчості Лесі Українки «Вічний 
живий голос», який  підготувала і 
провела Павлова Тетяна Анатоліївна. 

У ході теоретичної частини семінару 
розглядались питання щодо проведення 

ДПА в початкових класах та закінчення 
навчального року. Методист РМЦ Ло-
патюк В.Г. повідомила, що з 15 лютого 
стартувала акція «Дай руку, першокла-
снику!».  Павлова Т.А надала методич-
ну допомогу щодо психологічної готов-
ності та адаптації дитини до школи, 
провівши вправи, які вчителі зможуть 
використовувать при проведенні бать-
ківських зборів. 

 Підводячи підсумки  семінару, дирек-
тор Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Стасюк В.М зазначив, що організація 
процесу навчання на уроках у класах з 
малою наповнюваністю може стати 
ефективнішою, якщо поряд із традицій-
ними формами навчання – груповою та 
індивідуальною – практикуватимуться 
також колективна та парна форми. 
Учитель має право на обґрунтований 
вибір найраціональніших форм, зважа-
ючи на об’єктивні характеристики кла-
су та на мету уроку.  

Присутні семінару високо оцінили 
підготовку до семінару. 

Методист РМЦ Лопатюк В.Г. 

Семінар-практикум вчителів початкових класів 

Стор. 7 

Школам Лесиного краю 

1 березня 2012 року на базі 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
відбудеться семінар вчителів 
ф і з и к и  н а  т е м у : 
“Використання інтерактив-
них технологій на уроках фі-
зики”. Від’їзд від автовокза-
лу о  8.50. (рейсовий авто-
бус). Запрошуються вчителі 
фізики ЗНЗ району. 
 Методист РМЦ Скрипнюк 
Ю.О. 

Заступникам директорів з виховної 
роботи, педагогам-організаторам: 
до 15 березня поточного року пред-
ставити в РМЦ (Вознюк Т.М.) уч-
нівські роботи  на заочний конкурс 
електронних презентацій спрямо-
ваних на виховання дбайливого 
ставлення до національних ба-
гатств рідної природи, готовності 
до захисту Батьківщини, пошани 
до історичної пам’яті, любові до 
рідної культури, мови, національ-
них свят і традицій. 
Методист Р,МЦ Вознюк Т.М. 

ОГОЛОШЕННЯ 
З метою популяризації можливостей і 
розширення мережі інформаційних ресу-
рсів для формування єдиного інформа-
ційно-навчального середовища регіона-
льної освітньої системи та згідно наказу 
№81 від 23.02.2012 року відділу освіти 
Новоград-Волинської райдержадмініст-
рації протягом квітня—травня 2012 року  
проводиться конкурс-захист Web-сайтів 
навчальних закладів. До участі в район-
ному конкурсі-захисті Web-сайтів запро-
шуються загальноосвітні заклади району. 
Детальніше з наказом і положенням мож-
на ознайомитись на сайті відділу освіти. 



учениця 11 класу Броницькогу-
тянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Костюк Дмитро, учень 11 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Голуб Анастасія, учениця 11 кла-
су Слободороманівської гімназії, 
Ясіневич Антоніна, учениця 10 
класу Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, 
Новорок Кирило, учень 8 
класу Великомолодьків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Шевчук Петро, учень 11 
класу Несолонської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 
Щиро вітаємо названих 
учнів та вчителів, які з 
ними працюють! 
Бажаємо всім міцного 
здоров’я, впевненості у 
власних силах, 
подальшого розвитку 

творчих здіб-
ностей  
та формування лі-
дерських якостей! 
 Поспішайте твори-
ти Добро, 
Хай воно розійдеть-
ся по світу 
Дружнім потиском, 
словом-привітом 
В кожну душу хай 
ляже воно! 

За сірою буденністю і безліччю 
щоденних клопотів Голова Вер-
ховної Ради України Володимир 
Михайлович Литвин вже в котре 
знайшов вільну хвилину аби від-
відати свою малу Батьківщину. 
Приїзд цього разу ознаменував-
ся тим, що Володимир Михайло-

вич нагородив  кращих з кра-
щих учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів  імен-
ною стипендією Благодійного 
фонду «Майбутнє Полісся». 
Ми пишаємося нашими вихо-
ванцями, котрі отримали 
стипендію за високі резуль-
тати участі в ІІ (районному) 
та ІІІ (обласному) етапах 
Всеукраїнських  предметних 
олімпіадах з базових і спеці-
альних дисциплін, фестива-
лях та конкурсах з музичного 
мистецтва,  лі-
дерами з актив-
ною громадсь-

кою позицією. 
Серед нагородже-

них: 
Захарчук Ірина, уче-
ниця 8 класу Курчи-
цької ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 
Литвинчук Діана, 

Степендіати Голови Верховної ради 

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

Сайт відділу 
освіти: Osvita
-novog.at.ua 

Нинішня	 зима	 запам’ятається	 освітянам	 нашого	
раиону	 не	 тільки	 скрипучими	морозами	 та	 сніго-
вими	заметами,	а	и	здобутками.	Радісною	для	всіх	
нас	 стала	 звістка	 про	 результати	 обласного	 туру	
Всеукраı̈нського	конкурсу	«Вчитель	року	-	2012»,	у	
якому	вчителька	Піщівськоı̈	ЗОШ	І-ІІІ	ступенів	Ан-
хім	Зоя	Володимирівна	підтвердила	свіи	високии	
професіинии	рівень,	здобувши	перемогу	в	номіна-
ції	«Етика».			
Тож	щира	подяка	і	вітання	Вам,	творчіи,	таланови-
тіи,	неординарніи	особистості	за	результативність	
педагогічноı̈	діяльності.	Бажаємо	подальших	успі-
хів	 з	 вірою	 у	 Вас,	 Зоє	 Володимирівно,	 як	 справж-
нього	маистра-педагога.	
Начальник відділу освіти  Антипчук О.А 

Голова РК профспілки Вознюк Л.Ф. 

РМЦ 

Р М Ц  

До уваги педагогічних працівників! 
З метою пропаганди перспективного досвіду роботи та поповнення власного портфоліо в міжатестаційний 
період запрошуємо педагогічні колективи та окремих вчителів до плідної співпраці—друку авторських уроків, 
дидактичних матеріалів, виховних заходів, проектів, творів-роздумів на педагогічну тематику, корекційно-
розвивальних, дослідницьких програм та інших матеріалів  на сторінках методичного бюлетеня “Педагогічні 
обрії” та газети “Школам Лесиного краю”.  Чекаємо на ваші роботи з фотоматеріалами в електронному варіан-
ті.  
Матеріали подавати методистам РМЦ Рошці С.П., Якубович О.В. 


