
Сердечно вітаємо вас зі святом Останнього дзвоника, що 
ознаменовує веселу пору канікул і відкриває дорогу в 
незвіданий світ самостійності та зрілості. 
Для випускників цей шкільний дзвоник справді останній. 
У цей чудовий день ми хочемо від усього серця привітати вас із 
закінченням школи! Ви пройшли надзвичайно важливий етап і 
сьогодні символічно прощаєтеся з безтурботним життям. Попе-
реду у вас самостійний шлях, здобуття професії, побудова 
власної сім’ї. 
Віримо, що вступите ви на цей шлях достой-
но. Ви – майбутнє нашої країни, люди, від 
яких залежить, якою стане Україна. Бажаємо 
вам побільше оптимізму, натхнення та напо-
легливості. 
Ми твердо віримо, що вам, шановні випускни-
ки, не забракне сміливості та наполегливості, 
ви твердо  крокуватимете до обраної цілі й 
зможете взяти на себе відповідаль-
ність за  власну долю і долю країни.  Ваші 
успіхи стануть найвищою  винагородою учи-
телям та рідним людям, які вкладали у вас 
усю свою любов,  доброту, щедрість гарячих 
сердець. 
Щасливої життєвої долі вам та вагомих 
успіхів! 
Від імені відділу освіти Новоград-Волинської районної держав-
ної адміністрації висловлюємо  глибоку вдячність усім педаго-
гам району. Силою вашої думки та теплом душі  твориться май-
бутнє країни. 
Низький уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витрим-
ку, терпіння, за любов до обраної справи, самовідданість і ба-

гатство душі. Хай засіяна невтомною 
працею освітянська нива урожаїть нови-
ми талантами, яскравими особистостя-
ми та визначними перемогами й здобут-
ками в житті. Здоров’я вам міцного, 
енергії та невтомної наснаги. 

Прийміть вітання найкращі наші 
І побажання в цей Святковий День, 

Щоб від життя була завжди лиш радість, 
А ще – любов і шана від людей. 

Бажаємо вам багато літ прожити, 
Душею й серцем молодіти,  

Щоб щастя й радість вас не минали, 
Щоб ви постійно гарний настрій мали. 

Щоб злагода, мир панували у хаті, 
Були ви здорові, достатком багаті. 

Хай шлях ваш буде світлим, 
А все життя, мов той кришталь – 

Прекрасним, ніжним, чистим. 
Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 

Живіть щасливо до Ста літ ! 
 А нашим юним друзям – школярам бажаємо продуктивно 

відпочити,  набратися яскравих незабутніх вражень, духовних і 
фізичних сил перед початком  нового етапу навчання. 

Начальник відділу освіти О.А.Антипчук 
Голова РК профспілки працівників освіти Л.Ф.Вознюк 

Шановні вчителі та батьки! 
Дорогі юні друзі! 
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Наказ № 191 від 19.04.2013р. 
Про використання навчальної літератури 
у загальноосвітніх навчальних закладах 
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 02.08.2012 року № 882 «Про викори-
стання навчальної літератури у загальноосвітніх навчаль-
них закладах» та наказу управління освіти і науки облдер-
жадміністрації від 12.04.2013 р. № 155 з метою урегулю-
вання використання навчальної літератури 
НАКАЗУЮ: 
1.Керівникам загальноосвітніх закладів: 
1.1.Здійснити заходи щодо забезпечення використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах тільки тієї навчаль-
ної літератури, якій надано відповідний гриф Міністерства 
освіти і науки «Затверджено Міністерством освіти і науки 
України» або «Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України», навчальній літературі може надаватися 
дозвіл на використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах із записом «Схвалено для використання у зага-
льноосвітніх навчальних закладах». 
1.2.Взяти до відома, що на них покладається персональна 
відповідальність за використання у навчально-виховному 

процесі навчальної літератури, яка не має відповідного 
грифа Міністерства освіти і науки або України схвалена 
для використання у загальноосвітніх закладах. 
1.3.У зв’язку із набуттям чинності постанова Кабінету 
Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 «Про затвер-
дження Державного стандарту початкової загальної 
освіти», розпочинаючи з 2012-2013 навчального року у 
загальноосвітніх навчальних закладах використовувати 
лише ту навчальну літературу, яка розроблена відпові-
дно до новостворених навчальних програм та яка має 
відповідні грифи Міністерством освіти і науки України. 
2. Методисту з бібліотечних фондів Євпак О.М. та фа-
ховим методистам, під час здійснення контролюючих 
заходів, перевіряти використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах тільки тієї навчальної літератури, 
якій надано відповідний гриф МОН або схвалення для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах. 
3. Контроль за виконання цього наказу покласти на 
заступника начальника відділу освіти Андрощук В.П. 
 Начальник відділу           О.А.Антипчук  



Питання 
комп'ютери-
зації та 
впроваджен-
ня нових 
технологій у 
системі сере-
дньої освіти 
актуальне і 
важливе, 

адже на сьогодні вже важко уявити життя без Інтернету. 
Науково-технічний прогрес не стоїть на місці, а розви-
ток інформаційного суспільства поширюється у повсяк-
денне життя. Для того щоб бути повноправним членом 
такого суспільства, необхідно, як мінімум, уміти спілку-
ватися з комп'ютерною технікою та вільно орієнтуватися 
в мережі Інтернет, а ці навички прищеплювати кожній 
людині краще у шкільному віці. І якщо зараз виникає 
запитання щодо доцільності створення та функціону-
вання власного сайту шкільного закладу, то через де-
який час його наявність буде звичайним явищем. 

Вже втретє з метою популяризації можливостей і роз-
ширення мережі інформаційних ресурсів для форму-
вання єдиного інформаційно-навчального середовища 
регіональної освітньої системи, згідно Положення про 

районний конкурс-захист веб-сайтів загальноосвітніх на-
вчальних закладів проводився даний захід.  

Для участі у конкурсі-захисті сайту свого навчального 
закладу прибуло 14 адміністраторів веб-сайтів шкіл. 

Шкільний сайт : 
- це візитка школи в мережі Інтернет, за якою її оцінюва-

тимуть як батьки школярів, так і у професіональному 
колі. У першу чергу це потрібно для дирекції школи 
задля забезпечення формування іміджу школи, залучен-
ня кадрів та учнів, вивчення психологічного клімату сере-
довища школярів, організації взаємодії з іншими устано-
вами і реклами (завжди необхідно подякувати спонсорам 
або запропонувати потенційному спонсору «засвітитися» 
на сайті, розмістивши відповідну інформацію про нього), 

- корисна інформація для випускників школи 
(наприклад, щодо чергової зустрічі з однокласниками чи 
як можна допомогти школі), 

- цікава інформація для батьків (чим живе школа, які 
досягнення дітей у навчанні, різних конкурсах, змаган-
нях, розклад батьківських зборів, рішення батьківських 
комітетів). Зазначену інформацію в повному обсязі можна 
отримати тільки при відвідуванні шкільного закладу. 

