
17 квітня 2013 
року на базі Вели-
комолодьківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  
відбувся районний 
семінар директо-

рів шкіл на тему: «Використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі як засіб 
розвитку творчої особистості». Інформаційно-комунікаційні 
технології за короткий час  стали невід’ємною складовою 
сучасного суспільства. Сьогодні вільне володіння цими 
технологіями є складовою базової освіти. Впровадження в 
освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удоскона-
лення організації освітнього закладу та управління ним. 
Начальник відділу освіти О.А.Антипчук у своєму виступі  
зазначив, що метою впровадження комп’ютерних техноло-
гій у навчально-виховний процес є  «не зробити навчання 
комп’ютерним», а «зробити навчання ефективнішим». 
Важливо не стільки володіти певним обсягом інформації, 
скільки вміти самостійно здобувати нові знання, викорис-
товуючи всю різноманітність інформаційних ресурсів, 
зокрема друковане слово, аудіо та відеоматеріали, елект-
ронні мережі. 
Колектив Великомолодьківської школи розпочав роботу 
над методичною проблемою «Впровадження педагогічних 
інноваційних технологій у навчально-виховний процес як 
умова розвитку творчих здібностей учнів». Першим кроком 
до її реалізації стала робота над проектом «Впровадження 
ІКТ у навчально-виховний процес», метою якого є впрова-
дження й використання нових інформаційних технологій, 
покликаних сприяти активізації та розвитку  розумових 
здібностей дитини, актив-
ному й свідомому набуттю 
знань, умінь і навичок, 
підвищенню інтересу  до 
навчання, набуттю навичок 
самоосвіти. До його реалі-
зації залучені вчителі, учні, 
батьки. 
Презентуючи роботу педа-
гогічного колективу над 
даним проектом, директор 
школи О.В.Бармак відмітив, 
що запровадження ІКТ в 
школі не данина моді, а 
необхідність сьогодення. 
Оскільки більшість дітей 
ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше ніж це їм 
може дати школа. Ні для кого вже не є новиною необхід-
ність широкого застосування електронних засобів навчан-
ня під час вивчення будь-якого предмета. 
Застосування ІКТ  у різних галузях освіти створює основу 
для широкого запровадження комп’ютерних комплексів 
автоматизації управління навчальним закладом. Досвідом 

використання засобів ІКТ в організації та плануванні 
діяльності ЗНЗ, проведення внутрішньошкільного 
контролю поділилась з присутніми директор Івашків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів Г.І.Ковальчук. 
Завідуюча методичним центром О.П.Сікора провела 
практичне заняття «Сучасний урок. Аналіз уроку». В 
ході якого учасники семінару переглянули відеозапис 
уроку математики у 5 класі «Відсоток від чис-
ла» (вчитель Я.М.Тарнавська), розглянули структуру 
уроку, схеми аналізу уроку відповідно до поставленої 
мети. 
Використання ІКТ є досить привабливим і для вчите-
лів: дозволяє їм краще оцінити здібності і знання 
дитини, зрозуміти її, спонукає  шукати нові нетради-
ційні форми і методи навчання. Один з таких методів 
– створення учнями проектів. Учні школи представи-
ли проекти «Особливості вікової та статевої структу-

ри населення Великомолодьківської сільської 
ради» (керівник М.Р.Черемха), «Косметичні 
проблеми і хвороби шкіри» (керівник 
Л.І.Лавренчук). 
Завершився семінар літературно-музичною 
композицією «Великомолодьківські посидень-
ки» на основі твору І.Нечуя-Левицького 
«Кайдашева сім’я», яка супроводжувалась 
слайд-фільмом. 
Завідуюча РМЦ                             Сікора О.П. 
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С Т О Р . 2  

НАКАЗ № 170 від 12.04.2013р. 

ПЛАН заходів 
 із підготовки та відзначення в  ЗНЗ району  68-ї річниці Перемоги  

у  Великій  Вітчизняній війні 1941-1945 років 

Про підготовку і відзначення  
в ЗНЗ району 68-ї річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 
На виконання   розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 року № 199-р «Про заходи з 

увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки»,  
Плану заходів РДА щодо відзначення у районі 68-ї річниці Перемоги та пам’ятних подій Великої Вітчизня-
ної війни 1941-1945 років, з метою ушанування пам’яті полеглих у боротьбі за свободу Батьківщини, про-
довження традиції шанобливого ставлення до ветеранів війни, збереження духовної єдності поколінь, ви-
ховання у молодого покоління почуття патріотизму і шанобливого ставлення до історії держави 
НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити план заходів із підготовки та відзначення в  ЗНЗ району  68-ї річниці Перемоги у  Великій  

