
У рамках відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса 
Шевченка 10 грудня 2013 року на базі РМЦ проходив районний етап ІІ Міжна-
родного мовно-літературного конкурсу, якому передував відбірковий, шкіль-
ний, на базі опорних шкіл освітніх округів. Найбільша кількість учасників спо-
стерігалася в Ярунському (34),  Слободороманівському (26) та Городницькому 
(24) освітніх округах. Всього 138 учнів стали учасниками І етапу конкурсу. 

У районному конкурсі взяли участь 29 представників з восьми освітніх 
округів. Під час практичної частини кожному було запропоновано завдання 
мовно-літературного характеру, що передбачали не тільки володіння відомос-
тями про життєвий і творчий шлях поета, а й навичками інтерпретації літера-
турних творів. 

На обласному етапі конкурсу, який відбувся 21 грудня 2013 року, наш 
район представляли Голуб Катерина, учениця 7 класу Слободороманівської 
гімназії, та Степанюк Руслана, учениця 9 класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
яка виборола диплом ІІІ ступеня.  

  З метою відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка у грудні 2013 року  проводився ІІ (районний) 
етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвячений Шевченківсь-
ким дням, під гаслом "Об'єднаймося ж, брати мої!". Участь у ньому взяли учні  
Федорівської (3 роботи: 2 - у номінації «Література», 1 – у номінації «Історія 
України і державотворення»), Жолобненської (2 роботи у номінації 
«Література»), Івашківської (1 робота у номінації «Література»), Стрієвської ( 1 
робота у номінації «Література»), Поліянівської  (1 робота у номінації 
«Література»), Повчинської (1 робота в номінації «Література»), Пилиповиць-
кої (1 робота в номінації «Література», Броницької (1 робота в номінації 
«Література»).  Журі розглянуло 11 робіт, з них 10 – у номінації «Література» і 
1 – у номінації «Історія України і державотворення». Роботи переможців (7 у 
номінації «Література» та 1 в номінації «Історія України і державотворення») 
подані на обласний етап конкурсу в Житомирський ОІППО. 

З метою підготовки до відзначення знаменної дати вчителі-словесники 
брали участь у педагогічній виставці «Освіта Звягельщини 2014», представив-
ши 7 розробок, присвячених Великому Кобзареві (літературно-економічну 
програму «Я знаю все про Кобзаря» підготувала вчитель Барвинівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Калінченко Т.М.; поетичний доробок у рамках проекту творчих 
учителів району «Живослово» - вчитель Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Тимошенко Л.М.; презентацію «Т.Г.Шевченко і Житомирщина» та розробку 
«Слово Шевченкове - вічне» - вчитель Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Доценко С.П.; розробку уроку «Пам’ятник моєму улюбленому поетові у рідно-
му місті Новограді-Волинському» - вчитель Н-Волинської вечірньої школи ІІ-ІІІ 
ступенів Дубчак Р.І.; проект «Краса природи у творах Т.Шевченка» - вчитель 
Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів Підкаура В.Г.; презентацію «Тарасовими стеж-
ками» - вчитель Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів Венгер І.Д.; матеріали з досві-
ду роботи над вивченням життєвого і творчого шляху Т.Г.Шевченка  - вчитель 
Дідовицької ЗОШ І-ІІ ступенів Ковальківська О.І.). 

У грудні 2013 року всі навчальні заклади району отримали  книгу 

Вшановуємо пам’ять Великого Кобзаря 
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Р М Ц  
Школам Школам 
Лесиного краюЛесиного краю  Р.Симоненка, В. Берестенка «Тарас Шевченко та його доба», 

де зібрано ретельно перевірені документи, що збереглися, 
автентичні спогади сучасників - друзів і соратників Шевченка, 
які близько знали поета, а також наукові дослідження що ба-
зуються на об'єктивному відборі фактів, ґрунтовному і неупе-
редженому викладенні. 

У 2013-2014 навчальному році 9 навчальних закладів 
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Наталівська, Тальківська, Малоцві-
лянська, Брониківська, Варварівська, Дідовицька, Тупалецька та 
Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів) долучилися до участі в V 
Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» -2014, яка відбудеться 
4 березня 2014 року і буде присвячена 200-річчю від дня народжен-
ня Великого Кобзаря. Станом на 01.02.14 р. у грі зареєстровано 207 
учнів навчальних закладів району. 

