
День захисника Вітчизни – свято всіх 
чоловіків!  

У це свято хочеться згадати наших дідів 
і батьків, які своїм подвигом довели, на 
що вони готові заради Батьківщини.  

Хочеться звернутися і до наших чо-
ловіків, і до наших братів, побажавши їм 
ніколи не знати жахів війни і доводити 
відданість своїй державі лише на мирно-
му терені.  

Хочеться також привітати і наших ді-
тей, хлопчаків, у кожному з яких вже за-
кладена стійкість, та відданість і сила ду-
ху, яка не тільки робить з хлопчика – чо-
ловіка, але і творить з нього справжнього 
Захисника Вітчизни.  

Зі святом, дорогі чоловіки! Жіночий 
освітянський колектив від усього серця 
вітає з Днем захисника Вітчизни, і бажає 
вам і вашим близьким доброго здоров'я, 
щастя і благополуччя, святкового настрою 

щодня, невтомності у всіх ваших доб-
рих справах, родинного щастя, миру і 
світлого майбутнього. 

У цей день ми вас вітаєм 
Дорогих  чоловіків! 
Від душі ми вам бажаєм, 
Не журіться без причин: 
Бережіть ви сили й нерви, 
Не втрачайте зайве їх. 
Бережіть жінок ви милих, 
Захищайте - всіх своїх! 

Заступник начальника відділу освіти  
Андрощук В.П. 
Голова РК профспілки Вознюк Л.Ф. 

З Днем 
захисника Вітчизни! 
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Начальник відділу освіти Антипчук О.А. 
Голова РК профспілки Вознюк Л.Ф. 



С Т О Р . 2  Семінар учителів української мови та літератури 
на базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Думки різних 
людей, різних 
часів говорять 
про одне й те ж, 
а саме: 
про вміння жити 
разом; 
вміння вчитися; 
вміння діяти; 

вміння жити взагалі. 
Тому й темою ра-
йонного семінару 
вчителів-
словесників було 
обрано 
«Формування клю-
чових компетентно-
стей учнів на уроках 
української мови і 
літератури шляхом 
використання інно-

ваційних техноло-
гій». Він відбувся 
14 лютого на базі 
Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Роботу школи пре-
зентувала її керів-
ник 
С.В.Гончаренко.   
Відеофрагменти 
власних уроків 
продемонстрували 
вчителі-
словесники Миг-

ловець С.М., Менес 
О.В. та Грибан Н.А. 
Практична частина 
семінару була пред-
ставлена уроками 
української літерату-
ри: 
у 5-Б класі – за темою 
«Тарас Шевченко. 
Розповідь про пись-
менника, його дитин-

ство. «За сонцем хмаронька пливе», 
«Садок вишневий коло хати» (вчитель 

Ситницька В.І.); 
в 11-А класі – за темою «Література україн-
ської діаспори. Олександр Олесь, Богдан 
Лепкий, Юрій Клен» (вчитель Філоненко 
Л.А.). 
Зацікавлення в учасників викликала ви-
ставка творчих робіт учнів, що вразила 
розмаїттям барв і технік.  
Літературний брейн-ринг для семиклас-
ників «В моїм серці - Україна» підготувала 
Сагаш Л.Я. 
Теоретичний аспект порушеної проблеми 
розкрила вчитель Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Романчук В.В. 
Під час обговорення уроків та заходу учас-
ники семінару відзначили високий рівень 
підготовки, відповідність тематиці, сучас-
ний підхід до організації та проведення 
занять.  
Вони затвердили відповідні рекомендації: 
Спрямувати роботу вчителів-словесників  
на формування світоглядних і загально-
людських ціннісних орієнтирів, комуніка-
тивних, соціокультурних, діяльнісних 
умінь та навичок.  
Засобами мови та літератури виховувати в 
учнів здатність знайти, зберегти і розвину-
ти себе як особистість.  
Застосовуючи інноваційні методичні стра-
тегії, працювати над розвитком в учнів 
творчих здібностей, здатності до навчан-
ня, самостійності мислення.  
Виховувати вміння оперувати набутими 
знаннями, сформованими навичками, 
використовувати їх у практичному житті.   
Використовувати активні та інтерактивні 
методи при проведенні уроків української 
мови та літератури.  
Організувати в освітніх округах науково – 
дослідницьку роботу учнів у МАН.  
Використовувати інформаційні і комуні-
каційні технології у процесі  викладання 
предметів гуманітарного циклу.  
Впроваджувати кращий педагогічний дос-
від учителів району.  