Після проведеного жеребкування відбулося представ-
лення-захист учасниками сайтів навчальних закладів. 

                                                                 Підвівши підсумки, 
                                                                місця розподілились  
                                                                наступним чином: 

Результати конкурсу Веб-сайтів 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 



Весняне свято зустрічі пісні та молодості 

Стор.3 

Теплим сонячним промінням, пелюстковою ніжністю, пташиними 
трелями заполонила весна все навкруги. Кожна людина відчуває на 
собі її благотворний вплив. Але найбільше, напевно, радує ця пора 
року педагогів, які завершують сходження до вершини ще одного 
навчального року. 
У  швидкій круговерті учительських буднів, що завжди переповнені 
турботами про вихованців, справжнім весняним святом зустрічі пісні 
та молодості для працівників освіти району став заключний концерт 
фестивалю «Любіть Україну, вона у нас єдина», який відбувся 24 
квітня у малій залі Палацу культури. 
  Розпочав його колектив Наталівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, виконавши 
пісні «Світанки твої, Україно» та «Друзям» (художній керівник – Васи-
ленко А.І.). 
Приємним сюрпризом для колег став виступ учителя математики 
Колодянської школи Опанасюка С.Р., який подарував чудову пісню 
«Горить горобина», не залишивши байдужим нікого з присутніх. 
Відрадно, що деякі керівники навчальних закладів, попри свою зайня-
тість, не залишилися осторонь не тільки організації, а й участі у фес-
тивалі. Так, Ковальчук Г.І., директор Івашківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
виконала пісню «Рідна моя земля». Відкриттям для присутніх став 

наймасові-
ший хор 
Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, у 
складі якого і 
керівник 
Гончаренко 
С.В. Виступ 
із піснями 

«По діброві вітер виє» та 
«Калинові острови» викликав гор-
дість і захоплення цим натхненним 
закладом, тим паче, що чисельним 
хором наставників майстерно керу-
вала випускниця школи Іванна 
Конончук, щиро підтверджуючи 
відданість малій батьківщині ряд-
ками з пісні: «Під тихим островом 
калиновим згадалось батьківське 
село…». 
Дует Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у складі Лесі Степанюк та Олени 
Новицької рядками виконаної пісні ще раз нагадали, «що ми разом…
є українцями по крові». 
Схвилювали своєю майстерністю виконання та актуальністю обрано-
го репертуару вчителі Броницькогутянської школи під керівництвом 
В.О.Примака, подарувавши на згадку про величне свято Перемоги 
пісню «Маки», а також ніжну й мелодійну  - «Лелеченьки». 
Акапельне виконання проникливої пісні «Така її доля» вчителькою 
української мови і літератури Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кучер 
В.А. справило неабияке враження на присутніх, викликавши асоціації 
з  «Жіночою долею» Раїси Кириченко. 
Чудового настрою освітянам додав виступ вокального ансамблю 
вчителів Слободороманівської гімназії (художній керівник Ніна Дейне-
ка), які подарували жартівливу українську пісню «Гарна молодиця». 
Із найвіддаленішої Червоновільської школи дует учителів-козаків у 
складі Леоніда Потайчука та Михайла Іванюка акапельно виконали 
пісню «Вийду я на гору».  
Порадували колег і вокальне тріо Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
піснею «Послала мене мати…», і вокальна група вчителів Малоцві-
лянської школи (художній керівник Віта Саух), виконавши естрадну 
пісню «Уходи горе». 
Пісня «Рябина алая» прозвучала у майстерному виконанні вчителя 
математики Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів Данюк А.І. 
Жартівливу пісню «Темна нічка»  запропонував до уваги присутніх 
ансамбль Федорівської школи, пісню «Перелаз» - вокальне тріо Таль-
ківської ЗОШ. 

Тепло зустріли 
Олександра Риба-
ка, заступника 
директора з госпо-
дарської частини 
Великогорбашівсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, який «у світ 
пішов із села і людям дарує свій голос», «лиш людям бажає добра у 
житті він співом своєї любові» (Пісня «Батьківська земля»). 
Задушевно лунали пісенні рядки з побажанням щастя, радості, добра 
друзям і закликом до єднання у виконанні вчителя музики Курчицькогу-
тянської школи В.В.Лукащука.  
Емоційно прозвучали «Вишеньки-черешеньки», що подарував чоловічий 
ансамбль Борисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Начальник відділу 
освіти 
О.А.Антипчук по-
дякував за ті пози-
тивні емоції, які 
отримав кожен із 
присутніх на фес-
тивалі, зазначив-
ши, що відкриттям 
для всіх став хор 
Городницької шко-
ли, чисельністю 
вразив колектив 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів, а чоловічою  єдністю здивували виконав-
ці Борисівської школи. Він привітав педагогів із прийдешніми Великодні-

ми святами, висловивши найкращі побажання.  
Вознюк Л.Ф., голова РК профспілки працівників осві-
ти району, за подаровані хвилини радості адресува-
ла низький уклін і велику вдячність учасникам худож-
ньої самодіяльності, директорам ЗНЗ. 
Приємною несподіванкою фестивалю стали нагоро-
ди (грамоти і грошові премії) активним організаторам 
та учасникам:  
колективам Городницької, Броницькогутянської, 
Барвинівської, Федорівської, Гульської, Колодянсь-
кої, Слободороманівської, Суховільської, Борисівсь-
кої, Тальківської, Великогорбашівської, Малоцвілян-
ської, Наталівської, Ярунської, Новороманівської, 
Брониківської та Яворівської шкіл; 
за вагомий особистий внесок були відзначені: Васи-

ленко А.А., Саух В.В., Медецький В.А., Денисюк М.П., Примак В.О., Под-
каура В.М., Лагасюк Ю.О.; 
за високу майстерність і виявлений творчий потенціал нагороджено: 
Ковальчук Г.І., Рибака О.С., Кучер В.А., Данюк А.І., Новицьку О.М., Сте-
панюк Л.О., Опанасюка С.М., Лукащука В.В., Потайчука Л.А., Валінкевич 
Є.П., Радзивіл Т.В., Калініченко Т.М., Сеньків В.З., Горблюка А.С., Мака-
шеву В.В., Шокур Г.І., Ящука С.В., 
Шевченко Т.Й., Кочубей С.О., Раці-
євську О.Б., Іванюка М.М.; 
відзнаки Житомирської обласної 
профспілки отримали: Левченко 
А.К., Молодецький П.О., Мулярець 
М.М., Ольшевська Г.А. 
Завершилося свято учительства 
піснею «Береги любовь» у вико-
нанні ансамблю Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (художній керівник Саух 
В.В.).  
На фестиваль був запрошений 
завжди бажаний в освітянських 
колах гість - екс-завідуючий райво, 
Заслужений працівник освіти Украї-
ни Гордійчук А.В., який щиро подя-
кував за запрошення і свято зустрі-
чі з піснею та молодістю.   



