
Сильним, досвідченим стає педагог, 
котрий уміє аналізувати свою роботу. 
В.Сухомлинський 
Вирішення проблеми підвищення якості освіти 

на сучасному етапі передбачає значне 
поліпшення контролю та аналізу навчально-
виховного процесу як важливого засобу управ-
ління  навчальним закладом. Діє закономірний 

зв’язок у ланцюгу: мета навчання – процес – 
результат – наступна мета.  Для того, щоб гра-
мотно визначити мету розвитку навчального 

закладу необхідно точно знати, що вже 
досягнуто.  
Отже, сучасна стратегія освіти потребує  від 

керівників навчальних закладів усіх видів 
контролю як безперервного процесу, що не 
лише відстежує динаміку показників якості 
навчання та виховання, діагностує стан можливих 
професійних досягнень вчителів, фіксує рівень 

сформованих компетентностей, 
а й, на основі одержаної інфор-
мації, дає змогу заступнику 
директора аналізувати, корегува-
ти, прогнозувати та  планувати. 
Саме такі питання розглядалися 
під час семінару заступників 
директорів з навчально-виховної 
роботи «Аналітична діяльність 
заступника директора з 
на в ч а ль но -в и х о в но ї 
роботи – невід’ємна 
частина управлінської 
діяльності», що відбувся 
на базі Киківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів 13.03.2012 

року. На початку семінару директор шко-
ли Процюк М.Д. зробив презентацію 
навчального закладу. 
Заступник директора Тимошенко Н.А.,  

ознайомила колег зі своїм досвідом робо-
ти та виступила з доповіддю «Аналітична 
діяльність заступника директора з нав-
чально-виховної роботи».  
Учасники семінару опрацювали сучасні 

методи і форми контролю якості викла-
дання загальноосвітніх предметів. 
 Була проведена ділова гра  «Завуч іде на урок», 

в ході якої заступники відвідали уроки вчителів 
школи та зробили  їх аналіз відповідно до запро-
понованих орієнтованих схем.  
Під час семінару вчите-

лями школи були прове-
дені відкриті уроки: 
- Марчук В.С. урок музи-

ки у 5 класі  «Тема мате-
ринства у творах ми-
стецтва»; 
- Щирською Л.В.  урок 

української мови у 6 класі  
«Узагальнення і система-
тизація знань з теми 
«Прикметник як частина 
мови. Його морфологічні 

ознаки»; 
- Савчук О.С. урок хімії  у 8 класі «Узагальнення 

та систематизація знань з теми  «Періодичний 
закон і періодична система елементів 
Д.І.Менделєєва»; 
- Процюк  Р.С. урок фізики у 9 класі 

«Підсумковий урок «Сходження на магнітний 
Олімп»; 
- Петришиною Т.В. урок англійської мови у 10 

клас  «Визначні місця Лондона. Художні гале-
реї». 

На завершення семінару  Надія Анатоліївна   
презентувала  позакласну  роботу школи  висту-
пами учасників танцювального,  музичного  
гуртків та виставкою робіт учасників гуртків 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Аналітична діяльність—
запорука успіху навчально-

виховного процессу сучасної 
школи 
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1 березня 2012 року на базі Ярунської ЗОШ І-
ІІІ ступенів відбувся районний семінар учителів 
фізики на тему: «Використання інтерактивних 
технологій на уроках фізики». При вході до 
школи гостей радо вітали директор закладу 
Горблюк Марія Йонашівна та заступник дирек-
тора з навчально-виховної роботи Осадчук 
Людмила Василівна, які й ознайомили учас-
ників семінару (22 вчителі району) з планом 
роботи. 

Фізику в даному закладі викладає вчитель 
вищої категорії Шмерега Михайло Леонідович. 

Урок у 9-Б класі проводився в кабінеті фізики, 
який, завдячуючи вчителю фізики Шмерезі 
Михайлу Леонідовичу та директору школи 
Горблюк Марії Йонашівні, має добре збережену 
навчально-матеріальну базу.  

Тема уроку - «Творча лабораторія». Він прохо-
див з використанням мультимедійного проекто-
ра та електронних програмових засобів. Клас 
було поділено на 3 групи, по 4 учні у кожній. 
Михайло Леонідович досягнув мети, поставле-
ної на початку уроку, в навчальний процес було 
залучено всіх учнів. Крім групової, на уроці 
використано парні та індивідуальні форми 

роботи, самостійну роботу, роботу з картками.  
Перед виконанням практичної роботи було 
проведено інструктаж з дотримання правил 
техніки безпеки при користуванні та з’єднанні 
електричних приладів. У школі проводяться 
тижні фізики і математики, матеріали 
висвітлюються у предметних газетах.  