Вітчизняній війні 1941-1945 років, що додається. 
2.РМЦ (Сікора О.П.): 
2.1.Організувати реалізацію Плану заходів щодо відзначення в  ЗНЗ району  68-ї річниці Перемоги у Ве-

ликій Вітчизняній війні 1941-1945 років. 
2.2.Сприяти участі представників місцевих органів влади, організацій ветеранів у проведенні відповідних 

урочистостей в ЗНЗ. 
2.3.Наказ розмістити на сайті відділу освіти. 
2.4.Забезпечити висвітлення проведення урочистих та виховних заходів у місцевих засобах масової інфор-

мації, на сайті відділу освіти.  
3.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, РЦТСТУМ: 
3.1.Забезпечити виконання вищезазначеного Плану заходів. 
3.2.Інформувати про виконання Плану заходів  методиста   РМЦ Вознюк Т.М.  до 9 травня  2013 року. 
4. Контроль за виконанням наказу покласти  на провідного спеціаліста відділу освіти Л.В. Барановську. 
Начальник відділу                                                  О.А.Антипчук  

 № 
з/п 

Зміст заходів Термін виконан-
ня 

Виконавці   

1. Провести в загальноосвітніх та позашкільному навчальних закладах тематичні 
уроки, лекції, бесіди на тематику історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років за участю ветеранів, екскурсії до музеїв, походи місцями бойової слави 

Квітень-травень 
2013 року 

Адміністрації ЗНЗ, 
РЦТСТУМ 

2. Сприяти проведенню  пошукових робіт з метою встановлення імен осіб, які заги-
нули або зникли безвісти у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 

Постійно Керівники загаль-
ноосвітніх та поза-
шкільного навчаль-
них закладів 

3. Провести ремонти та оновлення шкільних музеїв, кімнат та куточків бойової і 
трудової  слави, доповнити їх фотодокументами про героїзм воїнів-односельчан 
на фронтах ВВ війни, на трудовому фронті, в післявоєнний період 

До 9 травня 2013 
року 

Керівники ЗНЗ 

4. Провести заходи в рамках декади патріотично-громадянського виховання дітей 
та молоді; спортивні змагання на честь ветеранів та загиблих воїнів у ВВ війні 
1941-1945 років 

Травень 
2013року 

РМЦ, керівники 
ЗНЗ 

5. Організувати у шкільних музеях, бібліотеках виставки творів мистецтв, фотогра-
фій та плакатів воєнних років, документів та архівних матеріалів, присвячені 68-
й річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками 

До 9 травня 
2013року 

РМЦ, керівники 
ЗНЗ 

6. Взяти участь в упорядкуванні військових поховань, пам’ятників та пам’ятних 
знаків, встановлених на честь загиблих і померлих воїнів ВВ війни 1941-1945 рр., 
обелісків, братських могил 

Квітень-травень 
2013 року 

Керівники ЗНЗ 

7. Організувати та провести районний автопробіг по місцях бойової  слави за учас-
тю школярів загальноосвітніх закладів району 