З дитячої творчості 
 Шевченко – гордість України  

 Найгеніальніший поет 
Великий мав авторитет. 

Виборювач народних прав, 
Тарас нелегку долю мав. 
Хоч і в неволі довго був, 
Та про талант  свій не забув. 
Боровся за майбутнє України, 
Піднять хотів її з руїни. 
Молив у Бога лиш одного: 
Свою хатину, хоч убогу... 
Таку юнацьку мав надію - 
Здійснити заповітну мрію… 
Його нащадки Україну люблять, 
Її ніколи не загублять. 
Тараса треба пам’ятати 
І його спадок прославляти. 
Шевченко – гордість України! 
Про нього знати всі повинні! 

Радковський  Максим  Васильович, 
 учень 6 класу Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 
 Славетному сину 
Славетний сину неньки – України, 
Тернистим шляхом путь твій простеливсь. 
У тяжких думах і трудах невпинних  
За Україну ти боровся і моливсь. 
І не терпів наруги, панібратства, 
Лиш сильну зброю у думках своїх кував. 
-Звільнись, народе, від проклятого кріпацтва! –  
Поміж рядками твердо написав. 
Ти так її любив - свою Україну убогу, 
Що все життя своє їй присвятив. 
В майбутньому пророкував для неї волю, кращу долю, 
Любить і берегти безмежно заповів. 
Тож будьмо люблячими дітьми України, 
Щоб не порушити Шевченка заповіт. 
Молімося за край свій милий, рідний, 

Бо він один у нас на цілий світ. 

Гаєвець Максим Миколайович, 
 учень 7 класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 



Про дослідну експлуатацію автоматизованої  
системи моніторингу діяльності  
ЗНЗ України «Рейтинг»   

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 14.01.2014 №33 «Про дослідну експлуатацію автоматизованої 
системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 
України «Рейтинг» та підготовку до запровадження рейтингового 
оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів», наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 24.01.2014 №13 «Про дослідну екс-
плуатацію автоматизованої системи моніторингу діяльності загально-
освітніх навчальних закладів України «Рейтинг», з метою підготовки 
до запровадження рейтингового оцінювання за результатами внутрі-
шнього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 
району 
Н А К А З У Ю: 

  1. Затвердити Календарний план підготовки до запровадження 
рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу 
діяльності загальноосвітніх навчальних закладів району (додається). 

 2. Інженеру-електроніку РМЦ Майдюк І.С., методисту РМЦ Мащен-
ко Н.І.: 

2.1. Забезпечити виконання та доведення  до загальноосвітніх 
навчальних закладів для  використання Методичних рекомендацій 
щодо проведення рейтингового оцінювання за результатами внутріш-
нього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.01.2014 № 33. 

2.2. Забезпечити підключення до 1 березня 2014 року відділу освіти  
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

2.3. До 15 березня 2014 року внести до Єдиної державної електрон-
ної бази з питань освіти дані загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.4. До 15 квітня 2014 року забезпечити внесення інформації з офі-
ційними даними діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за 
2013 рік до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для 
подальшого оброблення в АІС «Рейтинг». 

2.5.Забезпечити виконання Календарного плану підготовки до запро-
вадження рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього 
моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.6. Забезпечити підтримку в Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти в актуальному стані відомостей щодо реєстру загальноо-
світніх навчальних закладів. 

2.7. Щороку до 15 лютого, починаючи з 2015 року, забезпечувати 
внесення інформації з офіційними даними діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів за попередній календарний рік до Єдиної держав-
ної електронної бази з питань освіти для подальшого оброблення в 
АІС «Рейтинг». 
3. Керівникам ЗНЗ району до 15 березня 2014 року та щороку до  31 
січня, починаючи з 2015 року подавати відділу освіти на паперових 
носіях заповнену форму «Показники стану розвитку та результатів 
діяльності навчального закладу необхідні для обчислення Критеріїв 
рейтингового оцінювання за попередній календарний рік». 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника нача-
льника відділу  Андрощук В.П. 
Начальник відділу     О.А. Антипчук 