Після уроку учасники семінару завітали на 
інтелектуальну гру «Брейн-Ринг». Вкотре було 
підтверджено, що фізика є найцікавішим пред-
метом пізнання з необмеженими можливостя-
ми при її вивченні. У «Брейн-Рингу» змагалися 
9-А і 9-Б класи. Журі високо оцінило знання 
дітей, і в нелегкій боротьбі переміг розум, 
сила духу, впевненість та дружба. Найкращий 

подарунок для вчителя - це знання учнів, 
тому всі присутні отримали весняний свят-
ковий настрій.  

В обговоренні семінару взяли участь всі 
учасники, оцінивши його роботу на високо-
му рівні. Кожен присутній учитель взяв для 
себе ту іскру знань, тепла, задоволення, яка 
допоможе йому в подальшій роботі у своїх 
педагогічних колективах сіяти прекрасне. 
Від учителів семінару і від себе особисто 
дякую адміністрації та вчителям школи за 
його організацію і проведення. Щастя, здо-
ров’я і успіхів вам на педагогічний ниві. 

Методист РМЦ відділу освіти  
Скрипнюк Ю.О.    

«Використання інтерактивних технологій  
на уроках фізики» 
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особистій зустрічі вивела команду з 
Червоної Волі у складі Потайчука 
Михайла, Євтушка Василя, Остап-
чук Марії на перше місце. 
ІІІ місце у школярів Поліянівської 
ЗОШ (вчитель Дзюбчук В.О.), які у 
вирішальному поєдинку перемогли 
учнів з Яворівки. 
Наймолодшою командою на зма-
ганнях були учні 2 класу Таращан-
ської ЗОШ: Чух Денис, Войцехівсь-
кий Вадим,  Лазебна Марія, які 

мають у своєму активі перемогу та нічию зі 
своїми старшими суперниками. 

Серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів не було 
рівних учням Мосійчуку Дмитру, Бойку Васи-
лю, Букацькій Наталії  з  Токарівської ЗОШ 
(вчитель Чижевський Ю.П.), які впевнено 
обійшли школярів Піщівської ЗОШ (вчитель 
Колосович М.А.) – ІІ місце та Несолонської 

ЗОШ (вчитель Бондарчук В.О.) – ІІІ місце. 
У змаганнях з шахів підтвердили звання най-

сильнішої команди школярі Червоновільської 
ЗОШ І-ІІ ступенів  Радчук Вадим, Іванюк Діана, 
Тартачна Ірина, яких готував до змагань дирек-
тор школи Іванюк М.О. На ІІ місці завершили 
змагання учні Брониківської ЗОШ І-ІІ ст. 
(Горблюк А.С.), ІІІ місце у юних шахістів 
Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель Фурманенко 
П.І.). 

Команда Ярунської школи у складі Аракелова 
Іллі, Цибульської Софії, Постайчук Даші третій 
рік поспіль стала чемпіоном району з шахів 
серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчитель 
Горблюк В.В.), другі  - учні Красилівської ЗОШ 
(вчитель Петришин В.І.), ІІІ місце посіла коман-
да Піщівської ЗОШ (вчитель Колосович М.А.).  

Команди-призери нагороджені грамотами та 
грошовими винагородами. 

Методист РМЦ Горбовський В.П. 

20 команд ЗОШ І-ІІ ступенів виявили бажа-
ння позмагатись за звання чемпіона району 
з шашок. Переможці групових змагань 
зустрілись у фіналі, щоб в очних поєдинках 
визначити найсильніших. Команди Велико-
горбашівської (вчитель Денисюк М.П.) та 
Червоновільської ЗОШ (директор Іванюк 
М.О.)  набрали по 6 балів і лише перемога в 

Змагаються любителі інтелектуальних ігор 



дення навчально-виховного процесу 
у школі, в тому числі і вчителями 
математики. 

Учасники семінару відвідали уроки 
з використанням мультимедійних 
засобів, елементів розвивального 
навчання, продуктивного навчання, 
інтерактивних технологій у 6 класі 
«Додавання і віднімання раціональ-
них чисел» (вчитель Євтушок А.М.) та 
10 класі «Розв’язування тригономет-
ричних рівнянь способом розкладан-
ня на множники» (вчитель Бойко Т.І.), 
а також мали можливість подивитись 
і  б у т и  у ч ас ни к ам и  в и с т а ви 
«Математики і романтики в країні 
Паралелограмії», яку підготувала з 
учнями 5-9 класів Колеснік С.М. 

Під час круглого столу з проблеми 
семінару «Використання новітніх тех-
нологій на уроках математики як 
засіб підвищення ефективності нав-
чання» розглядались питання 
«Компететнтнісний підхід та держав-
ний стандарт з математичної освіти», 
«Запровадження нових технологій у 
традиційну системи навчання», 
«Сучасний урок математики з позицій 
і н т е р а к т и в н о г о  н а в ч а н н я » , 
«Використання мультимедійних за-
собів на уроках математики». 

ваційними технологіями. 
Поєднання традиційних 
методик і прийомів із 
сучасними, інноваційни-
ми дає змогу розширити 
методи навчання, ор-
г ан і з у в ат и  т в ор ч у 

взаємодію  вчителя і учня.  Під час такої 
співпраці  створюються комфортні умо-
ви пізнавальної діяльності. 