Директори шкіл 
Організаційно-педагогічні умови ефективно-
го впровадження у практику роботи навчаль-
них закладів нових Державних освітніх стан-
дартів. (Боровець В.Д. – Колодянська ЗОШ І-
ІІІ ст..) 
Організація навчально-виховного процесу в 
умовах запровадження інноваційних техно-
логій навчання (Гордійчук В.О. – Стрієвська 
ЗОШ І-ІІ ступенів) 
Реалізація аналітико-прогностичної функції 
діяльності адміністрації навчального закла-
ду, як етап формування стратегічного плану 
розвитку школи (Сапожнік С.В. – Борисівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів) 
Сучасні підходи до керування та контролю 
за навчально-виховним процесом у  школі 
(Смоляр.В.І. – Гірківська ЗОШ І-ІІ ступенів) 
Форми та методи профорієнтаційної роботи 
ЗНЗ в умовах діяльності освітніх округів 
(Горблюк М.Й. – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Ващенко О.Г. – Слободороманівська гімна-
зія) 

Заступники директорів з навчально-
виховної роботи 

Організаційно-педагогічні умови ефективно-
го впровадження у практику роботи навчаль-
них закладів нових Державних освітніх стан-
дартів. (Бойко Т.І. – Чижівська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів) 
Реалізація аналітико-прогностичної функції 
діяльності адміністрації навчального закла-
ду, як етап формування стратегічного плану 
розвитку школи (Мельничук Т.В. – Гульська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Методична робота в школі, як структурна 
ланка системи безперервної педагогічної 
освіти (Стрельчук Л.М. – Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Науково-методичний супровід управління 
станом профільного навчання в старшій 
школі (Савчук Т.А. – Слободороманівська 
гімназія) 

Вчителі математики 
Діяльнісний підхід на уроках математики 
(Глущенко Т.П. - Городницька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, Процюк Р.С. – Киківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів) 
Застосування елементів проблемного на-
вчання на уроках математики як засіб фор-
мування ключових компетентностей учнів 
(Корчемлюк С.І. – Гульська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів) 

Підвищення мотива-
ції навчання через 
використання ІКТ на 
уроках математики 
(Чечет Р.М. – Іваш-
ківська ЗОШ І-ІІ сту-

пенів, Клєванський С.П. – Кленівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів) 
Конструктивні алгебраїчні задачі (Максимчук 
С.В. – Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів) 

Вчителі української мови та літератури 
 Аналіз методичної роботи з учителями украї-
нської мови та літератури за минулий навча-
льний рік і її пріоритетні  напрямки   в  2013 - 
2014  навчальному  році. (Рошка С.П. – мето-
дист РМЦ). 
Практикум. Опрацювання офіційних докумен-
тів МОН України. Вивчаємо й обговорюємо 
нормативні документи, методичні рекоменда-
ції МОН, ЖОІППО щодо вивчення української 
мови та літератури у 2013-2014 н.р. 
(Мулярець М.М. – голова МО). 
Актуальне. Аналіз нових навчальних програм 
та підручників з української мови і літератури 
для 5 класу. (Горлатий Я.В. – Піщівська ЗОШ; 
Петровська А.С. – Наталівська ЗОШ). 
Олімпіада з української мови і літератури: 
теоретичні коментарі й практичні завдання. 
(Мельник Ж.Ф. – Курчицька ЗОШ; Запольська 
Н.М. – Стрієвська ЗОШ). 
Звіт-інформація про курси підвищення квалі-
фікації. (Іванюк Л.В. – Броницькогутянська 
ЗОШ; Ясіневич Г.Й.  – Суслівська ЗОШ). 
Педагогічні інновації. Веб-квест як одна з 
форм організації проектної та дослідницької 
діяльності учнів на уроках словесності. 
(Сагаш Л.Я. – Городницька ЗОШ). 
Прийоми виконання радіантного конспекту-
вання при вивченні словесності в школі. 
(Костюк С.В. – Лучицька ЗОШ). 
Методика на щодень. Підготовка до ДПА та 
ЗНО учнів у 2012-2013 навчальному році. 
Системний підхід до засвоєння учнями навча-
льного матеріалу. (Філоненко Л.А. – вчитель 
Городницької ЗОШ; Будерацька С.С. – Брони-
ківська ЗОШ). 
Із досвіду роботи. Методичні поради та реко-
мендації щодо оформлення  кабінету україн-
ської мови та літератури. (Ткачук Т.А. – Пов-
чинська ЗОШ; Осадчук Л.В. – Середньодера-
жнянська ЗОШ). 
 Актуальність вивчення факультативних та 
спеціальних  курсів з української мови і літе-
ратури. (Овсійчук М.М. – Новороманівська 
ЗОШ; Новицька О.М. – Чижівська ЗОШ). 
  Літературними стежками. Презентація мов-
но-літературних свят у навчальному закладі. 
(Змієвська О.М. – Гульська ЗОШ). 

 Знаменні дати  українського письменства в 
2013-2014 навчальному році. (Мойсюк Н.В. – 
Кленівська ЗОШ). 
 На книжкову полицю вчителя  (інформаційно-
бібліографічний огляд новин літератури ). 
(Недзельська М.М. – Колодянська ЗОШ). 
 «Коло ідей». Презентація, обговорення, коре-
кція та затвердження планів роботи районного 
МО, структури методичної роботи з учителями 
української мови та літератури, планів роботи  
методичних підрозділів. (Рошка С.П. – мето-
дист РМЦ, Мулярець М.М. – голова МО). 
 Обговорення методичних рекомендацій щодо 
ведення шкільної документації. 
( Усі члени МО ). 

Вчителі російської мови  
та світової літератури 

Аналіз методичної роботи з учителями росій-
ської мови та світової літератури за минулий 
навчальний рік і завдання на 2012-2013 н.р. 
(Рошка С.П. – методист РМЦ). 
Практикум. Опрацювання офіційних докумен-
тів МОН України. Вивчаємо й обговорюємо 
нормативні документи, методичні рекоменда-
ції МОН, ЖОІППО щодо вивчення російської 
мови та літератури у 2013-2014 н.р. 
(Медвежинська Т.Є. – голова МО). 
Аналіз нових навчальних програм та підручни-
ків з російської мови і світової літератури для 
5 класу. (Лагодинська Л.А. – Чижівська ЗОШ). 
Сходинками новітньої школи. Технологія роз-
витку критичного мислення на уроках російсь-
кої мови та світової літератури. (Степанюк Л.В. 
– Городницька ЗОШ). 
Поради з досвіду роботи. Пам’ятки до уроків 
світової літератури. (Смолко В.О. – Колодян-
ська ЗОШ; Пилипчук П.А. – Великомолодьків-
ська ЗОШ). 
Звіт про курсову перепідготовку. (Кокуть Г.А. – 
Стрієвська ЗОШ; Романюк Л.Ф.   Косенівська 
ЗОШ). 
Дискусія. Олімпіада з російської мови та літе-
ратури: «Кращий той, хто відзначається еруди-
цією і має свою точку зору».  (Литвинчук І.В. – 
Городницька ЗОШ; Захарчук Т.О. – Красилів-
ська ЗОШ). 
Майстер-клас. Конкурс «Учитель року 2013» у 
номінації «Російська мова»: підготовка та 
участь. (Тимошенко Л.М. – Немильнянська 
ЗОШ). 
 Обговорення методичних рекомендацій щодо 
ведення шкільної документації. 
( Усі члени МО ). 
 Презентація, обговорення, корекція та затвер-
дження планів роботи районного МО, структу-
ри методичної роботи з учителями української 
мови та літератури, планів роботи  методич-
них підрозділів. (Рошка С.П. – методист РМЦ, 
Медвежинська Т.Є. – голова МО). 