01 травня 2013 
року 

РЦТСТУМ, РМЦ, 
керівники ЗНЗ   



НАКАЗ №81 від 8.02.2013 року 
С Т О Р . 3  В И П У С К  3 4  

Про роботу закладів освіти району з питань профілактики  
правопорушень, злочинності  та  проявів  жорстокості, 
насилля серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. 
 Закладами   освіти району  проводиться послідовна робота щодо вико-
нання завдань Комплексної програми профілактики злочинності у Жито-
мирській області на 2011-2015 роки, Плану заходів з реалізації державної 
політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, 
обласної Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної програ-
ми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2011-2016 роки». 
 Відділом  освіти райдержадміністрації  вживаються заходи, спрямовані 
на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх і профі-
лактику та запобігання жорстокому поводженню з дітьми. Оформлено 
соціальні паспорти, банки даних про учнів, схильних до правопорушень, 
бродяжництва, інших негативних проявів, визначений алгоритм дій при 
виявлені фактів жорстокого поводження з дітьми. 
 Упродовж року закладами освіти району, спільно із службою у справах 
дітей,  проводяться оперативно-профілактичні заходи з попередження 
правопорушень, безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх, 
спільні профілактичні рейди «Канікули»,  «Урок»  тощо. 
 Соціально-психологічними службами навчальних закладів взято на облік  
сім’ї, в яких з будь-яких причин не виконуються обов’язки щодо вихован-
ня дітей. Систематично здійснюється обстеження житлово-побутових 
умов таких сімей, оперативно вирішуються питання щодо надання дітям 
з таких сімей необхідної матеріальної, психологічної допомоги. 
 З метою зайнятості учнів у позаурочний час організовано роботу гуртків 
на базі позашкільного та загальноосвітніх навчальних закладів.   
 Відпрацьовано систему заходів, спрямованих на пропаганду здорового 
способу життя, роз’яснення серед учнівської молоді шкідливості куріння, 
вживання алкоголю, наркотиків, їх впливу на асоціальну та протиправну 
поведінку. До проведення заходів залучаються працівники медичних 
установ, правоохоронних органів, шкільні психологи, працівники криміна-
льної міліції, служби у справах дітей, соціальної служби для  сім’ї, дітей 
та молоді. Позитивним є те, що на обліку як в КМСН, так і в наркодиспан-
сері, не стоїть жоден учень загальноосвітніх закладів району, які б вжива-
ли наркотичні та психотропні речовини чи були б притягнуті до відповіда-
льності за порушення антиалкогольного законодавства. 
 Правовиховна робота  проводиться не тільки під час проведення уроків 
(на уроках правознавства, на класних годинах), а і в позашкільний час. В 
усіх школах створено учнівські органи самоврядування (особливо вдало  
працюють в цьому напрямку Чижівська, Повчинська, Великомолодьківсь-
ка, Колодянська, Слободороманівська, Новороманівська, Городницька, 
Піщівська ЗОШ), що позитивно впливають на виховання важковихованих 
учнів та учнів, схильних до правопорушень.  
 Активізовано пропаганду здорового способу життя, профілактики право-
порушень серед неповнолітніх, щорічно в жовтні місяці проводяться 
місячники правових знань. 
 Відділ освіти проводить систематичну роботу з керівниками навчальних 
закладів, заступниками з виховної роботи, педагогами-організаторами, 
класними керівниками по організації профілактичних виховних заходів з 
метою попередження розповсюдження наркотиків, попередження жорс-
токості, насильства серед неповнолітніх. 
 На даний час на обліку в КМСН знаходиться 14 неповнолітніх із загаль-
ноосвітніх шкіл району (Новоград-Волинська вечірня школа, Пилиповиць-
ка, Косенівська, Новороманівська, Красилівська, Жолобненська, Токарів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст., Слободороманівська гімназія).  За 1 квартал 2013 року 
на облік КМСН поставлено 3 учні шкіл району, як таких, що скоїли зло-
чин. В усіх, без виключення, школах району ведеться облік учнів, що 
схильні до правопорушень чи інших антигромадських проявів, з якими 
регулярно проводиться корекційно-профілактична виховна робота, про-
водиться відвідування сімей важковихованих учнів на дому, ведеться 
робота з батьками неповнолітніх. На обліку у відділі освіти стоїть 54 учні, 
які що потребують інтенсивної педагогічної корекції.   
 Керівниками шкіл систематично проводиться консультаційна, корекційна 
та профілактична  робота по профілактиці вживання алкоголю, наркотич-
них речовин та тютюнопаління, пропаганди здорового способу життя 
серед учнів (профілактичні бесіди, лекції, позашкільні виховні заходи, 
індивідуальні корекційно-профілактичні бесіди). В цьому ж напрямку 
керівники шкіл та заступники директорів шкіл з виховної та навчально-
виховної роботи тісно співпрацюють з медичними працівниками та кримі-
нальною міліцією у справах неповнолітніх, органами юстиції, суду.  
 Ведеться цілеспрямована робота по виявленню неблагополучних сімей, 

проведенню з ними профілактичної роботи. На місцях існує 
практика відвідувань неблагополучних сімей та учнів, схильних 
до правопорушень, систематичного невідвідування занять, 
порушень дисципліни по місту їх проживання директорами 
шкіл, заступниками директорів шкіл з виховної роботи, класни-
ми керівниками, практичними психологами, соціальними педа-
гогами, вчителями шкіл спільно з головами сільських рад та 
представниками виконкомів сільських рад.   Також ці сім’ї ви-
кликаються на засідання виконкомів сільських рад, засідання 
Координаційної ради райдержадміністрації,  що також є дієвим 
виховним впливом. У важких випадках піднімається клопотання 
про постанову на облік неблагополучних сімей чи, в крайньому 
випадку, позбавлення батьків батьківських прав. 
 Враховуючи вищезазначене та з метою покращення роботи по 
профілактиці правопорушень, злочинності, інших негативних 
проявів в учнівському середовищі 
 Н А К А З У Ю: 

Провідному спеціалісту відділу освіти ( Барановська Л.В.): 
1.1. Взяти під персональну відповідальність хід виконання 

Комплексної програми профілактики злочинності у районі на 
20011-2015 роки, інших нормативних документів щодо захисту 
прав неповнолітніх. 
1.2. Продовжити практику розгляду на засіданнях колегій, 

нарадах керівників   закладів освіти  питань правовиховної та 
профілактичної роботи, причинно-наслідкового зв’язку в скоєн-
ні учнями злочинів і проявів жорстокості й насильства. 
 2. Звернути увагу керівників ЗОШ Новоград-