Семінар розпочався з презентації  
діяльності Чижівської шко-
ли, яку провів директор 
Лагодинський В.Б. Воло-
д и м и р  Б о г д а н о в и ч 
розповів, які сучасні тех-
нології навчання викори-
стовуються під час прове-

2 березня на базі Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  відбувся 
семінар  вчителів  математики 
з проблеми «Використання 
новітніх технологій на уроках 
математики як засіб підвищен-
ня ефективності навчання». 

Основною метою освітньої 
галузі «Математика» є фор-
мування в учнів математичної 
компетентності на рівні до-
статньому для забезпечення 
життєдіяльності в сучасному 
світі, тобто сформувати у них 
цілісні знання з математики. А  
це можливо  за рахунок гармонійного 
поєднання традиційних методів і 
прийомів організації навчальної діяль-
ності із сучасними методиками та інно-

Використання сучасних технологій  
на  уроках математики 

Вітаємо команду дівчат району  

та їх наставників: вчителя Чижівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Максименка Т.І. та  керівника гуртка РЦТСТУМ 
Соколову З.О.,  які посіли ІІІ місце у фінальних облас-
них змаганнях з баскетболу серед школярів. Бажаємо 

успішних стартів у майбутньому. 

Наші вітання—переможцям! 
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Фестиваль дитячої та 
юнацької т ворчост і 
«Перлини Звягельщини» 
щорічно проводиться в 
районі з метою розвитку 
та популяризації музич-
ного мистецтва, пошуку і 
підтримки талановитих 
особистостей, заохочен-
ня дітей та юнацтва до 
занять музикою.  
Другого березня 2012 
року фестиваль старту-
вав у Новороманівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
На фестиваль прибули 
художні колективи та 
окремі виконавці із загальноосвітніх 
навчальних закладів Новороманівської 
зони: Брониківська ЗОШ І-ІІ ступенів 
Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступенів Тупале-
цька ЗОШ І-ІІ ступенів Немильнянська 
ЗОШ І-ІІ ступенів Яворівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів Новороманівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів Слобо-
дороманівська гімназія. 
Справжньою  «перлинкою» фестивалю 
шкіл названої зони визнано Шевчука 
Петра, учня 11 класу Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, який своїм голосом 
зачарував слухацьку публіку, а сценіч-
ною культурою і виконавською майстер-
ністю – членів журі. 
Пантус Дарина, учениця 9 класу цієї ж  
школи вразила всіх ніжним тембром 
свого голосу,  чистотою інтонації й ви-
разністю дикції. 
Новим талановитим виконавцем назва-
но учня 8 класу Поліянівської школи І-ІІ 
ступенів Лісовського Віктора.  
Впевненіше й виразніше розкрили свої 
обдарування цього разу: 
Вишковець Богдана,  учениця 3 класу  
та Гудзь Олександра,   учениця 7 класу 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Баранівський Олександр, учень 2 класу 
Брониківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Нагорна Олена, учениця 3 класу Яво-
рівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Охман Анастасія, учениця 
11 класу Федорівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, 
Осадчук Олена, учениця 10 
класу Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
в ок аль ни й  анс ам б ль 
«Дзвіночок», учнів Федорів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
вокальний ансамбль учнів 
1-4 класів Брониківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів, 
    З’явилися нові перс-
пективні колективи та 
окремі виконавці в 
Немильнянській ЗОШ І
-ІІ ступенів (вокальний 
дует хлопчиків і дует 
дівчаток), Слободоро-
манівській гімназії 
(танцювальний ан-
самбль «Райдуга», 
вокал – Шапран Ната-
лія - 9 клас),  Яворів-
ській ЗОШ І-ІІ ступенів 
(вокальний ансамбль 
учнів 5 класу), Несо-
лонській ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів (хор учнів 2-11 класів), Новорома-
нівській ЗОШ  І-ІІІ ступенів (вокальний 
ансамбль «Посмішка» -  4 клас). 
 В рамках фестивалю де-
монстрували свою виконав-
ську майстерність і вчителі: 
-  в о к а л ь н е  т р і о 
«Немильняночка» Немиль-
нянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
- вокальний ансамбль 
«Калинонька» Федорівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
-  вокальний квартет, худож-
нє читання (Ващенко О.Г.) й 
соло-вокал  (Дейнека Н.В.) 
Слободороманівської гімна-
зії, 
- вокальний дует (Данюк 
А.І., Сарган С.М.)  і соло-

вокал (Данюк А.І.) Несолонської ЗОШ І-
ІІІ ступенів,  інструментальне соло - 
скрипка (Петраш О.В.) Новороманівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ  ступенів. 
Продовжує свій хід фестиваль дитячої 
та юнацької творчості «Перлини Звяге-
льщини - 2012» зонами району. 
06 березня 2012 року на базі Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшли оглядові 
концерти: 
-Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
-Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
-Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
-Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Порадували членів журі виступи: 

Шевчука Назара, учня 1 класу Гуль-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Борсученко 
Віки, учениці 4 класу Барвинівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів та учнів 3 класу 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Гарні враження залишили по собі й 
виступи вчителів Тальківської ЗОШ І
-ІІ ступенів, Гульської та Барвинів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Наступні оглядові концерти фести-
валю відбулися: 
16.03.2012 р. -  Ярунська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (школи даної зони), 
23.03.2012 р. -  Городницька ЗОШ І-
ІІІ ступенів (школи даної зони). 