Питання, що виносяться на засідання 
серпневих методичних об’єднань 

педагогічних працівників 
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ка ЗОШ І ст.) 
2. Групові форми роботи як засіб розвитку 
мислення та підвищення ефективності на-
вчання учнів.  (Костюк Наталія Михайлівна – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Формування ключових компетентностей 
учнів шляхом упровадження елементів роз-
вивального навчання. (Дубравська Світлана 
Михайлівна – Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 4. Використання інформаційно комунікацій-
них технологій під час навчально-виховного 
процесу у початкових класах.  (Чечет Інна 
Володимирівна – Немильнянська ЗОШ І-ІІ 
ст.) 
5. Особливості співпраці вчителя початкових 
класів з родинами учнів. (Шевчук Майя Сер-
гіївна - Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
6.Звіт про курси підвищення кваліфікації:   
( Весельська Зоя Вікторівна – Поліянівська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 

Вчителі 4-х класів  
1. Ознайомлення з методичними рекоменда-
ціями, підручниками і програмами щодо 
навчання і виховання у 4 класі. Державний 
стандарт початкової загальної освіти. 
(Сидорчук Тетяна Василівна –
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
2.Розвиток пізнавальної активності учнів під 
час навчання. (Янчук Оксана Сергіївна –
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.)  
3. Розвиток інтелектуальних здібностей та 
емоційного інтелекту засобами навчальних 
проектів. (Ратушнюк Олена Вікторівна – 
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Наступність між початковою та середньою 
ланкою – одна із умов успішної адаптації 
учнів. (Двойних Алла Олексіївна – Таращан-
ська ЗОШ І-ІІ ст.) 
5. Робота з батьками. Сім’я і школа – грані 
співпраці.(Із власного досвіду)  (Фурман Інна 
Юріївна – Маковицька ЗОШ І ст.)  
6.Звіт про проходження курсів підвищення 
кваліфікації. (Романюк Світлана Василівна – 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вихователі ГПД  
1.Організація самопідготовки вихованців 
різновікової групи продовженого дня. 
(Костюченко Марія Матвіївна –Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
2. Ігри та вправи для розвитку комунікатив-
них навичок у групі продовженого дня. 
(Туровець Лілія Василівна - Суслівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
3. Організація пізнавально - розвивальних 
занять молодших школярів у групі продовже-
ного дня.  (Герасимчук Ольга Сергіївна – 
Киківська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Фізично-оздоровча робота у групі продов-
женого дня. (З досвіду роботи.) (Петров 
Андріян Миколайович – Жолобненська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
5.Звіт про курси підвищення кваліфікації. 
(Лопоха Тамара Миколаївна – Орепівська 
ЗОШ  І-ІІІ ст. 

Вчителі біології та хімії 
Розвиток логічного мислення шляхом розв’я-
зування задач із хімії  (Алексійчук В.Н. Тока-

рівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Контроль та оцінювання досягнень учнів-
один зі шляхів підвищення їх пізнавальної 
активності (Копчук М.О. Киянська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
Формування життєзбережувальних компете-
нцій на уроках хімії  
(Романюк Г.О. Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Значення МАН для розвитку творчої особис-
тості  (Рафальський О.О Слободоманівська 
гімназія) 
Впровадження тренінгових технологій на 
уроках біології  
(Кучменко Н.С. Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Навчальний діалог як форма і метод навчан-
ня (Недзельський О.В. Барвинівська ЗОШ І-
ІІІ ст.) 
Формування системних знань про організм в 
учнів основної школи  
Чечет Л.В.Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Використання комп’ютера на різних етапах 
уроку біології 
(Сольська С.А. Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Біологічні знання у пропедевтичному курсі 
«Природознавство»  
(Кашперська О.М. Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Вчителі фізики 
Використання засобів мультимедіа в процесі 
вивчення фізики (Присяжнюк С.В. – Краси-
лівська ЗОШ). 
Формування функціональних дослідницьких 
навичок під час розв’язування експеримента-
льних задач (Корчемлюк С.І. – Гульська 
ЗОШ). 
Звіт про курсову перепідготовку: (Михалець 
К.О. – Пилиповицька ЗОШ, Тарасенко К.В. – 
Суслівська ЗОШ, Петрук С.В. – Косенівська 
ЗОШ, Процюк Р.С. – Киківська ЗОШ, Тіт В.П. 
– Середньодеражнянська ЗОШ). 

Вчителі трудового навчання 
1.Розвиток творчих здібностей учнів в проце-
сі вивчення трудового навчання (Алексюк 
П.П. – Яворівська ЗОШ). 
2. Підготовка учнів до участі в олімпіаді з 
трудового навчання  (Войнарівський В.А. – 
Борисівська ЗОШ). 
3. Підготовка дітей до турнірів (Шпунтов В.О. 
– Пилиповицька ЗОШ). 
4.  Звіт про курсову перепідготовку: (Рацун 
С.І. – Великомолодьківська ЗОШ, Шпунтов 
В.О. – Пилиповицька ЗОШ, Туровець А.А. – 
Тальківська ЗОШ, Корчемлюк З.М. –  Гульсь-
ка ЗОШ ,Євпак Н.П. – Ярунська ЗОШ, Савчук 
Т.А. – Слободороманівська гімназія). 

Вчителі географії та економіки 
Методика організації та  проведення групо-
вої позакласної роботи з географії (Нагірняк 
І.В. Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Використання математичних методів для 
розв’язування задач з економіки  
(Григорчук М.Л. Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Розв’язування задач під час підготовки до 
ДПА з географії (Фурнік А.О. 
Пилиповицька ЗОШ І-ІІ ст.) 
Групові форми роботи на уроках географії 
( Тімборовський С.З Несолонська ЗОШ І-ІІІ 
ст.)  