«Організація пізнавальної 
діяльності на уроках етики»  

С Т О Р . 3  В И П У С К  3 2  

13 лютого 2013 року на базі Гір-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів від-
бувся семінар вчителів етики на 
тему «Організація пізнавальної 
діяльності на уроках етики», в 
роботі якого прийняли участь 
вісім педагогів навчальних закла-
дів району. 
Директор школи Смоляр Воло-
димир Іванович, представники 
педагогічного і учнівського коле-
ктивів зимового сніжного чудо-
вого дня з щирою радістю зустрі-
чали хлібом-сіллю учасників се-
мінару  
Завданням  курсу «Етика» в зага-
льноосвітньому навчальному 
закладі є не стільки розширити 
обізнаність учнів з морально-
етичних категорій, скільки сфор-
мувати у них моральні якості та 
відповідні моделі мислення, пе-
реконання і поведінки, на основі 
активізації пізнавальних здібнос-
тей і максимального сприяння 
пробудженню в учнів інте-
ресу  до особистого самовизна-
чення. Для ефективних резуль-
татів пізнавальної діяльності уч-
нів, особливо на уроках  з вико-
ристанням інтерактивних техно-
логій, необхідне чітке і 
конкретне визначення, 
усвідомлення, мотива-
ційне обґрунтування уч-
нями навчальних резуль-
татів. 
Учасники семінару відві-
дали урок етики у 6 класі 
по темі «У чому проявля-
ється милосердя», у ході 
проведення якого вчи-

тель етики Роюк Лариса 
Олександрівна продемон-
струвала високу професій-
ну майстерність організа-
ції пізнавальної діяльності 
учнів. Різнопланові, про-
думано підібрані, оптима-
льно дозовані в часі фор-
ми і методи роботи вдало 
поєднувалися з викорис-

танням слайдів з ілюстрова-
ним матеріалом та фра-
гментами мультипліка-
ційного фільму. Спо-
кійний виважений темп 
уроку, увага і доброзич-
ливість вчителя, завдан-
ня і практичні вправи, 
інсценізація життєвих 
ситуацій забезпечили  
високу результативність 
уроку і розвиток мора-
льно-етичних компе-
тентностей учнів.  
Виховний захід 
«Людина починаєть-
ся з добра, людина 
починається з любо-
ві», підготовлений 
педагогом-
організатором Кри-
шталь Інною Анато-
ліївною, відобразив 
розвиваючий, родин-
но спрямований на 
згуртування, взаємо-
допомогу і  національну іде-
нтифікацію напрямок всієї 
виховної роботи педагогіч-
ного колективу. 
 

Увага! Конкурс! 
“Найкращий читач України—2013” 
5 березня 2013 року о 10.00 у районній 
бібліотеці для дітей проходитиме ра-
йонний конкурс  “Найкращий читач 
району—2013”. 
 На конкурс запрошуємо читачів шкіль-
них бібліотек. 
Умови конкурсу: 
Учасники конкурсу—діти  віком 12-13 
років (6-7 кл.), які добре знають класич-
ну і сучасну дитячу літературу, а також 
ведуть читацькі щоденники. 
Завдання конкурсу: 
Виготовити рекламний  атрибут 
(емблему сучасної бібліотеки); 
Розповісти про савого улюбленого 
літературного героя; 
Намалювати малюнок за темою : 
“Кожному мила своя сторона” 



С Т О Р . 4  «З досвіду розвитку творчих здібностей 
та формування естетичної 
культури у школярів» 

15 лютого на 
базі Слободо-
романівської 
гімназії відбу-
вся районний 
семінар шкі-
льних психо-
логів, соціаль-
них педагогів 
та вчителів 

образотворчого ми-
стецтва, на який 
прибули 26 предста-
вників з різних шкіл 
району. Тема семі-
нару: «З досвіду 
розвитку творчих 
здібностей та фор-
мування естетичної 
культури у школя-

рів». В 
цей 
день 
правос-
лавний  
світ 
відзна-
чав 
Стрітен-
ня Гос-
поднє. 
Саме 
так, за 
старо-

винним звичаєм, віта-
ли гостей учні гімна-
зії, подарувавши кож-
ному тістечка 
«Жайворонки» - як 
передвісники весни. 
Приємно вразила 
учасників семінару 
екскурсія по гімназії: 
чистота, порядок, 
естетичне оформлен-

ня. Розпочалася 
практична части-
на семінару пе-
дагогічною май-
стернею «Я до-
торкнусь до ва-
шого серця», яку 
провела вчитель 
української мови  
та літератури,  
спеціаліст вищої 