Наказ №54 від 30.01.2014р. 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

Додаток до наказу відділу освіти  
від 30.01.2014  № 54 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
підготовки до запровадження рейтингового оцінювання за результатами внутрішнього моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закла-

дів Новоград-Волинського району 

 
 

№ Назва заходу Термін виконан-
ня 

Відповідальний 

1. Проведення семінару з керівниками ЗНЗ та відповідальними особами з питань 
проведення  дослідної  експлуатації АІС «Рейтинг» на базі Єдиної  державної 
електронної бази з питань освіти 

До 01.03.2014 РМЦ 

2. Визначити у школах відповідальних осіб за внесення  офіційних даних діяль-
ності ЗНЗ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

До 20. 02.2014 Керівники шкіл 

3. Підключення відділу освіти до Єдиної державної електронної бази даних з 
питань освіти 

До 01.03.2014 Майдюк І.С. 

4. Формування  в Єдиній державній електронній базі з питань освіти реєстру 
загальноосвітніх навчальних закладів  району для проведення дослідної екс-
плуатації АІС «Рейтинг» 

До 01.04.2014 Майдюк І.С. Мащенко Н.І. 
Керівники шкіл 

5. Введення відповідальними особами до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти даних за формою, наданою ДП «Інфоресурс» 

До 01.03.2014 Майдюк І.С. Мащенко Н.І. 
Керівники шкіл 

6. Проведення наради із керівниками ЗНЗ району  щодо заповнення  форми 
«Показники стану розвитку та результатів  діяльності необхідні для обчислен-
ня Критеріїв рейтингового оцінювання за попередній календарний рік» 

До 01.03.2014 відділ освіти 

7. Подання керівниками ЗНЗ відділу освіти заповненої форми «Показники стану 
розвитку та результатів діяльності навчального закладу необхідні для обчис-
лення  Критеріїв рейтингового оцінювання за 2013 календарний рік». 

До 01.03.2014 Керівники ЗНЗ 

8. Перевірка та затвердження поданої форми  «Показники стану розвитку та 
результатів діяльності навчального закладу необхідні для обчислення Критері-
їв рейтингового оцінювання за попередній 2013 рік 

До 01.04.2014 відділ освіти 



Стор.3 

Засідання РШП  
24 січня на базі Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбулося засідання районного 

шкільного парламенту.  
Лідери старшокласників  навчального закладу зустріли своїх однолітків привітання-

ми та гарною українською піснею у виконанні ученицы Янчук Анни, провели інформаційну 
екскурсію по школі і ознайомили з шкільним життям учнівського колективу, діяльністю учнів-
ського самоврядування. 

Посилення зимових морозів цього дня завадило прибути на засідання більшості 
членів комітетів, а також президента РШП. Проте лідери учнівського самоврядування Несо-
лонської, Токарівської, Ярунської, Жолобненської, Косенівської, Суслівської, Федорівської, 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівської гімназії, Борисівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів розглянули і обговорили питання порядку денного. Цікавими, змістовними були інформа-

ції старшокласників про про-
ведення в школах освітніх 
округів новорічних акцій 
«Замість ялинки – зимовий 
букет», «Збережи ялинку», «Краще новорічне оформлення класу». Проведено 
обговорення  участі команд шкіл району у І етапі Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу «Молодь обирає здоровий спосіб життя» та підготовку мультимедійних 
електронний презентацій на районний конкурс «Я – Громадянин». Визначено термі-
ни проведення заходів згідно плану роботи РШП. 
Психолог навчального закладу Ткачук Т.В. провела із учасниками засідання пізна-
вальні тренінгові заняття та вправи на визначення лідерських здібностей старшок-
ласників.  

СКАРБНИЦЯ МАЙСТЕРНОСТІ  

Життя росте лише з любові,  
Краса людей навчає жить.  