Вчителі 1-х класів  
 1. Державний стандарт початкової освіти. 
Ознайомлення з методичними рекоменда-
ціями, підручниками і програмами щодо 
навчання і виховання у 1 класі: 
Навчання грамоти  (Голяченко Ольга Івані-
вна –Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Математика (Усенко Інна Миколаївна - 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Природознавство (Бурченя Олена Федорів-
на – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Основи здоров’я, фізична культура 
(Семенишина Тетяна Володимирівна – 
Наталівська ЗОШ І-ІІ ст. ) 
Образотворче мистецтво, музичне мистец-
тво (Юхова Оксана Миколаївна – Крайньо-
деражнянська ЗОШ І ст.) 
Трудове навчання, сходинки до інформати-
ки (Гальчук Світлана Миколаївна – Токарів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
2. Особливості побудови уроку як цілісного 
творчого процесу у 1 класі за новим Держа-
вним стандартом початкової школи.  
(Козлова Сабіна Миколаївна – Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Педагогічна взаємодія вчителя початко-
вих класів з батьками першокласників. 
(Забродська Олескандра Павлівна – Вар-
варівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Звіт про проходження підвищення квалі-
фікації. (Лісовська Світлана Володимирівна 
– Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІст.) 

Вчителі 2-х класів  
1.Державний стандарт початкової освіти. 
Ознайомлення з методичними рекоменда-
ціями, підручниками і програмами щодо 
навчання і виховання у 2 класі: 
Українська мова, літературне читання  
(Мартинова Людмила Павлівна – Городни-
цька  ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Математика  (Подолянчук Тетяна Іванівна - 
Івашківська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Природознавство  (Пасічник Тетяна Анато-
ліївна Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
 Основи здоров’я,   фізична культура 
(Бабич Людмила Василівна – Пищівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
образотворче мистецтво, музичне мистецт-
во (Марчук Валентина Сергіївна – Несо-
лонська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
трудове навчання, сходинки до інформати-
ки (Лібега Світлана Миколаївна – Суслівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
2. Формування навичок здорового способу 
життя у початковій школі. Турбота про 
здоров’я – це найважливіша праця вчите-
ля. (Корчемлюк Галина Олександрівна – 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3.Звіт про проходження курсів підвищення 
кваліфікації. (Любченко Оксана Миколаївна 
– Слободороманівська гімназія) 

Вчителі 3-х класів  
1.Ознайомлення з методичними рекомен-
даціями, підручниками і програмами щодо 
навчання і виховання у 3 класі. Державний 
стандарт початкової загальної освіти. 
(Лук’янчук Галина Василівна – Майстрівсь-
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Навчальний діалог на уроках географії 
(Букацький Ф.О Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Формування дослідницької компетентності  в 
учнів на уроках географії (Алексюк П.П  Яво-
рівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Методика опорних конспектів у викладанні 
географії (Дмитренко В.С. Барвинівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.)   
Самостійна робота як засіб активізації пізна-
вальної діяльності учнів на уроках географії 
(Сарган Р.В. Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Використання Інтернет-ресурсу під час ви-
вчення географії та  економіки (Щирський 
О.П. Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Вчителі основ здоров’я 
Навчання здорового способу життя-основа 
дієвої профілактики ризикованої поведінки  
(Тартачна Н.М. Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Використання ІКТ на уроках основ здоров’ я 
(Яворовська Т.М. Курчицькогутянська ЗОШ І-
ІІ ст.) 
Попередження асоціальної та ризикованої 
поведінки, травматизму, нещасних випадків 
через уроки «Основи здоров’я» та позаклас-
ної роботи.(Рожкова Т.М. Таращанська ЗОШ 
І-ІІ ст.) 
Заступники директорів з виховної роботи. 
 Аналіз стану виховної роботи в школах 
району за 2012-2013 навчальний рік та за-
вдання на 2013-2014 навчальний рік (Вознюк 
Т.М.,методист РМЦ ) Опрацювання структу-
ри методичної роботи на 2013-2014 н.р., 
підведення підсумків роботи РМО за мину-
лий рік та завдання на наступний навчаль-
ний рік (Дзюба Е.В., заст. директора Пилипо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст.) Статеве виховання 
підлітків як складника здорового способу 
життя. (Костенкова Л.І. заст.. директора 
Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст..) Власні шкільні 
засоби масової інформації та їх роль у фор-
муванні громадянської свідомості школярів. 
(Панфелюк Т.В. заст. директора Ярунської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів). Реалізація програми 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 
класів загальноосвітніх навчальних закла-
дів» (Садовнік Т.Л., заст. директора Косенів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Педагоги-організатори. 
Аналіз стану виховної роботи в школах райо-
ну за 2012-2013 навчальний рік та завдання 
на 2013-2014 навчальний рік (Вознюк 
Т.М.,методист РМЦ ) Опрацювання структу-
ри методичної роботи на 2013-2014 н.р., 
підведення підсумків роботи РМО за мину-
лий рік та завдання на наступний навчаль-
ний рік. (Троцька В.В., голова МО, педагог-
організатор Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.) На-
родна педагогіка – важлива складова части-

на національного виховання (Сафронова 
Г.М., педагог-організатор Орепівської ЗОШ І-
ІІІ ст..). Учнівське самоврядування у виховній 
системі навчального закладу. (Корчемлюк 
З.М., педагог-організатор Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ст.) Реалізація програми «Основні орієнтири 
виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» (Плисак Л.А., педагог-
організатор Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Класні керівники. 
Аналіз стану виховної роботи в школах райо-
ну за 2012-2013 навчальний рік та завдання 
на 2013-2014 навчальний рік (Вознюк 
Т.М.,методист РМЦ )  Взаємодія з батьками - 
визначальний чинник формування класного 
колективу. (Маус І.М. кл.кер.  Орепівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) Класний керівник у виховній 
системі начального закладу. ( Щирська Л.В., 
кл. кер. Киківської ЗОШ І-ІІІ ст.) Створення 
позитивного виховного середовища – основа 
виховання успішної самодостатньої особис-
тості. (Бойко А.А., кл. кер. Токарівської ЗОШ І-
ІІІ ст.) Планування виховного процесу 
(Туринська Н.П., кл. кер. Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) Реалізація програми «Основні 
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів»(Сайчук О.В., 
кл. кер. Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Вчителі історії та правознавства. 
Аналіз стану викладання історії і правознавс-
тва в школах району за 2012-2013 навчаль-
ний рік та основні аспекти вивчення суспільс-
твознавчих дисциплін у 2013-2014 навчаль-
ному році. (Вознюк Т.М. методист РМЦ ) 
Опрацювання структури методичної роботи 
на 2013-2014 н.р., підведення підсумків робо-
ти РМО за минулий рік та завдання на насту-
пний навчальний рік. (Черниш П.С. голова 
РМО, вчитель Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.) Прийо-
ми формування хронологічних уявлень та 
вмінь учнів на уроках історії.(Захарчук Р.В., 
вч. Борисівської ЗОШ І-ІІ ст.) Роль сучасних 
ЗМІ та періодичних друкованих видань у 
професійному становленні вчителя історії.
(Сарган Р.В., вч. Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Соціальна реклама на уроках історії і правоз-
навства. (ПодолянчукС.О., вч. Тальківської 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
Практичні психологи та соціальні педагоги 
Допомога дитині під час підліткових змін. 
(Бакало Т.В. – Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Поліщук О.В. – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Формування мотивації навчальної діяльності 
(Баєр Т.М. – Киківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Роль практичного психолога в системі роботи 
з обдарованими дітьми (Петренко Г.О. – 
Слободороманівська гімназія, Саух В.І. – 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Робота з педагогічним колективом. Пробле-
ми. Шляхи їх вирішення у практиці. 
(Главацька А.М. – Наталівська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів) 