категорії Скиба Галина 
Миколаївна. Далі присут-
ні побували на колектив-
ній творчій справі учнів 
6 класу «У симфонії слів, 
звуків, кольорів», яку 
провела вчитель образот-
ворчого мистецтва Пет-
ренко Галина Олександ-
рівна. Також вона прове-
ла майстер-клас різних 
технік з образотворчого 
мистецтва. Учениця 10 
класу Юлія  Січкар про-
демонструвала техніку 
створення картин за до-
помогою губки та фарб. 
Цікавим був виступ за-
ступника директора Ло-
совської Зої Анатоліївни 
на тему «З досвіду робо-
ти гімназії зі здібними та 
обдарованими учнями». 
Виступ супроводжувався 
електронною презентаці-
єю і досконало розкрив 
роботу гімназії по розви-
тку творчих здібностей 
та формування естетич-
ної культури у школярів. 
Пізнавальним був тре-
нінг творчого зростання 
вчителя, який майстерно 
провела з присутніми 
практичний психолог І 
категорії Петренко Г.О.  
В тренінгу були задіяні 
всі учасники семінару. 
Вони співали, малювали, 
танцювали, читали власні 
вірші – проявляли всі 
свої творчі нахили та 
здібності. Глибокий за 
змістом власний вірш 
прочитала присутнім 
директор гімназії Ващен-
ко Олена Гаврилівна. На 
завершен-
ня семіна-
ру гостям 
був пред-
ставлений 
«Вернісаж 
особистос-
тей», в яко-
му взяли 

участь учні молодших та 
старших класів, вчителі. 
Демонструвалися різні 
напрямки захоплень уч-
нів гімназії. З цікавістю 
учасники семінару перег-
лянули «Творчі портфо-
ліо учнів» та роботи ви-
готовлені учнями. Особ-
ливо слід відмітити пер-
сональні виставки малю-
нків учениці 10 класу 
Січкар Юлії та учня 11 
класу Осадчука Михайла. 
Гості високо оцінили 
роботу педагогічного 
колективу по розвитку 
творчих здібностей шко-
лярів, шляхом викорис-
тання різноманітних роз-
вивально-психологічних 
методик. Відмітили, що 
даний семінар наочно 
підтвердив педагогічне 
кредо закладу:  
Кожній дитині – світло 
знань, 
Кожній дитині – світло 
любові. 
Віру в сили свої без ва-
гань, 
Як запоруку щасливої 
долі. 
Методисти РМЦ  
Євпак О,М.,  
Якубович О.В. 



Забезпечення взаємодії в 
освітній роботі з дітьми старшого дошкільного 

та молодшого шкільного віку 

С Т О Р . 5  
В И П У С К  3 2  

Реформування системи 
загальної середньої освіти, 
визнання обов’язковості до-
шкільної освіти для дітей 
старшого дошкільного віку 
вимагають трансформації 
старих та пошуку нових під-
ходів до розв’язання компле-
ксних завдань, одним з яких 
є забезпечення наступності 
та перспективності між до-
шкільною та початковою 
ланками освіти. Забезпечити 
наступність і перспектив-
ність допоможе єдність, взає-
мозв’язок у роботі педагогіч-
них колективів навчальних 
закладів та узгодженість ме-
ти, змісту, методів у роботі з 
дітьми старшого дошкільно-
го та молодшого шкільного 
віку з урахуванням їхніх ві-
кових особливостей. 

І тому, одним із головних 
питань у роботі дошкільної 
та початкової  ланок освіти 
району є забезпечення взає-
модії в освітній роботі з діть-
ми старшого дошкільного і 
молодшого шкільного віку. З 
даного питання 20 лютого 
2013 року на базі Стрієвської 
ЗОШ І-ІІ ст. та Стриївського 
ДНЗ відбувся спільний семі-
нар-практикум вчителів по-
чаткових класів та виховате-
лів ДНЗ району.   

Досвідом роботи щодо 
забезпечення наступності  
дошкільного закладу та по-
чаткової школи поділилася 
директор школи Гордійчук 
Валентина Олександрівна.  

Цікава та змістовна була 
практична частина, де прису-
тні відвідали: 

- інтегроване заняття у 
дошкільному закладі на тему 
«Подорож сторінками твор-

чості Лесі Українки», 
вихователь Максим-
чук Наталія Андріїв-
на; 
- урок природознавст-
ва в 1 класі на тему 
«Які рослини ростуть 

у лісах рідного краю», вчи-
тель Паламарчук Тамара 
Олександрівна; 

- урок читання в 2 класі 
на тему «Т.Г.Шевченко – 
великий народний поет і ху-
дожник», вчитель Копчук 
Валентина Миколаївна. 

Захоплюючою, пізнаваль-
ною, а головне актуальною 
була виховна година на честь 
Лесі Українки «В її імені 
барви України», яку підготу-
вали вихованці дошкільного 
закладу та учні початкової 
ланки під керівництвом Мак-
симчук Наталії Андріївни та 
Васильєвої Олени Іванівни.  

 Присутні були вра-
жені декламаторськими,  
акторськими, вокальними та 
хореографічними здібностя-
ми учнів та вихованців. 

У теоретичній частині уча-
сники семінару обговорили 
актуальні проблеми підгото-
вки дітей до навчання в шко-
лі, розглянули складові шкі-
льної зрілості, виробили 
шляхи оптимізації навчально
-виховної роботи в період 
підготовки дітей до навчан-
ня.  