Волинської вечірньої школи (Годун В.І.), Пилиповицької 
(Масловський В.Р.), Косенівської (Бортник Л.М.), Новороманів-
ської (Надієвець П.І.), Красилівської (Степанюк Л.Д.), Жолоб-
ненської (Солощук О.О.), Токарівської  (Спасіба М.В.) ЗОШ І-ІІІ 
ст., Слободороманівської гімназії (Ващенко О.Г.) на недостат-
ню роботу з питань профілактики учнівської злочинності. 
3. РМЦ (Сікора О.П.): 
3.1. Розробити рекомендації керівникам навчальних закладів 

щодо впровадження у навчально-виховний процес сучасних 
виховних технологій (протягом І кварталу 2013 року). 
3.2. Забезпечити у навчальних закладах соціально-

психологічний супровід дітей, активізувати діяльність психоло-
гів щодо застосування системи ранньої профілактики, психо-
лого-педагогічного діагностування, індивідуальної роботи, 
превентивного виховання (до 1 березня 2012 року). 
3.3. Вжити заходів щодо дієвої співпраці із центром соціаль-

них служб для сім’ї, дітей і молоді, службою у справах дітей, 
відділом кримінальної міліції. 

3.4.Вивчати, узагальнювати та поширювати досвід роботи 
навчальних закладів щодо залучення учнів до гурткової роботи 
з метою профілактики злочинності серед учнівської молоді, 
попередження дитячої безпритульності та бездоглядності. 
3.5.У рамках Року дитячої творчості передбачити проведення 
заходів для дітей та учнівської молоді, залучивши до участі в 
них всі категорії дітей, які потребують посиленої педагогічної 
уваги (протягом 2013 року). 
4. Керівникам загальноосвітніх закладів району: 
4.1.Глибоко проаналізувати стан дотримання законодавства 
щодо забезпечення прав дітей на всебічний розвиток та вихо-
вання, запобігання поширенню серед них злочинності, пияцтва, 
наркоманії, інших негативних проявів. Винести дане питання 
для обговорення на засіданнях педагогічних рад, нарадах при 
директору  (лютий-березень 2013 року). 
4.2.Посилити персональну відповідальність  за реалізацію 
державної освітньої політики, забезпечення виконання ст.35 
Закону України “Про освіту”, недопущення порушень вимог 
всеобучу. 
4.3. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, їх облік, систематичну перевір-
ку умов утримання та виховання в них дітей. Ініціювати притяг-
нення до відповідальності батьків за неналежне виховання 
дітей. 
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
начальника відділу освіти В.П. Андрощук. 
Начальник відділу                                                  О.А.Антипчук 



С Т О Р . 4  

«Інноваційні технології мовленнєвого 
розвитку молодших школярів»  

Згідно річного плану роботи відділу освіти на базі 
Орепівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов семінар-
практикум вчителів початкових класів з проблеми 
«Інноваційні технології мовленнєвого розвитку молод-
ших школярів». У семінарі взяли участь 36 вчителів 
району. 
Директор навчального закладу  Петрук Микола Дмит-
рович ознайомив присутніх з історією школи, досяг-

неннями  педагогічного колективу та учнів, провів-
ши екскурсію шкільними кабінетами. Вчителі відві-
дали шкільний музей «Бойової і трудової слави», екс-
курсію у якому провели учні початкових класів. 
Змістовною та актуальною була практична частина, 
на якій вчителі Орепівської школи продемонструва-
ли високий професійний потенціал.   
Увазі присутніх були презентовані уроки у 2 класі з 
читання «Що посіяв, те й пожнеш.  Латиська народна 
казка «Вовк і кіт»,  класовод Зозуля Ніна Семенівна, у 
3 класі з української мови  «Вправляння у змінюванні 
дієслів минулого часу за родами. Складання усного 
опису дятла за інсценізацією», класовод Мельник 
Світлана Миколаївна, у 4 класі з читання «Грицько 
Бойко «Майстер веселого цеху»»,  класовод Остапчук 
Галина Миколаївна.  