Шляхи оптимізації психологічного клімату в 
педагогічному та учнівському колективах. 
(Новорок В.І. – Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів) 

Шкільні бібліотекарі 
Про впровадження Єдиної системи централі-
зованого електронного обліку підручників у 
роботу загальноосвітніх навчальних закладів 
(Богданчук Г.П., Слободороманівська гімназія) 
З досвіду проведення моніторингу читацьких 
інтересів учнів 4-11 класів (Короленко Н.А., 
Пилиповицька ЗОШ, Тригуб Н.В., Повчинська 
ЗОШ) 
Новітні технології та методи обслуговування 
читачів у шкільній бібліотеці (Бучинська С.В. 
Суслівська ЗОШ, Шевелюк К.І., Красилівська 
ЗОШ) 
З досвіду проведення Тижня бібліотеки, прис-
вяченого Всеукраїнському дню бібліотек 
(Рацієвська О.Б., Федорівська ЗОШ, Ковальчук 
Н.О., Великогорбашівська ЗОШ) 
З досвіду здійснення інформаційно-
бібліографічного супроводу календарних зна-
менних дат (Кизяк Т.М., Піщівська ЗОШ, Мар-
цинковська З.В., Броницькогутянська ЗОШ) 
Звіт про курсову перепідготовку (Герасим’юк 
О.В., Новороманівська ЗОШ) 

Вчителі образотворчого мистецтва 
З досвіду календарно-тематичного плануван-
ня уроків  з образотворчого мистецтва 
(Шпунтов В.О., Пилиповицька ЗОШ) 
З досвіду розвитку творчої особистості на 
уроках образотворчого мистецтва (Литвинчук 
В.С., Городницька ЗОШ) 
З досвіду використання мультимедійних засо-
бів на уроках образотворчого мистецтва 
(Яворенко Н.І., Суслівська ЗОШ) 
Форми, методи і прийоми ознайомлення учнів 
з основами образотворчої грамоти, технікою 
виконання, матеріалами та інструментами 
(Валінкевич Т.С., Несолонська ЗОШ) 
З досвіду проведення в школі Тижня образот-
ворчого мистецтва (Новорок В.І., Великомоло-
дьківська ЗОШ) 
Звіт про курсову перепідготовку (Плисак Л.А., 
Токарівська ЗОШ) 

Вчителі фізичної культури 
Позакласна фізкультурно-оздоровча робота як 
засіб виховання фізичної культури  школярів  
(Пужаєв С.І., Городницька ЗОШ, Молодецький 
В.П., Несолонська ЗОШ) 
Підвищення рухової активності учнів в процесі 
занять фізичної культури (Герасименко О.В., 
Борисівська ЗОШ, Черенович Ю.В., Курчицько-
гутянська ЗОШ) 
Особливості проведення ДПА з фізичної куль-
тури в навчальному закладі (з досвіду прове-
дення ДПА) (Горблюк В.В., Ярунська ЗОШ, 
Ксенз О.А., Городницька ЗОШ) 
Навчальні плани та програми з фізичного 
виховання на 2013-2014 н.р. (Храбан І.С., 
Великомолодьківська ЗОШ) 

Питання, що виносяться на засідання серпневих 
методичних об’єднань педагогічних працівників 
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21 травня 2013 року на базі 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів відбулося заключне у 2012
-2013 навчальному році засі-
дання районного шкільного 
парламенту.  
Президент шкільного самов-
рядування Кривук Анастасія, 
президент РШП Ясиневич 
Антоніна, адміністрація шко-
ли традиційно гостинно зустрі-
ли гостей. Директор школи 
Пилипчук Олександр Анато-
лійович звернувся з привіта-
льним словом до учасників 

засідання, по-
бажав гарного 
настрою і плід-
ної праці, за-
просив до екс-
курсії по навча-
льному закла-

ді. 
Робота засідання розпочалася 
переглядом відеофільму про 
школу, її традиції, міжнародні 
зв’язки. Ясиневич Антоніна 
прозвітувала про роботу ра-
йонного шкільного парламен-
ту, про реалізацію проектів і 
спільних заходів. Учасники 
засідання визначилися з осно-
вними напрямками діяльності 
та формами роботи на 2013-
2014 навчальний рік, з перелі-
ком обов’язкових виховних 
справ для кожної учнівської 

організації.  
Було також підведено 
підсумки загальнора-
йонного проекту 
«Герб молоді Новог-
рад-Волинщини». 
Останні хвилини зустрі-
чі забарвлені в легкий 
сум прощання з Тонею 
Ясиневич, як президен-
том РШП, добрим дру-
гом і організатором, 
творчою цікавою осо-
бистістю. Щирими були 
побажання 
присутніх у  
здійсненні всіх 
її мрій і задумів 
в майбутньому 
дорослому 
житті. 

На засіданні РШП 

:«Формування в учнів досвіду громадянської 
поведінки»  

ми  учасників семінару зустрі-
ли заступник директора з на-
вчально-виховної робо-
ти Алексійчук Віра Назарів-
на, заступник директора з 
виховної роботи, вона ж і пе-
дагог-організатор Плисак 
Лариса Арсенівна, учні шко-
ли. 
Систематизовану роботу шко-
ли у напрямку громадянського 
виховання учнів презентувала 
Плисак Л.А. Цікаво і пізнава-
льно в презентації висвітлені 
колективні творчі справи шкі-
льного колективу, де в одному 
заході можна побачити  всю 
виховну систему, оцінити дух 
здорового  спортивного зма-
гання, спілкування вчителів і 
учнів поза школою, згуртуван-
ня в один колектив однодум-
ців, виховання патріотизму, 
любові до рідного краю, його 

історії і тради-
цій. 
Головним за-
вданням у про-
цесі формуван-
ня особистості 
є досягнення 
єдності свідо-
мості і поведін-
ки. Справді 
громадянсько 
вихованою 

можна назвати людину лише 
тоді, коли вона не тільки за-
своїла певні вимоги, але коли 
в неї виникла потреба діяти у 
відповідності з цими вимогами 
і вона не може поводитися 
інакше. Знання, що не підшто-
вхують учня до позитивних 
дій, стають ширмою, за якою 
ховається лицемірство. Тому 
процес виховання повинен 
передбачати привчання люди-
ни до позитивної поведінки і 
виробляти звичку до неї. 
 За планом роботи семінару 
до уваги учасників представ-
лено відкриту виховну годину 
у 9 класі(класний керів-
ник Бойко Алла Анатоліївна) 
на тему: «Не помились з 
вибором», лінійку-
реквієм «Чорнобильські 
дзвони»,загальношкільний 
виховний захід «Все в твоїх 
руках». 
Проведено практичне заняття 
з педагогами-організаторами 
по визначенню єдиних підхо-
дів до планування виховної 
роботи в кожній школі, викори-
станню сучасних ефективних 
форм і методів здійснення 
виховного процесу, реалізації 
програми «Основні орієнтири 
виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів».  