 К.М.Костюк 

«Перлини 
Звягельщини – 2012» 
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Згідно плану роботи відділу освіти 
на базі Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів відбувся семінар-практикум для 
вихователів групи продовженого дня 
з проблеми «Виховання патріотичних 
почуттів засобами краєзнавства у 
ГПД». У  роботі семінару взяли 
участь  педагоги груп продовженого 
дня всіх навчальних закладів району.  
Під час теоретичної частини семінару 
завуч школи, Елла Володимирівна 
Дзюба, познайомила присутніх з візи-
тівкою-історичним екскурсом навча-
льного закладу, його гордістю - педа-
гогами та  сьогоднішніми успіхами.  З 
лекцією-презентацією «Морально-
етичні аспекти професійної діяльності 
вихователя групи продовженого дня» 
виступила методист  Валентина Гри-

горівна Лопатюк. Гарним доповнен-
ням став виступ  голови методичного 
об’єднання вихователів ГПД Жанни 
Валеріївни Малець «Форми роботи 
вихователя групи продовженого дня».  

 У ході роботи 
семінару учасни-
ки мали змогу 
познайомитись з 
досвідом роботи 
вихователів да-
ного закладу. 
Світлана Воло-
димирівна Мо-
сійчук та Інна 
Анатоліївна Рев-
ко представили презента-
цію власного досвіду робо-
ти за міжатестаційний пері-

од. 
Під час практичної частини вихо-

вателі району  відвідали 
самопідготовку, яку про-
вела Світлана Володими-
рівна Мосійчук, спортив-
ну годину «Веселі стар-
т и » , 
я к у 
прове-
л а 
І н н а 
Анато-
лі ївна 
Ревко, 
в і д к -
ритий 
вихов-

ний захід «Моє 
село – найкраще 
місце на землі».  

За підсумками 
семінару всі учас-

ники відзначили інноваційно-творчий 
підхід адміністрації та педколективу  
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів у 

вирішенні комплек-
су завдань сучасно-
го навчального за-
кладу – наповнення 
усіх аспектів реаль-
ного життя дитини 
в ГПД змістовними 
й цікавими подіями, 
діяльністю й спіл-
куванням, атмосфе-
рою естетизму й 
задушевності, за-
безпечення якості 
навчання та вихо-
вання. 
 Методист РМЦ, 
Валентина Григорі-
вна Лопатюк,   за-
пропонувала для 

скарбнички вихователів ГПД конкрет-
ні методичні рекомендації щодо під-
вищення психологічної культури пе-
дагога.  

З досвіду роботи вихователів ГПД 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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Мова – невичерпна, довершена і безкінечна. З мови 
починаємося ми, з мови виростає наш світ. З чого по-
чинається любов до неї? «Звичайно з мотивації» -  
підтвердить досвідчений учитель.  

Щоб на практиці відчути й довести це, першого бере-
зня 2012 року на базі Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
було проведено семінар-практикум на тему 

«Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іншомовного спілку-
вання на уроках іноземної мови». 

Учасниками семінару-практикуму були вчителі німецької мови 19-
ти загальноосвітніх навчальних закладів  району. 

Привітно зустріли прибулих на семінар директор школи Віра Мар-
тинівна Якубовська, заступ-
ник директора школи з 
навчально-виховної роботи 
Галина Рафаїлівна Окруш-
ко, вчителі німецької мови 
Ганна Анатоліївна Лопатюк, 
Оксана Сергіївна Усенко та 
практичний психолог школи 
Світлана Борисівна Кале-
нюк. 

Змістовну екскурсію по 
школі провели на німецькій 
мові  учні 11 класу Шинка-
рук Інна і Конончук Наталія.  

З планом та завданнями 
роботи  на семінарі-
практикумі ознайомила  
присутніх заступник завіду-

ючої районним 
м е т о д и ч н и м 
центром Катери-
на Миколаївна 
Костюк. 
П р а к т и ч н и й 
психолог школи, 
Світлана Борисі-
вна, провела 
змістовний тре-
нінг та лаконічно 
п р е д с т а в и л а 
п с и х о л о г о -
педагогічні хара-
ктеристики клас-
них колективів 
(5, 7 класи). 