Уроки проведені на високому методичному рівні, з 
використанням інформаційно-комунікативних тех-
нологій, наочного, роздаткового матеріалу, застосу-
ванням індивідуальної, парної та групової форм 
роботи, з урахуванням вікових особливостей учнів. 
Чітко прослідковується цілеспрямована робота пе-
дагогів щодо  формування в учнів мовленнєвого 
розвитку. 
Приємним сюрпризом для учасників семінару став 
позакласний захід «Землю нашу спасе свята лю-
бов», який підготували і провели вчителі початко-
вих класів та музики.  Учні показали свої акторські 
здібності, майстерність співати, танцювати, декла-
мувати вірші на найвищому рівні.  
У ході семінару вчителі обмінювалися досвідом ро-
боти та окреслювали проблеми над якими повинні 
працювати. Досвід роботи щодо розвитку зв’язного 

мовлення учнів початкових класів представила Га-
льчук Світлана Миколаївна, вчитель Токарівської 
ЗОШ  І-ІІІ ступенів. 
Завершився семінар прийняттям рекомендацій. Всі 
учасники дійшли висновку, що використання інно-
ваційних технологій  щодо мовленнєвого розвитку 
молодших школярів допоможе  учням набути нави-
чок ведення дискусії та вміння висловлювати своє 
бачення, сформувати власну точку зору, адаптува-
тися у мовному середовищі, розвивати  критичне і 
креативне мислення. 
Після офіційної частини  присутні  ознайомилися з 
змістовим наповненням кабінетів початкових кла-
сів. 
Методист РМЦ   Лопатюк В.Г. 



«Є планета така Суховоля…»  
С Т О Р . 5  В И П У С К  3 4  

Районний семінар учителів украї-
нської мови та літератури, що від-
бувся 19 березня на базі Суховіль-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів, його учас-
ники (а їх було 25) порівняли за 
рівнем підготовки з чудовим ювелі-
рним виробом, а господарів – із 
професійними ювелірами. 

І справді, педколектив на чолі з 
директором Герус Н.С. вдало опра-
цював та втілив тему «Формування 
комунікативної компетенції шляхом 
використання технології критично-
го мислення», підготувавши презен-
тацію школи, урок української мови 
у 5 класі та усний журнал-
презентацію «Є планета така Сухо-
воля…». 

Привернули увагу гостей напов-
нення та естетика кабінету україн-
ської мови та літератури, яким заві-
дує Жигун Г.Г., стенд «Літературна 
карта Житомирщини», виставка 
робіт декоративно-прикладного 
мистецтва. 

Роботу навчального закладу, до-
сягнення педагогічного та учнівсь-
кого колективів презентувала дире-
ктор школи Герус Н.С. 

Вчитель української мови та літе-
ратури Жигун Г.Г. запросила учас-
ників на урок-подорож до країни 
Ввічливості, під час якої учні та 
гості побували на острові Скарбів, 
потрапили на мис Чемності, досяг-
ли берегу Любові, відвідали місто 
Спасибінськ, зупинилися в порту 

«Весела 
перерва» 
та в затоці 
Добрих 
слів. 

Цікавим 
також був 
усний жу-
рнал-
презента-
ція, прис-
вячений Юрію Ковальсь-
кому, матеріал  якого стане 
в нагоді вчителям-
словесникам при проведен-
ні уроків літератури рідно-
го краю.  

 Теоретична частина се-
мінару була представлена 
змістовними виступами з 
досвіду роботи Сафроній 
Л.С. (Брониківська ЗОШ І-
ІІ ступенів) та Запольської 
Н.М. (Стрієвська ЗОШ І-ІІ 
ступенів). 

Учасники семінару опрацювали 
лист МОН від 08.02.13 за № 1/9-
92 «Про порядок закінчення на-
вчального року та проведення 
ДПА у загальноосвітніх навчаль-
них закладах у 2012/2013 навча-
льному році».   

В обговоренні уроку та заходу 
взяли участь Скиба Г.М., Сафро-
ній Л.С., Фабрицька О.В., Вознюк 
Р.В. та Трояновський В.І.  

3.Організувати та провести у пришкільних таборах 
відпочинку конкурси дитячих малюнків, вікторини на 
краще знання своїх конституційних прав, свобод та обо-
в’язків. 

Вознюк Т.М., методист РМЦ, 
керівники ЗНЗ 
Червень 2013 року   
4.Про хід виконання плану заходів проінформувати  

головного спеціаліста з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю (Денисенко І.В.). 

Вознюк Т.М., методист РМЦ, 
До 04.07.2013 року 
 

Провідний спеціаліст відділу освіти          .В.Барановська 

1. Організувати засідання «круглого столу» з 
питань посилення пропаганди значення Конституції 
України для розбудови держави, утвердження і змі-
цнення засад демократії, розширення прав і свобод 
людини і громадянина та європейського вибору 
України за участю лідерів районних молодіжних 
організацій. 

Вознюк Т.М., методист РМЦ, 
керівники ЗНЗ 
Червень 2013 року 
2.Організувати  у шкільних бібліотеках книж-

кові виставки, тематичні полиці, огляди літератури 
з нагоди Дня Конституції України. 