Природа рідна - надихає  
Дивитись, бачить і творить  

Мабуть, найбільшу насолоду і 
радість, найпалкішу любов до 
рідного краю викликає спілку-
вання з природою. Вона 
завжди хвилювала і хвилює, 
чарувала і чарує людину. 
Шепіт голубої води, зелених 
дібров, спів дзвінкоголосих 
пташок, запах і розмаїття квітів 
— усе це викликає дорога 
серцю, ні з чим незрівнянна 
природа рідного краю.  
Скількох митців слова, пензля, 
музики надихнула природа на 
створення шедеврів! Скільком 
подарувала  віру у власні сили, 
розум, талант, повернула до 

роботи і життя, врятувала від розчарування.  
А насправді, тільки велика любов до природи може творити такі 

дива гармонії й уяви. Кожна 
творча робота з природного 
матеріалу – це ніби маленький 
світ, фантазія та свіжий погляд 
на природу наших вихованців 
допомагають їм створювати 
подібні шедеври, які високо 
оцінили на обласній виставці-
конкурсі «Скарбниця майстер-
ності». Відбулася виставка-
конкурс в м. Житомир, на базі 
обласного центру науково-
технічної творчості учнівської 
молоді 24 – 25 січня 2014 ро-
ку.  
У виставці-конкурсі взяли 
участь 26 делегацій з районів 
та міст області. Команда цен-

тру творчості спорту та туризму учнівської молоді відділу освіти Но-
воград –Волинської РДА достойно захистила честь району посівши ІІ 
- загальнокомандне місце, поступившись тільки м. Житомиру.  

Вітаємо наших переможців! 
Абсолютний переможець - учениця 11 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Мельник Тетяна в напрямку: вироби з соломки та верби, секція-
просторова композиція;  

Абсолютний переможець - учениця 8 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Ляхович Ірина, в напрямку вироби з природного матеріалу, 
секція - просторова композиція;  

І-місце - учениця 10 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Матвійчук 
Вікторія в напрямку: вироби з соломки та верби, секція-настінне 
панно;  

Диплом «За оригінальність» - учениця 9 класу Киянської ЗОШ І
-ІІІ ст. Герасимчук Леся, в напрямку вироби з природного матеріалу, 
секція - настінне панно.  

Хочу побажати юним школярам творчої наснаги, натхнення, 
добра, здоров’я, однодумців у творчих пошуках, наполегливості у 
досягненні поставленої мети на благо нашої Батьківщини, а батькам 
та керівникам гуртків - терпіння, любові до своїх дітей, злагоди та 
миру. Нехай участь у виставках-конкурсах не тільки виявить нові 
таланти, але й відкриє шлях у життя кожній обдарованій дитині. 



Давня мудрість говорить: «Хто стоїть 
на місці, той відстає». Вчительська про-
фесія вимагає постійної готовності до за-
стосування нових освітянських ідей та 
здатності постійно навчатися, бути у 
постійному творчому пошуку. Зважаючи на 
реалії сьогодення, вже недостатньо бути і 
актором, і психологом, і диригентом, і нова-
тором, і режисером, і діловодом, і диплома-
том. На сьогодні педагог – це розробник 

навчальних програм, фасилітатор, презен-
татор, тренер, наставник, менеджер, кон-
сультант, дослідник, агент змін. 

Тому й темою бінарного семінару вчи-
телів російської мови і світової літератури 

та психологів було обрано «Розвиток ко-
мунікативних здібностей учнів на уроках 
російської мови та світової літератури шляхом 
використання інноваційних методів навчан-
ня». Він відбувся 29 січня на базі Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Зустріли учасників семінару щирою 
піснею та запашним короваєм, задавши чудо-
вий тон на початку зустрічі, яка розпочалася з 
презентаційного меседжу практичного психо-
лога Саух В.В. про роботу закладу. Краще 
познайомитися один з одним допомогла впра-
ва «Журналіст», що емоційно налаштувала на 
плідну роботу. 

Практична частина семінару була пред-
ставлена уроками російської мови у 7 класі за 
темою «М’який знак на кінці прислівників після 
шиплячих», який майстерно провела Ливиць-
ка Т.С., та світової літератури у 5 класі за 
темою «Загадка дружби Тома Сойера і Гекль-
беррі Фінна», на який запросила Борисюк О.К. 

Майстер-клас «Робота з текстом на уро-
ках російської мови як засіб формування 
комунікативної компетенції учнів» запропо-
нувала заступник директора з навчально-
виховної роботи Мельничук Т.В., залучивши 

до виконання практичних завдань усіх 
учасників, про що вони залишили записи у 
книзі відгуків. 