Щоденну клопітку роботу вчителів німецької мови школи  щодо вирі-
шення питання комунікативно-діяльнісного підходу до навчання іншо-
мовного спілкування учнів було представлено уроками: 

«Ми тут живемо. Моя Батьківщина. Моє рідне село»  - 5 клас, вчи-
тель  Лопатюк Г.А., 

-«Німеччина. Берлін» - 7 клас,  вчитель Усенко О.С. 
Відкритий позакласний виховний захід – інсценізація на новий лад 

української народної казки «Колобок»  довів, що учні доволі вправно   
володіють німецької мовою і в сценічному дійстві.   

На засіданні круглого столу учасники семінару глибоко опрацювали 
матеріали стратегічного плану «Європа-2020», що розглядався на 
форумі міністрів освіти європейських країн з питань освіти ХХІ століття, 
який відбу-
вся  у вере-
сні 2011 
року в місті 
Києві. Всі 
а к т и в н о 
включилися 
в розмову 
по обгово-

ренню відкритих уроків і позакласного заходу. 
Виробили рекомендації щодо активізації комуні-
кативно-діяльнісного підходу до навчання іншо-
мовного спілкування на уроках іноземної мови. 
Підкреслили, що вивчаючи іноземні мови, ми 
дійсно відкриваємо світ. 
 Заступник завідуючої РМЦ К.М.Костюк  

Вивчаючи мови – відкриваємо світ. 
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 21 березня на базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
відбувся районний семінар шкільних бібліотекарів 
по темі: «Особливості роботи шкільної бібліотеки у 
забезпеченні пізнавальних комунікативних потреб 
дітей-користувачів». 
В роботі семінару взяли участь 25  бібліотекарів та 
завідуюча районною дитячою бібліотекою Данюк 
О.Б. 
  Дівчатка у національному польському вбранні 
разом з директором школи Пилипчуком Олександ-
ром Анатолійовичем хлібом-сіллю зустріли гостей. 
Заступник директора Яворенко Надія Іванівна про-
вела для учасників семінару екскурсію по школі. 
Бібліотекарів вразила чистота та естетичне оформ-
лення школи. З цікавістю вони знайомились з виста-
вками  та тематичними поличками в шкільній бібліо-
теці. Особливе зацікавлення викликала бібліотека 
польської літератури, якою завідує вчителька поль-
ської мови Вовк Ю.А. 
  Перед початком семінару шкільний психолог Лось 
Г.П. провела тренінг «Давайте познайомимось», з 
якого учасники семінару дізналися нові дані про 
своїх колег. 
  Гостям було запропоновано дві мультимедійні 
презентації. Першу презентацію про роботу школи 
провела заступник директора з виховної роботи 
Курач Г.О. Другу презентацію «Бальзак і Україна» 
провела бібліотекар школи Бучинська С.В., яка 

сама родом з Верхівні Ружинського району. 
При обговоренні теми семінару Світлана Валерії-
вна розповіла як бібліотека  забезпечує пізнава-
льні потреби школярів. 
У бібліотеці обладнані полиці, на яких виставля-
ється література з позакласного читання. Систе-
матично проводяться колективні читання й обго-

ворення художніх творів, індивідуа-
льні бесіди, організовуються свята 
книги, тематичні вечори, які є для 
школярів джерелом пізнавальної 
інформації, відпочинку  і  радості. 
Методист РМЦ Євпак О.М. наголо-
сила, що книжка потрібна підростаю-
чому поколінню не менше, ніж шко-
ла – ось чому популяризація літера-
тури – пріоритетне завдання бібліо-
теки навчального закладу. Шкільному бібліотекарю 
важливо якнайповніше забезпечити потреби школя-
рів у літературі, яка задовольняє їх пізнавальні інте-
реси. 
Завідуюча районною дитячою бібліотекою Данюк 

О.Б. розповіла про особливості проведення Тижня 
дитячого читання у шкільній бібліотеці. 
 Учасники семінару були присутні на КВК  «Книжкові  
іменини» між учнями 4 класу. Команди змагалися на 
знання прислів’їв про книги, відгадували ребуси, загад-
ки та назви творів  по уривках. Цікавим був конкурс 
декламаторів, всі вірші були присвячені книзі. 
На завершення гри бібліотекар підкреслила, що люди-
на, для якої книжка уже у дитинстві стала такою необ-
хідною, як скрипка для музиканта, як пензель для худо-
жника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою і 
спустошеною. Дружіть з книгою і книга неодмінно дру-
житиме з вами. 
З великим інтересом гості переглянули виховний захід 
«Моє село – окраса України. Це часточка  моєї  Батьків-
щини». Ведучі розповідали про історію села Сусли, 
розповідь перепліталася піснями, танцями, звучала 
польська мова. Приємно відзначити, що у позакласному 

з а х о д і  б р а л и 
участь не тільки 
учні, а й вчителі. 
Під час обговорен-
ня семінару учас-
никами було відмі-
чено, що  бібліоте-
ка Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
це не лише інфор-
маційний центр, а 
й важливий еле-
мент навчально-
виховного процесу. 