Євпак О.М., методист РМЦ, керівники ЗНЗ 
Травень-червень 2013 року 

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення в ЗНЗ району  

17-ї річниці Конституції України 



С Т О Р . 6  

Бібліотека – науково-інформаційний 
центр школи  
9 квітня на базі Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
районний семінар шкільних 
бібліотекарів. Тема семінару 
«Розширення інформаційного 
світогляду учнів засобами 
масової інформації в умовах 
шкільної бібліотеки», оскільки 
одним із напрямків роботи 
бібліотеки є виховання в учнів 
інформаційної культури, пос-
тійного їх прагнення до пошу-

ку інформації, свідомого осмисленого добо-
ру інформаційних джерел, формування 
навичок систематизації та особистої оцінки 
інформації. 

«Хто володіє інформацією – той 
володіє світом» - такий девіз 
роботи бібліотекаря Цимбалюк 
Галини Ростиславівни. 
На семінар прибуло 22 шкільні 
бібліотекарі. Вони були приємно 
здивовані теплою зустріччю їх 
учнівським та педагогічним 
колективами.  
Після ознайомлення з програ-
мою семінару, гостей запросили 
на бібліотечний урок «Преса - 
дітям», який проходив у актово-

му залі. Заслуговує на увагу оформлення 
сцени (корабель разом з капітаном плив по 
морю періодичної преси для дітей). Працю-

вали кореспонденти та дві  
групи дітей «Дослідники» та 
«Всезнайки» (учні 4-7 класів), 
які розповідали про історію 
виникнення дитячих видань, 
розгадували ребуси, загадки. 
Все, про що говорилося на 
бібліотечному уроці, супрово-
джувалося мультимедійними 
презентаціями. Школярів поз-
найомили з дитячими журнала-
ми та газетами, зокрема таки-
ми: «Пізнайко», «Барвінок», 
«Малятко». «Яблунька». 
«Стежка», «Умійко», 
«Маленький розумник», 
«Маленька фея», «Юная ле-

ди», «Весела перерва», «Веселі уроки», 
«Казковий вечір» та інші.  

Галиною Рости-
славівною до 
уроку було 
оформлено 
виставку дитя-
чих періодичних 
видань. 
Далі учасники 
семінару пра-
цювали у бібліо-
теці. Вони з 
цікавістю перег-
лянули вистав-
ки та тематичні 

полички, які також сприяють розширенню 
інформаційного світогляду учнів. А естетич-
но оформлено їх у бібліотеці надзвичайно 
багато на різноманітну тематику. До кожної 
виставки є папка з відповідними матеріала-
ми. 
Постійно поповнюються книжкові виставки 
«На хвилину зупинись, нову книгу поди-
вись» (для учнів) та «Про що не встиг розпо-
вісти підручник» (для вчителів). 
Формуванню інформаційної культури школя-
рів сприяють виставки: «Твої таланти, Украї-
но», де зібрано твори письменників Житоми-
рщини та Звягельщини, «Гульськ в роки 
війни» - тут поміщені матеріали про учасни-
ків бойових дій села, «Пам’ять про голодні 
роки» (матеріали про роки Голодомору), а 
також матеріали виставки, присвяченої Та-
расу Григоровичу Шевченку, зокрема про 
його перебування в селі Гульськ та інші 
виставки. 
Надає інформацію школярам і  «Бібліотечне 
дерево» та стенд «Бібліотечний калейдос-
коп», на якому висвітлюються всі новини з 
життя бібліотеки. 
Цікавим було свято «Посвячення у читачі». 
Тут була і Королева книг, і Попелюшка, і 
Мальвіна, і Бураніно, і Вінні Пух. Звучали 
вірші, пісеньки. Всім першокласникам  (а їх 
було 16) подарували медалі «Читач 2013 
року», книжечки, закладинки, Правила пово-
дження з книгою, читацькі формуляри. Діти 
були веселі та радісні. На завершення захо-
ду бібліотекар побажала всім першокласни-
кам стати активними читачами та запросила 
постійно відвідувати бібліотеку. Щоб заціка-
вити дітей читанням, до свята було організо-
вано книжкову виставку «Чарівний світ ка-
зок». 
Присутні зробили висновок, що після такого 
заходу першокласники неодмінно стануть 
читачами бібліотеки, адже ними подоланий 
перший бар’єр на шляху до оволодіння знан-
нями. Звідси і починається відлік часу щодо 
роботи з книгою у шкільній бібліотеці. 
Підводячи підсумки,  шкільні бібліотекарі 
дали високу оцінку роботі бібліотеки по фор-
муванню інформаційної культури школярів, 
зробили висновок, що місія шкільної бібліо-
теки ХХІ століття полягає у формуванні 
інформаційної культури особистості. Бібліо-
тека надає інформацію, необхідну для успі-
шного існування в сучасному суспільстві, де 
знання грають важливу роль. Вона розвиває 
в учнів уявлення а також необхідність у 
постійній самоосвіті, виховує громадянську 
відповідальність. Бібліотека надає навчальні 
програми, книги та інші інформаційні ресур-
си усім членам шкільного колективу, тим 
самим розвиваючи мотивацію користувачів 
розвивати критичне мислення та ефективно 
використовувати всі види інформації. 
 