Вчитель Івашківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Подолянчук 
Тетяни Івані-
вна  поділи-
лася досві-
дом роботи в 
організації 
соціально-
педагогічно-
го патронату 
в питанні 
підготовки 
дітей 5-
річного віку 
до школи, які 

не відвідують до-
шкільний заклад, і 
презентувала прису-
тнім авторську кни-
жку-зошит для тих, 
хто починає вивчен-
ня першого десятка 
«Вивчаймо цифри». 

Підводячи підсу-
мок спільного семі-
нару методисти 
РМЦ Лопатюк Ва-
лентина Григорівна 
та Гопанчук Вален-
тина Володимирівна 
зазначили, що су-
часне бачення 
проблеми на-
ступності по-
лягає у ство-
ренні умов для 
реалізації в 
освітньому 
процесі дошкі-
льних і загаль-
ноосвітніх на-
вчальних за-
кладів єдиної, 
динамічної, 
перспективної 
системи особистіс-
ного творчого зро-
стання дитини. 
Головною умовою 
забезпечення на-
ступності у вихо-
ванні і навчанні є 
спрямованість пе-
дагогічного проце-
су на всебічний 
розвиток особис-
тості дитини. 
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Семінар-практикум вчителів 
початкових класів 

5 лютого на базі Колодянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов семі-
нар-практикум вчителів початко-
вих класів з проблеми «Розвиток 
особистості учня початкової шко-

ли на принципах  життєвої компетенції 
через інтерактивні методи навчання та 
виховання».  Заклад відвідали  30 
вчителів початкових класів району, 
щоб отримати як теоретичне, так і 
практичне консультування з даного 
питання.  
Учасників семінару  гостинно  зустріли  
учнівський  та  педагогічний колективи.  
Зі словами вітання до присутніх звер-
нулася  директор школи Боровець 
Валентина Данилівна.  Вона  запропо-
нувала   переглянути електронну  пре-
зентацію  по темі семінару  та  шляхи  
її  реалізації  у навчальному закладі. 
Практична частина семінару була 
представлена відкритими уроками, які 
майстерно провели: Бондарчук Гали-
на Володимирівна - урок математики у 
1 класі на тему: «Переставна власти-
вість додавання. Задачі та вправи на 
засвоєння таблиць додавання і відні-
мання чисел в межах 1-10», Климчук 
Лариса  Ничипорівна -  урок читання у 
2 класі на тему: «Вона в віки в майбут-
нє йти повинна. Картини української 
природи в поезіях Лесі Українки «Сніг 
з морозом поморозив», «Вишеньки», 
«На зеленому горбочку»»,  Боровець 
Валентина Данилівна  - урок Я І Украї-
на (природознавство) у 3 класі на 
тему: «Тварини в природі. Як розрізня-

ють тварин.  Тварини – живі організми»,  Більсь-
ка Лідія Андріївна -  урок читання у 3 класі на 
тему: «Вчитайтеся, вслухайтеся в Шевченкове 
слово. Поезія Т.Г.Шевченка», Усенко Інна Мико-
лаївна - уроки для стійкого розвитку «Моя щас-
лива планета» у 4 класі на тему: «Мої стосунки з 

оточуючими». 
Логічним  продовженням  уроків  стала  

презентація-захист  проекту «До доброї спра-
ви залучаємось разом»   

Шкільний психолог  Каленюк Світлана Бо-
рисівна  показала присутнім на практиці  як 
удосконалювати урок  психологічними елемен-
тами та прийомами: створювати позитивний 
психологічний настрій на початку уроку,  за-
проваджувати елементи релаксації в середині 
чи наприкінці уроку,  активізувати  творчу  уяву  
дитини відповідно до теми роботи. 

Підводячи підсумки семінару, методист 
РМЦ Лопатюк Валентина Григорівна зазначи-
ла, що в умовах інноваційних освітніх змін 
важливе значення набуває компетентнісний 
підхід у розвитку, навчанні і вихованні особис-
тості школяра. Сучасне суспільство вимагає 
виховання самостійних, ініціативних, відпові-
дальних громадян, здатних ефективно взає-
модіяти у виконанні соціальних, виробничих і 
економічних завдань. Виконання цих завдань 
потребує розвитку особистісних якостей і тво-
рчих здібностей людини, умінь самостійно 
здобувати нові знання та розв’язувати  про-
блеми, орієнтуватися в житті суспільства. То-
му актуальним завданням сучасної школи є 
реалізація компетентнісного підходу в навчан-
ні, який передбачає спрямованість освітнього 
процесу на формування і розвиток ключових 
компетенцій особистості 

Вчителі, які були присутні, відмітили ефек-
тивність семінару, подякували за корисну ін-
формацію, яку вони планують використовува-
ти у своїй педагогічній діяльності. 