Зусилля бібліотеки спрямовані на забезпечення  пізна-
вальних комунікативних потреб школярів.   Бібліотека 
поширює ідеї, сприяє розвитку допитливості, заохочує 
учнів до пізнання нового, дає змогу кожній особистості  
виразити своє ставлення до того чи іншого питання, 

отримати загальні та професійні знання. 

Шокур Г.І. виховну годину «Як у нас на Україні» з учнями 9-10 класів. 
Український одяг, вишиті рушники, жіночі і чоловічі вишиванки, пісні, 
жартівливі вірші, запальні танці,  мелодійність української мови ство-
рили незабутню атмосферу святковості, піднесеного настрою, гордо-
сті за велич і красу українського народу. 
Група юних краєзнавців, під керівництвом вчительки української мови 
і літератури Маус І.М., провела пізнавальну екскурсію у шкільній 
світлиці. 
Фольклорно-етнографічне свято «Весна, весна, веснянка»( педагог-
організатор Бакало Т.В.) відобразило традиційні дійства українців   
приурочені закликанню і  зустрічі весни. Це і випечені з тіста 
«жайворонки», і дівочі хороводи та мелодійні веснянки, і ніжні вербові 
гілочки в перших променях весняного сонця.  

Найкращі умови для розвитку 
особистості створюються в про-
цесі поєднання родинних і зага-
льнонаціональних, регіональних 
традицій, звичаїв і обрядів, які 
підтримуються насамперед бать-
ками, силою громадської думки. 
Активне включення дітей в на-
родні традиції і звичаї, ритуали та 
урочистості (трудові, моральні, 
естетичні тощо) – могутній фак-
тор впливу на особистість. 
Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Правильне виховання криється в природі самого народу,  як вогонь і 
світло в кремені. Г.С. Сковорода 
 14 березня на базі Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
семінар педагогів-організаторів на тему :  
«Утвердження  принципів загальнолюдської моралі на основі  
відновлення історичної пам’яті». 
Під час семінару відбулося обговорення виступів учасників:   
 «Формування національної свідомості засобами народної пе-
дагогіки» (методист РМЦ Вознюк Т.М.), «Використання історич-
ного краєзнавства у вихованні сучасного школяра» (педагог-
організатор Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рябушенко Я.М.), 
«Педагогічні ідеї І.Огієнка і сучасні концепції національного 
виховання» (педагог-організатор Суховільської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Хмара Н.А.). 
Колоритно, змістовно, цікаво проведено класним керівником 

Педагогіка, як мистецтво, має своє національне вираження  

Забезпечення пізнавальних потреб школярів – 
пріоритетне завдання бібліотеки навчального закладу Стор.7 



 Учасники районного семінару вчите-
лів української мови та літератури, який 
відбувся 22 березня на базі Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, пересвідчилися в 
тому, що освіта повинна осучаснюватися 
на основі новітніх технологій через ши-
роке впровадження в навчально-
виховний процес інформаційно-
комунікаційних технологій.  

28 гостей зі шкіл району зустріли  за 
давнім українським звичаєм керівник 
закладу Молодецький П.О. та його засту-

пники Дзюбчук Є.Ф. і Гордійчук О.В.  
Методист РМЦ Рошка С.П. відкриваючи 
семінар, ознайомила присутніх  з планом 
його проведення, акцентувала увагу на 
проблемі «Використання ІКТ на уроках 
української мови та літератури».  

Директор школи Молодецький П.О. 
привітав учасників семінару, запропону-
вавши переглянути відеофільм про робо-
ту навчального закладу, завдяки якому 
вчителі могли ознайомилися з традиція-
ми, завданнями та досягненнями педаго-
гічного й учнівського колективів.  

Соціальний педагог школи Ткалич 
Н.Ю. надала інформацію про учнів 7 та 
10 класів, у яких проводилися відкриті 
уроки. 

Мультимедійний урок літератури рід-
ного краю за творчістю Вадима Крищен-
ка «Ступіть на материн поріг» в 10 класі 
запропонувала гостям вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії Мулярець М.М. 
Враховуючи проблему семінару, вчитель-
ка  вдало поєднувала мультимедійну 
презентацію, відео, телефонну розмову з 
поетом-піснярем. Присутні на уроці вчи-

телі та учні поринули у чудовий світ 
поезій Вадима Крищенка, слухаючи 
його вірші про матір, пісні на слова 
поета, переглядаючи фото та відеома-
теріали. На урок було запрошено 
матір-героїню Тарасюк Т.В., яка зве-
рнулася до учнів зі своїм трепетним 
словом, поетесу Гудзь Л.А., що вико-
нала пісню на власні 
слова. Вдало вплели-
ся в канву нетради-
ційного уроку наста-
нови «класної мами» 
Молодецької С.В. І в 

котрий раз усі перекона-
лися, що її величність 
Література подарувала 
приємні години спілку-
вання, незабутні вражен-
ня. 