О.М.Євпак    методист РМЦ 
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тему «Кришталевий прояв материнської душі, геній української жінки-
матері у творчості Т.Г.Шевченка». 

До уваги гостей було запропоноване засідання літературно-
краєзнавчої студії «Пошук» на тему «Про тебе співаю, мій краю», під час 
якого відбулася презентація книги випускника Ярунської школи 
В.Потапенка «Не буду я писать сонет». 

Учителі-словесники  з цікавістю ознайомились із виставками: творів 
письменників рідного краю, «Світ очима дітей», учнівських газет «Ми тобі 
сьогодні, Тарасе всемогутній, шану віддаєм…», напрацювань літератур-
но-краєзнавчої 
студії «Пошук», 
«Розмаїття україн-
ської вишивки».  

Кожен з учасни-
ків засідання взяв 
участь в обгово-
ренні відвіданих 
заходів. 

 
Методист РМЦ 

Рошка С.П. 

Засідання районної школи 
перспективного педагогічного 
досвіду вчителів-словесників, 
яка працює над темою 
«Сучасні підходи до викладан-
ня української мови та літера-
тури», відбулося 21 березня на 
базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. 
Цей навчальний заклад немож-

ливо уявити без його керівника – М.Й.Горблюк, а ще без пісні, тому і 
зустрічали гостей щирою українською піснею, яку виконали учні школи 
під керівництвом Ю.О.Лагасюка.  

Одним із завдань засідання було ознайомлення з досвідом роботи 
вчителя української мови та літератури Петько Т.А., що працює в Ярунсь-
кій школі з 1980 року, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне 
звання «Вчитель-методист», є членом національної спілки краєзнавців 
України, автором статей, наукових праць, досліджень з історії та літера-
тури рідного краю, віршів про рідний край та людей, що звеличують наш 
край. 

Учасники зустрічі відвідали урок української літератури у 9-А класі на 

Засідання школи ППД вчителів української мови та літератури на базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Семінар учителів світової літератури та російської 
мови на базі Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Академік Д.Затонський писав, що світова літерату-
ра – вікно у світ, яке робить фактом свідомості окре-
мої особистості весь багатобарвний духовний світ 
людства.  Враховуючи те, що основне змістовне яд-
ро курсу «Світова література» становлять переклад-
ні твори, темою районного семінару-практикуму 
було обрано «Країнознавчий аспект вивчення світо-
вої літератури». 
Директор школи Горлата Л.С. та її заступники Зез 
В.І. і Вознюк Т.М. презентували роботу школи, істо-
рію її становлення, досягнення учнів та вчителів, 
виховну діяльність. 
Практична частина була представлена змістовними 

уроками світової літератури з використанням ІКТ: 
 у 9 класі за темою «Жіночі образи роману 
М.Ю.Лермонтова «Герой нашого часу» (вчитель 
Анхім З.В.); 
у 5 класі за темою «Підсумковий урок за повістю 
Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» (вчитель Ро-
манчук В.В.).  
Велике зацікавлення в учасників семінару викли-
кала літературна кав’ярня «Перехрестя»,  де зу-
стрілися учні 8 і 9 класів. Її метою було в ігровій 
формі дати можливість дітям проявити свої розу-
мові та творчі здібності, розширювати кругозір, 
сприяти інтелектуальному та духовному розвитку 
особистості. 
Англія, Німеччина, Франція, Росія – далеко не пов-
ний перелік країн, з якими ознайомили офіціанти 
кав’ярні на іноземних мовах. 
Під час обговорення уроків і заходу учасники семі-
нару відзначили високий рівень проведення за-
нять. 



виробу. Завершальні роботи над 
виготовленням граблів» проводив 
Філоненко Володимир Адамович, 
який підтвердив «вищу категорію» 
своєю професійністю та умінням 
організувати практично навчально
-виховний процес. У процесі уроку 
вчитель показав, як уміло викори-
стовує різні форми роботи для 
досягнення мети уроку. Найбільш 

ефективно, як засіб активізації пізнава-
льної активності учнів, вчитель викорис-
тав пошукову роботу, що допомагає роз-
вивати інтерес дітей до трудового на-
вчання, розкривати творчу особистість.   
Комбінована майстерня має добре збе-
режену навчально-матеріальну базу, що 
дає можливість для повного та глибокого 
засвоєння учнями технологічних опера-
цій та застосовувати знання на практиці.  
У 8-Б класі урок на тему «Маркетингові 
дослідження. Розроблення реклами» 
проводив Литвинчук Василь Сергійович. 
На уроці вчителем було використано 
елементи сучасних інновацій-
них та інтерактивних техноло-
гій: організація групової діяль-
ності учнів, робота в парах, 
технологія розвивального 
навчання, гра. Помічником у 
вчителя були мультимедійний 
проектор, дошка та комп’ютер, 
які використовувались протя-
гом уроку. Діти з великим за-
доволенням складали рекла-
ми на кухонні вироби, які по 