Змагаються любителі  
стародавньої гри. 

15 команд ЗОШ І-ІІ ступенів та 16 – ЗОШ І-ІІІ ступенів виборювали звання чемпіона району з шахів серед 
школярів 2012-2013 н.р. Підтвердили звання  багаторічних чемпіонів школярі Червоновільської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів. Готує команду до змагань на протязі багатьох років директор школи Іванюк М.О. 
Друге місце у учнів Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів (керівник команди Корсунок В.П.). На третій сходинці юні 
шахісти Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вч. Фурманенко П.І.). 
У школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів Ярунська команда в складі Аракелова Іллі, Цибульської Софії і Постайчук Дмит-
ра (вч. Горблюк В.В.) також підтвердили чемпіонський клас, зігравши з суперниками з рахунком 14-1. Друге 
місце посіла команда Броницькогутянської ЗОШ (вч. Корольчук Ю.І.). Замкнули трійку лідерів шахісти Слобо-
дороманівської гімназії (вч. Павлюк Ю.Я.). В складі команди гімназії виступав наймолодший учасник змагань 
– учень 4 класу Суходольський Андрій, який має в своєму 
активі 2 перемоги над старшими суперниками. 

За схожим сценарієм проходили змагання з шашок. Учні Червоновільсь-
кої ЗОШ (Потайчук Михайло, Іванюк Андрій та Пастухова Тетяна, вчитель 
Іванюк М.О.) та учні Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Бойко Василь, Бойко 
Богдан та Букацька Наталія, вчитель Чижевський Ю.П.) – підтвердили 
звання чемпіонів району. 
Друге місце у команд школярів  Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(вч. Черенович Ю.В.) та Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(вч.Корольчук Ю.І.). 
Третє місце посіли команди Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів (вч. Савчук 
М.Д.) та Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Бондарчук В.О.). 
Переможці та призери змагань відзначені нагородами згідно Положення 
про змагання. 



Засідання РШП 
С Т О Р . 7  

В И П У С К  3 2  

31 січня 2013 року на базі 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів відбулося засідання ра-
йонного шкільного парламен-
ту, основними питаннями 
якого були аналіз діяльності 
РШП за І семестр 2012-2013 
навчального року та підведен-
ня підсумків районного шкіль-
ного проекту «Герб молоді 
Новоград-Волинщини»,  в 
роботі якого  взяли участь 16 
лідерів учнівського самоврядування. 
Членів РШП та педагогів зустрічали прези-
дент шкільного парламенту Чижівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, учениця 8 класу, Свінцицька 
Світлана, заступник директора з виховної 
роботи Федюк Тетяна Михайлівна, педагог
-організатор Степанюк Леся Олександрів-
на,  практичний психолог Пашківська Тетя-
на Леонідівна. 
Роботу розпочато з психологічного тренінгу-
знайомства, екскурсії по школі, проведеної 
президентом Свінцицькою Світланою та 
вправами на визначення асоціативного ряду 
ознак до терміну «самоврядування», в ході 
якої учні показали високий рівень лідерських 

здібностей.  
Президент РШП Ясиневич Антоніна 
виступила з аналізом проведеної роботи, 
ознайомила з ходом реалізації загально-
районних учнівських  проектів, звітувала 
про використання коштів зібраних під час 

проведення акції «Подаруй радість ближ-
ньому!». Група членів РШП, які відвідува-
ли вихованців Новоград-Волинської школи-
інтернату, поділилися своїми враженнями, 
емоціями від теплої та радісної зустрічі, 
яка додала всім  людської доброти і віри в 
найкраще майбутнє ( продемонстровано 
фотоматеріали). Спільно з усіма присутні-
ми визначились з адресною допомогою в 
рамках акції, яка продовжується до завер-
шення 2012-2013 навчального року.  
До уваги присутніх представлено дев’ять  
робіт по проекту «Герб молоді Новоград-
Волинщини» учнів Чижівської, Колодянсь-
кої, Піщівської, Пилиповицької, Городниць-

кої, Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слобо-
дороманівської гімназії, Таращанської ЗОШ 
І-ІІ ступенів. Всі присутні на спеціальних 
листках мали можливість оцінити проектні 
роботи та висловити власну думку про 
остаточний варіант герба. Члени РШП вирі-

шили продовжити загальноучнівське  
обговорення робіт, які будуть розміщені 
на сайті відділу освіти  і на наступному 
засіданні проголосувати за остаточний 
варіант герба. 
Старшокласники  Чижівської ЗОШ про-
вели засідання круглого столу на актуа-
льну тематику профілактики негативних 
явищ в молодіжному середовищі «За 
нами майбутнє!». 
За чашечкою гарячого чаю, в дружньому 
колі молоді люди висловили свої вра-
ження від перебування у такій гостинній 
школі, від проведеної роботи та теплого, 
дружнього, цікавого спілкування і нових 
знайомств.  