Урок української мови 
із використанням інтерак-
тивних методів навчання 
«Узагальнення вивченого 
з теми «Прийменник»  у 7 класі предста-
вила вчитель Молодецька М.О., під час 

якого вдало застосувала різні форми 
та прийоми щодо вдосконалення учня-
ми знань і вмінь.  Розвиваючи інтерес 
до рідного слова, навчаючи дітей розу-
міти, бачити  й відчувати його красу, 
вчителька зуміла створити на уроці 

атмосферу доброзичливості та творчості. 
Учні  вміло інсценізували казку про час-

тини мови, активно працю-
вали над виконанням цікавих 

завдань, кожне з яких було ретельно проду-
мане і доступне для виконання завдяки ви-
користанню комп’ютера. 

Логічним продовженням уроків став поза-
класний захід «Усе на землі – від матері», 
активну участь у якому взяли не тільки учні 
та вчителі, а й мами. Чудовий настрій змог-
ла створити заступник директора з виховної 

роботи 
Гордійчук 
О.В., гарні 
враження 
подарува-
ли присут-
нім ведучі 
свята Пет-
рук Н.В. 
та Данюк 
А.І. Приє-
мно здиву-
вали гос-
тей профе-
сійним 
виконан-

ням пісень учні школи Шевчук П., Пантус 
Д., Пелешок І. Окрасою свята стали виступи 
шкільного хору (керівник Марчук С.Ф.) та 
наймолодшої учасниці свята Молодецької 
М. Не обійшлося без іскрометного гумору, 
що прозвучав у виконанні третьокласників 
(класовод Сарган С.М.). На завершення 
заходу прозвучала пісня «Квітка-душа» у 

майстерному виконанні вчителів 
школи Сарган С.М. та Данюк А.І.  
Підводячи підсумки семінару, 
його учасники відзначили високий 
рівень проведення уроків та позак-
ласного заходу, творчий підхід до 
їх планування та організації, спів-
працю всього колективу для дося-
гнення результативності. 
 Методист РМЦ Рошка С.П. 

Використання ІКТ на уроках  
української мови та літератури Стор.8 



   Музично-естетичне виховання є 
одним з важливих чинників фор-
мування гармонійної, духовно 
багатої особистості й передбачає 
прилучення людини з дитинства 
до культурної спадщини свого 
народу та народів світу. Особливу 
роль у цьому відіграють уроки 
музичного мистецтва, які є обов’я-
зковими в розкладі предметів зага-
льноосвітніх навчальних закладів 
району.  
  22 березня на базі Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ступенів прове-
дено семінар-практикум вчителів музич-
ного мистецтва на тему «Художньо-
естетичне виховання учнів – процес фор-
мування індивідуального творчого потен-
ціалу та особистісно-творчого самовира-
ження дитини». 
  Гостинно, за давнім українським звича-
єм, зустріли учасників семінару-
практикуму директор школи Ігор Борисо-
вич Семенюк, його заступник Руслана 
Володимирівна Ейсмонт, вчитель музич-
ного мистецтва Микола Петрович Дени-

сюк, вчителі та учні школи. 
  З електронною презентацією про 
школу та її надбання виступив дирек-
тор школи.  
  Заступник завідуючої РМЦ Катери-
на Миколаївна Костюк ознайомила 
учасників семінару-практикуму з 
планом та метою його роботи.  В 

своїй доповіді про художньо-естетичне 
виховання школярів підкреслила, що 
головними завданнями загальної музич-
ної освіти в основній школі є особистіс-
ний розвиток учня і збагачення його 
емоційно-естетичного потенціалу під 
час сприймання та інтерпретації творів 
музичного мистецтва, а також форму-
вання ціннісних орієнтацій, потреби в 
творчій самореалізації та духовно-
естетичному самовдосконаленні.   
  Урок музичного мистецтва по  темі 

«Музична драматургія. 
Образи радості, добра й 

краси», який провів Денисюк М.П.,  яскраво 
розкрив  основну мету та загальні завдання,  
спрямовані на формування  освітніх компе-
тенцій його вихованців. Учні впевнено й 
грамотно відповідали на запитання вчителя 
щодо творчості композитора,  інтонаційно 
чисто співали програмовий твір,  уважно 
слухали й споглядали уривки опери, харак-
теризували її інтонаційно-образну мову, 
користуючись відповідною музичною термі-
нологією, зображали образи  радості, добра 
й зла засобами образотворчого мистецтва. 
  Позакласний загальношкільний захід 
«Україна – свята і єдина» довів, що питання 
художньо-естетичного виховання учнів в 
умовах даної школи  вирішується, завдячу-
ючи старанним  зусиллям вчителя музично-
го мистецтва, дирекції, вчительського й 
обслуговуючого колективів школи. Адже 
там, де люблять мистецтво дорослі – там 
обов’язково народжуються і юні таланти. 