26 квітня 
2013 року 
на базі 
Токарівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ 
ступе-
нів відбувся 
семінар 
педагогів-
організато-
рів по те-

мі:«Формування 
в учнів досвіду 
громадянської 
поведінки», на 
який прибуло 24 
педагоги загаль-
ноосвітніх навча-
льних закладів 
району. 
Гостинно, з хлі-
бом на вишитому 

рушнику, гарними привітання-
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Нелегке наше сьогодення 
не може заступити радос-
ті приходу весни, а разом 
з нею і Дня Перемоги. 
Цей день залишиться для 
нас завжди затьмареним 
від гіркоти втрат і осяя-
ний сонцем Перемоги. 
Його наближували, як 
могли, люди, котрим було 
дуже нелегко в ті воєнні 
літа і яким найважче 
сьогодні. У довічному 
боргу наше покоління і 
перед тими ветеранами 
війни, кому пощастило 
пройти через горнило 
битв і дожити до світлого 
Дня Перемоги. Все мен-
ше їх залишається в 
життєвому строю. Дають-
ся взнаки і опалена вій-
ною молодість, сирі 

окопи і блін-
дажі, голод і 
холод, хворо-
би і рани. їхні 
груди вкриті 
медалями, на 
скронях - 
сивина. Але 
вони пам'ята-
ють ті страшні 
часи, хоч 

часто їм і не хочеться про них 
згадувати. Можна по-різному 
ставиться до Великої Вітчизняної 
війни, по-різному її називати, але 
хіба можна забути тих, хто віддав 
своє життя для щастя інших.  
З метою виховання в учнів поваги 
до героїчних подвигів співвітчиз-
ників, вшанування пам'яті тих, хто 
загинув у роки Великої Вітчизня-
ної війни;  формування патріотич-
них почуттів, гордості за старше 
покоління; пробудження бажання 
вивчати історію своєї держави, 
берегти її традиції, уболівати за 
майбутнє країни, відділом освіти 
Новоград – Волинської РДА був 
організований автопробіг по міс-
цях бойової слави.  
Екскурсія розпочалася в м. Новог-
раді-Волинському біля доту ко-
мандного пункту та 4-ї кулеметної 

роти в Урочищі Мочихвіст, яку 
проводив вчитель історії Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІст. Оголь В.В. Кращі 
учні Федорівської, Новороманівсь-
кої, Чижівської, Суслівської ЗОШ І-
ІІІст., Слободороманівської гімназії 
та Наталівської ЗОШ І-ІІ ст. мали 
змогу побувати в укріп районі с. 
Гульськ. Директор Гульської ЗОШ І
-ІІІ ст. Гаврилюк В.І. розпочав екс-
курсію на лінії Сталіна в урочищі 
Городище, учні відвідали підземні 
ходи - місцезнаходження особово-
го складу військовослужбовців, 
продовжили на території панської 
гори, де знаходяться 5 дотів часів 
Великої Вітчизняної війни.  
Дорогою ціною дісталася нам Пе-
ремога. Я знаю, що пройдуть роки, 
змінюватимуться люди, покоління і 
настане той час, коли зовсім не 
залишиться живих свідків того 
страшного лихоліття, але я впевне-
на, залишиться пам’ять про них, 
про їхні подвиги, про ту жорстоку і 
бездушну війну, яка забрала життя 
мільйонів людей, принесла лихо і 
горе на нашу українську землю. І 
від нас усіх залежить, щоб це зали-
шилося у пам’яті наступних поко-
лінь, бо без пам’яті немає майбут-
нього.  
Автопробіг присвячений пам'яті 68-
ї річниці Великої Вітчизняної війни 
- це лише маленька часточка вели-
кої данини пошани полеглим.  
Діти, ніколи не проходьте байдуже 
повз могили, пам’ятники, обеліски. 
Завжди вклоніться пам’яті тих, хто 
боровся за нас, за наше життя і 
пам’ятайте про героїв, які живуть 
разом із нами. 

М.М.), яка зустрічалась з командами Яворівської ЗОШ  1:1, Немильнянсь-
кої  ЗОШ 1:0,  Поліянівської ЗОШ 1:0. Ігровий час не виявив переможця 
(0:0). Післяматчеві пенальті більш влучно пробила команда Стрієвської 
ЗОШ у складі Кравчук Тетяни, Горбатюк Лілії, Куцан Катерини, Мельник 
Настасії, Венгловської Юлії, Степанюк Руслани, Кравчук Марини та Лібе-
ги Альони та стала переможцем змагань. Третє місце посіла команда 
Поліянівської ЗОШ (вчитель Дзюбчук В.О.). Переможці та призери зма-
гань нагородженні  грамотами та грошовими заохоченнями. 
Вчителі 
Вже стало тардицією закінчувати Спартакіаду вчителів ЗОШ району 
змаганнями з міні-футболу. Давні суперники команди - Городницької, 
об'єднаної Великомолодьківської і Токарівської та відділу освіти зустрі-
лись, щоб визначити переможців 2013 року. 
На відкриття змагань прибув начальник відділу освіти Антипчук О.А., 
який побажав учасникам турніру міцного здоров'я, спортивного довголіт-
тя, успіхів у справі навчання та виховання підростаючого покоління, сі-
мейного благополуччя. 
Потужно розпочала гру команда Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (капітан 
команди Ксенз О.А.), яка з великим рахунком 7:0 перемогла збірну Вели-
комолодьківської - Токарівської шкіл (капітан команди Чижевський Ю.П.), 
але поступилась команді відділу освіти (капітан команди Горбовський 
В.П.) 4:6. Збірна Великомолодьківської - Токарівської шкіл реабілітува-
лась за поразку, перемігши команду відділу освіти з рахунком 4:3. 
По кращій різниці м'ячів перше місце посіла команда Городницької ЗОШ І
-ІІІ ступенів, друге у команди відділу освіти, третє - у збірної Великомоло-
дьківської - Токарівської шкіл. 
Кращим гравцем турніру визнано ветерана футболу, керівника гуртка 
РЦТСТУМ Білого В.П. (команда Городницької ЗОШ). 
Команди відзначені грамотами відділу освіти і з кращих гравців сформо-
вано збірну району для участі в обласних змаганнях. 
 