(викладач Павлюк 
Ю.М.) – 155 балів. Тре-
тє місце посіла команда 
Новороманівської ЗОШ 
(викладач Нюкало Ф.С.) 
– 149 балів. В особис-
тому заліку переможцями стали учні 
Городницької школи Бучинський 
Олександр (67 балів), Полянський 
Олександр (58 балів) та  учень Ве-
ликомолодьківської школи  Скорик 
Василь (56 балів). У дів-
чат показали найкращий 
результат: 51 бал – Кри-
вук Анастасія (Суслівська 
ЗОШ), 48 балів – Костюк 
Марина (Городницька 
ЗОШ), 47 балів – Лаврен-
чук Анастасія 
(Слободороманівська 
гімназія). Переможці та 

призери змагань відзначені грамота-
ми, медалями  РМО ТСОУ та гро-
шовими заохоченнями відділу сім’ї, 
молоді та спорту райдержадмініст-
рації. 

14 команд ЗОШ І-ІІІ 
ступенів прибули в 
тир Новоград-
Волинського колегіу-
му для проведення 
районних змагань зі 
стрільби з пневмати-
чної гвинтівки, на 
особисто-командну 
першість, присвяче-
них Дню захисника 

Вітчизни. Влучними постріла-
ми відзначилась команда 
Городницької ЗОШ (викладач 
Поліщук А.В.) у складі Полян-
ського Олександра, Бучинсь-
кого Олександра, Костюк 
Марини та показали команд-
ний результат 173 бали. 
Друге місце у команди Слобо-
дороманівської гімназії 

Змагаються стрільці 
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“Скарбниця 
майстерності” 

Природа декоративно-прикладної 
творчості своїм корінням тісно 
пов’язана з народним мистецтвом, 
яке поєднує в собі дві важливі 
функції: практичну і худож-
ню.  Розвиває естетичне, емоційне 
чуття, розуміти прекрасне, цінува-
ти його, створювати самим.  Ме-
та  декоративно-прикладної твор-

чості—залучати вихо-
ванців до активної 
діяльності, прищепити 
любов до народної 
культури, збагатити 
духовний світ дітей, 
навчити їх розуміти 
прекрасне. 
 Створені своїми рука-
ми вироби із  природ-
ного матеріалу – це 
справжнє чудо! Чудо, 
яке робить людей 

ближчими, добрішими, розкриває сер-
ця і душі назустріч один одному. 
25-26 січня 2013 року в м. Житоми-
рі  ОЦНТТУМ відбулася виставка-
конкурс «Скарбниця майстерності» в 
якій взяли участь делегації з 19 районів 
та 5 міст області.  Команда районного 
центру творчості, спорту та туризму 

учнівської молоді 
відділу освіти 
Новоград–
Волинської РДА 
достойно захисти-
ла честь району і 
зайняла ІІ загаль-
нокомандне місце, 

поступившись делега-
ції з м.Житомира. 
В напрямку – вироби з 
природного матеріалу, 
в секції: "Просторові 
композиції" творча робо-
та  Ляхович Ірини,  учениці 7 
класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст., 
отримала  абсолютну перемо-
гу. 
Абсолютну перемогу в напрям-
ку - вироби з соломки, секція: 
"Просторова скульпту-
ра"  виборола учениця 10 кл. 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Мельник 
Тетяна. 
ІІ місце  в секції: "Настінне 
панно" отримала учениця 9 кл. 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. Леви-
цька Віталія. 
"З великим задоволенням пра-
цювала. Для мене робота 
з природним матеріалом - захо-
плююче, цікаве і кориснеспілку-
вання з природою. Так хочеться 
все гарне в природі зберегти 
надовго. Я добираю відповідно-
го кольору і форми насін-
ня, приміряю, формую 
квіти і тоді поєдную їх на 
клею. Люблю фантазува-
ти, це розвиває мислен-
ня,спостережливість і на-
віть творчість. Маю велике 
бажання: красу природи у 
виробах відображати. І за 
все це дуже вдячна своє-
му керівнику  гуртка « 

Фітодизайн» Зінаїді Миколаївні. 
Адже це завдяки її творчій фанта-
зії, умінню працювати з природнім 
матеріалом, і ми – її вихованці, 
творимо "дива". - сказала Матвій-
чук Вікторія, даючи інтерв’ю для 
Житомирського телебачен-
ня. Вікторія (учениця 9 класу Ки-
янської ЗОШ І-ІІІ ст.) посіла ІV 
місце в напрямку - вироби з при-
роднього матеріалу, секція 
"Настінне панно". 
Тригуб Віктор, учень 6 класу Кали-
нівської ЗОШ І-ІІ ст., зайняв ІV 
місце в напрямку - вироби з дере-
ва, секція "Художнє різблення". 
Замега Руслан, учень 11 класу 
Слободороманівської гімназії, 
зайняв ІV місце в напрямку - виро-
би з дерева, секція "Художнє 
різьблення". 
В.М. Подкаура директор РТСТУМ  