Заступник завідуючого РМЦ К.М.Костюк 

вчитель біології та екології, Кірюшкіна Лариса Ві-
таліївна, вчитель історії та правознавства  Слободо-
романівської гімназії;  

Майстренко Георгій Васильович, вчитель інфор-
матики, Нагірняк Ірина Валеріївна та Нагірняк Бо-
рис Анатолійович, вчителі географії Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Солощук Олена Петрівна, вчитель хімії Брониць-
когутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Вовк Марія Василівна, вчитель французької мови, 
Антонова Галина Юріївна, вчитель біології Жолоб-
ненської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Філоненко Галина Олексіївна, вчитель німецької 
мови Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Вовк Юлія Адольфівна, вчитель польської мови 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Імена переможців ІІІ етапу Всеукраїнських предмет-
них олімпіад з базових і спеціальних дисциплін  в цьо-
му навчальному році розміщені на сайті відділу освіти: 
http://osvita-novog.at.ua/  

За умови реформування  системи національної 
освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспі-
льстві, значної актуальності набула проблема робо-
ти з обдарованими дітьми  в загальноосвітніх навча-
льних закладах району. 

Участь команд учнів ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів в цього-
річних обласних предметних олімпіадах стала ваго-
мим внеском в банк їх  високих навчальних досяг-
нень. В порівнянні з минулим навчальним роком (14 
призових місць) кількість перемог сягнула сьогодні 
до цифри 26. 

Так, за останні два роки учні Слодободороманівсь-
кої гімназії, Городницької, Броницькогутянської,  
Жолобненської, Пилиповицької, Суслівській ЗОШ І-
ІІІ ступенів посідають призові місця в ІІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнських предметних олім-
піад з базових і спеціальних дисциплін.  

Великими плодами своєї наполегливої праці по 
праву з року в рік пишаються:  

Скиба Галина Миколаївна, вчитель української 
мови та літератури, Рафальський Олег Олексійович, 

Наша гордість 

Семінар вчителів 
музичного мистецтва  Стор.9 



   Школа була і завжди залишається центром 
виховання в маленькій людині майбутнього 
громадянина дзеркальної чистоти, високої духо-
вності, доброти і чуйності, радості пізнання, 
доброзичливості і людяності. 

  16 березня у Колодянській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
відбувся семінар вчителів етики на тему: 
«Шляхи формування загальнолюдських ціннос-
тей та високоморальної поведінки школярів 

на уроках етики», на який прибуло 15 передових педагогів шкіл району. 

  У гостинному і затишному колі педагогів-однодумців цікаво пройшло обговорення виступів 
вчителя Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черниш Олени Сергіївни «Сучасна культура: 
загальнолюдські цінності» та вчителя Слободороманівської гімназії Петренко Галини Олександ-
рівни «Духовні цінності як основа відродження української нації», методиста РМЦ Вознюк Т.М. 
«Шляхи і засоби формування національних і загальнолюдських духовних цінностей». 

  Вчитель Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Усенко Оксана Сергіївна ознайомила учасників 
семінару з власними напрацюваннями у роботі з дітьми на уроці з етики по темі: «Що означає 
дотримуватись норм етикету у повсякденному житті». Повчальним та змістовним був виховний 
захід «Попелюшка» під час якого учні яскраво продемонстрували знання правил етикету. 

Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Новоград-Волинський,   
вул.Соборності, 70,  
Телефони:   (04141) 5-24-75;    
 5-33-54 

Сайт відділу освіти:  
Osvita-novog.at.ua 

ремогли своїх суперниць з Городниці 
(вчитель Ксенз О.А.) з рахунком 2 : 0. У 
зустрічі за 3 місце дівчата Киківської 
ЗОШ (вчитель Подоляк О.М.) впевнено 
перемогли ровесниць з Нової Романівки  
2 : 0. Команди вчителів Несолонської та 
Федорівської ЗОШ розіграли 5 місце в 
змаганнях. Перемогу святкувала більш 
досвідчена команда Несолонської ЗОШ 
(керівник команди Стародуб В.В.). Пе-
реможцям змагань вручені грамоти, 
грошові заохочення та перехідний ку-
бок, призери також отримали грамоти 
та грошові заохочення. 

Районний  турнір з волейболу серед дівчат, присвячений 
Міжнародному дню 8 Березня, був проведений 3 березня у 
спортивному залі Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
На змагання прибули команди учнів та вчителів Город-
ницької, Киківської, Несолонської, Новороманівської, 
Федорівської, Ярунської ЗОШ. 

Без поразок провели попередні зустрічі та зустрілись у 
фіналі давні суперники збірні Городницької та Ярунської 
ЗОШ. Яскраву атакуючу гру продемонстрували вихованки 
вчителя Ярунської ЗОШ Горблюка В.В. та заслужено пе-

Турнір до дня 8 Березня 
РМЦ 

РМЦ 

Загальнолюдські і духовні цін-
ності як основа відродження 

української нації 

Керівникам загальноосвітніх 
 навчальних закладів району! 

 

Спланувати та провести з 08.04.12р. по 09.05.12р. місячник , присвячений 67-
річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. В ході 
місячника прийняти участь у Всеукраїнській грі “Зірниця” 
Методист РМЦ Горбовський В.П. 