09.04.2013 року у Городницькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся районний семінар вчи-
телів трудового навчання (технічної пра-
ці) на тему: «Формування економічної 
культури на уроках трудового навчан-
ня». При вході у школу гостей радо вітали 
заступник директора з навчально-
виховної роботи Сеньків Валентина Заха-
рівна та заступник директора з виховної 
роботи Тітарева Тереза Валеріївна, які й 
ознайомили учасників семінару з планом 
 р о б о т и .   
На зустріч прибуло 19 вчителів району. 
Семінар було розпочато із електронної 
презентації школи, в якій висвітлено здо-
бутки навчального закладу протягом п’яти 
років, завдання, які стоять перед колекти-
вом, та реалізацію науково-методичної 
проблеми «Забезпечення формування 
особистості учня на основі якісної освіти, 
розвитку його творчих можливостей, са-
мовдосконалення через підвищення рівня 
компетентності педагога». Паралельно 
було проведено 2 уроки трудового на-
вчання. В 9-Б класі урок на тему 
«Технологічний процес виготовлення 

закінченні уроку презентували. З ме-
тою поширення руху юних пожежників
-рятівників, формування навичок обе-
режного поводження з вогнем, вихо-
вання почуття відповідальності за 
збереження від вогню національного 
багатства та оточуючого середовища, 
перед учасниками семінару виступи-
ла агітбригада ДЮП Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Окрасою семінару 
стала виставка творчих робіт учнів, 
яка вразила вчителів своєю кількістю, 
різноманітністю та дивовижною кра-
сою їх виконання. Кожен присутній 
вчитель семінару взяв для себе ту 
іскру знань, тепла, задоволення, яка 
допоможе йому в подальшій роботі у 
своїх педагогічних колективах. Від 
учасників семінару і від себе особисто 
дякую адміністрації і вчителям школи 
за організацію та проведення семіна-
ру. 
Методист РМЦ Скрипнюк Ю.О.  

м.Новоград-
Волинський 
вул.Соборності, 70 
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«Формування економічної культури на уроках 
трудового навчання»  

РМЦ 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

Виставка-конкурс  «Моделювання одягу»  

Моделювання одягу це вид декоративно - прикладного мистецтва.  
Моделювання означає створення моделей. Мистецтво моделювання безпосередньо 

пов'язане з людиною. Художник, створюючи модель, працює над формуванням зовніш-
нього вигляду людини. Костюмом можна підкреслити,зробити яскравими зовнішні дані 
людини. Візуально збільшити або зменшити ріст, фігуру, приховати недоліки статури 
людини. Кольором костюма можна підкреслити індивідуальність. Моделювання виховує 
смак. 

12-13 квітня 2013 року в м.Житомир ОЦНТТУМ була проведена обласна виставка-
конкурс  «Моделювання одягу». 

Творчі майстрині РЦТСТУМ демонстрували моделі , які створили власними руками. 
Серед  25  делегацій області наші вихованці зайняли 4-те загальнокомандне місце.  

В'язання - це творча робота, до того ж робота приємна і зовсім не утомлива. Давно відомо, що в'язання не лише 
відганяє похмурі думки, але і сприяє гарному настрою. Адже результат праці - красиво зв'язана річ - приносить повне 
задоволення. Для учениць 6  класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. Яворської Лідії та Дереженко Руслани  в'язання гачком 
– приємне і корисне заняття. Недаремно їх роботи були оцінені і отримали диплом «За оригінальність». 

В наші дні все велику популярність отримують прикраси ручної роботи. Круглий або рубаний бісер, стеклярус - ця 
різноманітність народжує величезну палітру фактур. Ці вироби виглядають дуже красиво і оригінально. До того ж бісе-
роплетіння розвиває фантазію, дозволяє самому створювати схеми і способи виготовлення виробів.  

Учениця 8 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Маліновська Дар’я на  виставці у напрямку вироби з бісеру отримала  
диплом ІІІ ступеня, зайнявши почесне ІІІ місце. Учениця 7 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ляхович Ірина в напрямку - 
аксесуари  виборола ІІІ місце. 

Учениця 10 класу Слободороманівської гімназії Шапран Наталія отримала диплом «За втілення творчого задуму» в 
напрямку – моделі одягу. 

Директор РЦТСТУМ Подкаура В.М. 