Засідання районної творчої групи вчителів-
словесників, що відбулося на базі Яворівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів 07 лютого, розпочалося словами, що 
стали ключовими впродовж усієї зустрічі:   

Не маєш право без любові йти 
У край дитинства, щоб навчати. 
Учителю! Себе з добра створи, 
І мисли, і гори, і вмій прощати. 
Дивись на світ очима дітлахів, 

Для них відкрий усі душі глибини, 
Бо кращих не бува в житті шляхів, 

Ніж бачить очі, сповнені довіри. 
 У роботі засідання взяли 
участь 10 учасників.  Гостей привітали 
учні школи та її керівник Ольга Антонівна 
Токарчук.  
Продовжилася зустріч педагогічною рекла-
мою, під час якої заступник директора 
Тетяна Вікторівна Радзивіл презентувала 
роботу закладу. 
Учасникам засідання було запропоновано 
методичний сервіс:  
поради вчителям-словесникам, які впрова-
джують технологію критичного мислення 

підготувала вчитель Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Наталія Миколаївна Запольська;  

поділилася враженнями про конкурс «Учитель року - 
2013» Любов Михайлівна Тимошенко, вчитель Неми-
льнянської ЗОШ І-ІІ ступенів;  

- майстер-клас «Я роблю це так» цікаво прове-
ла вчитель Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Зоя 
Володимирівна Анхім. 

До творчої майстерні на бінарний урок світової 
літератури й алгебри «Омар Хаям – корифей персько-
таджицької поезії. Розв'язування раціональних рів-
нянь» запросили Дмитренко Тетяна Вікторівна та Ігор 
Олексійович Сукач, учителі Яворівської школи. 

Продовжили засідання учні школи, які , за допомо-
гою наставників Лілії Миколаївни Шелест та Тетяни 
Вікторівни Дмитренко, підготували вечір поезії «Через 
віки з любов'ю», вразивши гостей артистичними здіб-
ностями, умінням передати рядками поезії найсокро-
венніші почуття. 

Учасники зустрічі взяли участь в інтерв'ю з учителя-
ми школи, що плавно переросло в обговорення уроку 
та заходу. 

На завершення роботи гості заповнили листок поба-
жань на згадку про перебування в Яворівській школі. 

«Кращих не бува в житті шляхів, 
Ніж бачить очі, сповнені довіри» 



С Т О Р . 9  В И П У С К  3 2  

чемпіонів були 
Якимець Надія, 
Жабровець Ма-
рина, Кудрявець 
Крістина, Бабчук 

Іванна, Мазуркевич Дар’я. В зустрі-
чі за 3 місце школярки Суслівської 
ЗОШ (вчитель Іляхов В.Ф.) здолали 
суперниць з Красилівської ЗОШ 
(14 : 2). Переможці та призери зма-
гань відзначені грамотами та гро-
шовими преміями. 

5 шкільних дівочих 
команд з баскетболу 
зібралися у спортив-
ному залі міської 
ДЮСШ, щоб визна-

чити чемпіона 2013 року та здобути 
право захищати честь району в облас-
них змаганнях. Поза конкуренцією були 
дівчата Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. – чем-
піони району попередніх років 
(керівник гуртка Соколова З.О.), які 
впевнено перемогли своїх суперниць з 
Красилівської ЗОШ (22 : 2) та у фіналі 
дівчат Косенівської  ЗОШ (вчитель Сай-
чук О.А.)  37 : 5. Кращими в команді 

мир, на базі обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді  відбула-
ся обласна 
гуманітарна  виставка-конкурс 
«Космічні фантазії».  Команду 
від районного центру творчості, 
спорту та туризму учнівської 
молоді представляли учні: Гір-
ківської, Брониківської ЗОШ І-ІІ 
ст., Городницької,  Киянської,  
Пилиповицької, Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.  по напрямках: 
літературна творчість, образот-
ворче мистецтво, декоративно-
прикладна творчість; в номіна-
ціях: вишивка; ліплення; вироби 
з паперу; вироби з тканини 
шкіри, ниток; космічна лялька;  
вироби з природного матеріалу; 
вироби з бісеру. На конкурс-
виставку  прибули делегації з 24 
районів та міст, більше 200 учас-
ників. Наша команда здобула 7 
загальнокомандне місце.  
 Абсолюну перемогу отримала 
учениця 7 кл. Киянської ЗОШ І-
ІІІст. Ляхович Ірина в напрямку - 
вироби з природного матеріалу.,  
дипломом  « За оригінальність» 
нагороджені: учениця   10 кл. 
Киянської ЗОШ І-ІІІст. Мельник 
Тетяна в  напрямку-  декоратив-
ний розпис,  
учень  6 кл. Гірківської ЗОШ І-ІІ ст.. 
Фільчук  Дмитро в  напрямку - 
ліплення,  
учениця 6 кл. Пилиповицької ЗОШ І-ІІІст. Явор-
ська Лідія  в напрямку- вироби з ниток, ткани-
ни, шкіри. 