Юнаки 
Для участі у фінальних змаганнях з міні-футболу серед юнаків ЗОШ І-ІІІ 
ступенів прибули переможці зональних змагань команди Городницької, 
Киківської, Колодянської, Повчинської, Ярунської  шкіл та Слободорома-
нівської гімназії. За підсумками минулорічних змагань всі команди були 
розподілені на дві групи, де змагались по колу. Переможно провели зу-
стрічі в групах команда Слободороманівської гімназії (вчитель Павлюк 
Ю.М.), яка перемогла своїх суперників з Колодянської ЗОШ 10:0 та Ярун-
ської ЗОШ 1:0 та команда Повчинської ЗОШ (вчитель Корнійчук Я.П.), яка 
обіграла ровесників з Киківської ЗОШ  2:0 та Городницької ЗОШ 1:0. Гост-
ра безкомпромісна боротьба у фінальній зустрічі тривала з першої до 
останньої хвилини. Більш наполегливішими виявилися футболісти зі Сло-
бодороманівської гімназії, у складі Суходольського Леоніда, Осадчука 
Михайла, Подейка Олега, Подейка Миколи, Суходольського Дмитра, Вой-
цехівського Владислава,  Замеги Дениса, Тимошова Романа, Загривого 
Миколи, які  перемогли з рахунком  1:0 та вдруге поспіль стали чемпіона-
ми району. В зустрічі за ІІІ місце юнаки Ярунської ЗОШ (вчитель Горблюк 
В.В.) перемогли школярів Городницької ЗОШ  з рахунком 3:0. Переможці 
та призери змагань нагородженні згідно положення про змагання. 
Дівчата 
Полюбляють грати у міні-футбол дівчата ЗОШ І-ІІ ступенів. Команди Бори-
сівської, Великогорбашіської, Наталівської, Немильнянської, Поліянівської, 
Середньодеражнянської, Стрієвської, Тупалецької, Червоновільської, 
Яворівської ЗОШ розіграли першість району 2012-2013 навчального року. 
Чемпіон району минулого року команда Стрієвської ЗОШ (вчитель Лук’ян-
чук І.В.) на шляху до фіналу перемогла суперниць з Великогорбашівської 
ЗОШ 3:0, Тупалецької ЗОШ 3:2, Поліянівської  ЗОШ 1:0  та у фіналі зустрі-
лась з непоступливою командою Червоновільської школи (вчитель Іванюк 
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ників номіна-
цій 
«Спортивний 
олімп» та 
«Знавці рід-
ного краю» , 
закликала 
всіх і надалі 
вести здоро-
вий спосіб 
життя та любити і вивчати історію  рідного краю.  
На фестивалі було нагороджено 130 обдарованих учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів району. Номінанти отримали 
грамоти та цінні подарунки від районної влади та від фонду 
«Майбутнє Полісся» В.М.Литвина, а їх наставники – подяки. 
Музичні вітання усім присутнім дарували кращі юні таланти на-
шого пісенного поліського краю: хор «Дзвіночок» Ярунської  
ЗОШ І-ІІІ ст.,  ансамбль учнів Наталівської ЗОШ І-ІІ ст., учні Бо-
рисівської ЗОШ І-ІІ ст. Бондарук Ганна  та Медецька Юлія,  уче-
ниця Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Омельчук Аліна, хореографічний 
ансамбль «Садочок» Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст. учні Броницькогу-
тянської ЗОШ І-ІІІ ст. Литвинчук Сергій, Потайчук Оксана та Ва-
сильчук Катерина, учениця Слободороманівської гімназії Шап-
ран Наталія, танцювальний колектив Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., 
учениця Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст. Остапчук Анастасія, дует у 
складі учениці Лучицької ЗОШ І-ІІ ст.  Черевко Олександри та 
учениці Анастасівської ЗОШ І-ІІ ст. Степанюк Тетяни,  учениця 
Пилиповицької ЗОШ Янчук Анна, танцювальні колективи Орепів-
ської  ЗОШ  І-ІІІ ст., учениця  Гульської ЗОІ І-ІІІ ст. Гудіч Оксана, 
учні Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ст. Павлюк Юрій та  Захарчук 
Микола, танцювальний колектив «Монте-Крісто» Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., учениця Дідовицької ЗОШ І-ІІ ст.  Пасічник Іванна, 
квартет  учнів Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.,  танцювальний колек-
тив Ярунської  ЗОШ І-ІІІ ст. та Киківської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Фестиваль «Творча обдарованість-2013» завершився, розпочи-
нається підготовка до нового фестивалю. До  творчих зустрічей 
в 2014 році!  

Минув ще один рік  цікавого, творчого,  незабутнього, яскравого 
шкільного життя. І, безперечно, цей рік був успішним для всіх 
нас,  дав свої вагомі досягнення. 
22 травня у міському Палаці культури імені Лесі Українки відбу-
вся заключний етап фестивалю «Творча обдарованість-2013» 
як підсумок  спільної, копіткої й наполегливої  праці  учнів, педа-
гогів,  батьків. Відзначення творчо обдарованих дітей було орга-
нізовано за такими номінаціями: «Інтелектуал ро-
ку»,  «Позашкілля»,  «Музичне мистецтво»,  «Знавці рідного 
краю», «Спортивний олімп». 
З вітальним  словом до присутніх звернувся  начальник відділу 
освіти Олександр Анатолійович Антипчук, представивши поваж-
них гостей фестивалю: голову районної державної адміністрації 
С.І. Лавренюка, голову районної ради Ф.В. Весельського, засту-
пника голови районної державної адміністрації Н.В. Даниленко. 
Голова райдержадміністрації С.І. Лавренюк подякував талано-
витій молоді та їхнім наставникам за здобуті перемоги та поба-
жав нових вершин і перемог, успіхів, натхнення та творчих здо-
бутків і нагородив учнів в номінації «Позашкілля». Вихованці 
районного центру творчості, спорту та туризму учнівської моло-
ді продемонстрували свої вміння в 56 обласних конкурсах, зма-
ганнях та виставках і здобули 62 призових місця. 
Найбільше талантів було нагороджено у номінації «Музичне 
мистецтво», яких тепло привітав голова районної ради Ф.В. 
Весельський. Наш співучий край найкраще представили і були 
відзначені хорові та хореографічні колективи, вокальні та ін-
струментальні ансамблі, юні читці, вокальні дуети та тріо, а 
також солісти-соловейки - учні від 1-го до 11-го класу. 
В номінації «Інтелектуал» Грамотами управління освіти  Жито-
мирської обласної державної адміністрації та цінними подарун-
ками  відзначено 21 учня  7-11 класів загально-
освітніх навчальних закладів, які стали перемо-
жцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад з базових і спеціальних 
дисциплін, конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт МАН України. Грамотами 
відділу освіти Новоград-Волинської райдержад-
міністрації  нагороджено  9 учнів багаторазових 
переможців  ІІ (районного) етапу Всеукраїнсь-
ких предметних олімпіад з базових і спеціаль-
них дисциплін.   Нагороди вручив начальник 
відділу освіти О.А.Антипчук. 
Заступник голови районної державної адмініст-
рації Н. В. Даниленко, нагороджуючи представ-
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