Космос 
– безме-
жна 
зірчаста 
долина, 
Космос 
– зага-

док наповнений світ, 
Космос – чудова і дивна країна, 
Космос – це тайна, це безліч орбіт!  
 
Космос вабить кожного своєю без-
межністю і красою.  
Кожна зірка – немов людина: якась 
яскрава , якась тьмяніша, всі вони 
схожі , але кожна горить по – своєму 
і випромінює  неймовірне тепло. Все 
у космосі є таємничим  і прекрас-
ним.  Кожна планета приховує в собі  
щось невідоме та цікаве. 
   1-2 лютого 2013 року в  м. Жито-

Космічні фантазії 

Чемпіони на висоті 



ріння,  алкоголізму,  наркоманії, 
захворювань на ВІЛ/СНІД,  популя-
ризація технологій навчання щодо  
формування  здорового способу 
життя,  виявлення, обмін  і  розпо-
всюдження   кращого   досвіду   із 
запобігання  негативним  проявам  
серед  дітей  і  молоді засобами 
мистецтва, використовуючи    їх  
вокальні,  хореографічні, художньо-

спортивні  здібності, упровадження нових  форм  
організації  змістовного   дозвілля  дітей і моло-
ді.  
За умовами конкурсу командам необхідно було 
представити: літературно-музично-спортивну 
міні-композицію, тематичний плакат, художню 
фотографію «Я за здоровий спосіб життя», 
участь у вікторині «Що я знаю про здоровий 
спосіб життя». 
17 команд загальноосвітніх навчальних закладів 
району достойно представили своє бачення 
здорового способу життя. В цьому році, порівня-
но з попереднім, рівень підготовки команд, 
якість виконавчої майстерності, сюжетні компо-
зиції, зовнішній вигляд членів 
команд (наявність форми) мають 
набагато вищий рівень. Наяв-
ність  позитивної динаміки, дос-
татність інформаційної наповню-
ваності по темі конкурсу, автор-
ською оригінальністю відзначи-
лись виступи команд Городниць-
кої, Броницькогутянської, Несо-
лонської, Повчинської, Колодян-

21 лютого 2013 року в малому залі Місь-
кого Палацу культури відбувся І етап Все-
українського фестивалю конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я».  
Основними завданнями фестивалю, ви-
значеними положенням, є активізація 
молодіжного руху за здоровий спосіб жит-
тя, набуття та  засвоєння  дітьми  і  молод-
дю  нових  знань  про здоровий спосіб 
життя,   підвищення рівня  інформованості 
молоді з питань профілактики   тютюноку-

ської, Чижівської, Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Слободороманівської гімназії. Окремо хочеться 
відзначити учнівську молодь Таращанської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, команда яких з ентузіазмом 
презентувала своє бачення  здорового способу 
життя.  
На конкурс представлено 22 плакати (окремі 
школи представили по 2-3), найкращими з яких 
були роботи команд Слободороманівської 
гімназії, Токарівської, Федорівської, Несолонсь-
кої, Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.. Таращанської ЗОШ І
-ІІ ст.. а 17 фотографій, серед яких заслугову-
ють на увагу роботи Городницької, Орепівська, 
Ярунської, Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

м.Новоград-
Волинський 
вул.Соборності, 70 

Телефон: (04141)5-33-
54, 5-24-75 
Эл. почта: novog@i.ua 
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Районні змагання з 
баскетболу серед 
вчителів, присвяче-
ні Дню захисника 
Вітчизни були про-
ведені на базі Город-
ницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
Учасників змагань зі 
святом привітали 
началь-

ник відділу освіти 
О.А.Антипчук та директор 
школи Гончаренко С.В. 
Показала найкращу підго-
товку та результативну гру 
команда відділу освіти 
(капітан О.А.Антипчук), 
яка перемогла своїх супер-
ників – баскетболістів з Го-
родниці (капітан Ксенз 
О.А.) з рахунком 32-35, та 
команду Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів (капітан Макси-

менко Т.В.) (44-27). 
В зустрічі за ІІ місце – господарі 
майданчика перемогли гостей – 
команду Чижівської ЗОШ з 
рахунком 27-23. 
Переможці та призери змагань 
нагороджені дипломами відді-
лу освіти та грошовими премія-
ми РК профспілки працівників 
освіти. 

До Дня захисника Вітчизни. 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 