Теоретична частина розпочалася 
засіданням «круглого столу», під час якого 
психологи та словесники проаналізували 
відвідані уроки. Виступи з досвіду роботи 
запропонували: Медвежинська Т.Є., вчи-
тель  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дзюба 
Е.В., вчитель Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, які зосередили увагу учасників на 
уроках майбутнього та сьогодення. Прак-
тичний психолог Саух В.В. розкрила психо-
лого-педагогічні основи викладання світо-
вої літератури. 

Чудового настрою учасникам семінару 
додала презентація результатів роботи над 
проектом «Образ жінки в світовій літера-
турі», продовженням якої стало інсценуван-
ня комедії «Фараони» О.Коломійця. Гості 
зацікавлено спостерігали талановиту гру 
справжніх акторів на справжній театральній 
сцені, зі справжніми декораціями. 

Тому й відгуки про семінар були 
найкращі, а також висловлені щирі слова 

«Школа вчителем стоїть» 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

Дні життя людського, наче плин води, 
Проліта вони так швидко, та у спадок 

Зостається пісня, повна згадок, 
Пам'ять зостається назавжди. 

 
Приємними хвилинами  спілкування з 

людьми, які все своє життя присвятили вчи-
тельській професії, розпочалося 28 січня 
2014 року  чергове засідання  колегії відділу 
освіти. 

Після оголошення порядку денного, 
начальник відділу освіти О.А.Антипчук  пере-
дав слово Подкаурі В.М., директору районно-
го центру творчості, спорту  і туризму 
учнівської молоді. 

Валентина Миколаївна, звертаючись до 
присутніх, підкреслила, що пережите життя – 
це наче велика держава, яка існує за певни-
ми законами, а ми в цій державі присутні хіба 
завдяки пам’яті, яка теж підвладна  
своєрідним законам. І саме зусиллями  
пам’яті ми реставруємо минуле, згадавши 
відрізок прожитого життя людей, які його 
велику частину присвятили розвитку освіти 
нашого району і внесли вагомий вклад в її 
оновлення. 

Даниною глибокої шани людям, які все 
своє свідоме життя прожили в обраній до-
лею професії, стала книга «Школа вчителем 
стоїть». В цій книзі  зібрані нариси про кра-
щих представників  багаточисельної спільно-
ти  освітян  нашого  рідного  Поліського  
краю. Серед великої кількості прізвищ роз-
міщено і прізвища наших шановних: 

Гордійчука Андрія Васильовича, начальни-

ка відділу освіти  1976-1996 років, Заслуженого  
вчителя України, 

Подран Галини Антонівни, завідуючої районним 
методичним  кабінетом (1970-1992 р.р.),  заступ-
ника завідуючого районного відділу освіти та 
начальника відділу освіти (1992-2002 р.р.), 

Лугая Івана Архиповича,  директора Токарівсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, якого 
нема серед нас, світла йому пам'ять. 

Касьян Галини Анатоліївни, завідуючої Город-
ницьким дошкільним навчальним  закладом  №2, 

Лагасюка Юрія Оксентійовича, Заслуженого 
працівника культури  України,  вчителя музичного 
мистецтва  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Солощук Олени Петрівни,  Відмінника народної 
освіти, вчителя хімії Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 

Скиби Галини Миколаївни, Відмінника освіти 
України, вчителя української мови та літератури  
Слободороманівської  гімназії, 

Рафальського Олега Олексійовича, Відмінника 
освіти України, вчителя-методиста хімії  та  
біології  Солободороманівської  гімназії. 

Доля людини. Хто її визначає? Чи обираємо ми 
професію, чи, як іноді здається, вона обирає нас - 
невідомо. Але якщо людина працює за покликан-
ням, дійсно за справжнім велінням душі, це стає 
відомо всім: і тим, з ким вона працює, і тим, хто з 
нею так чи інакше спілкується. 

Сьогодні ми маємо змогу, сказала Валентина 
Миколаївна, поспілкуватись з шановними  Андрієм 
Васильовичем Гордійчуком і Галиною Антонівною 
Подран, які присутні  серед нас. Раді  вручити  їм  
на згадку пам’ятну книгу. 

Начальник відділу освіти Олександр 
Анатолійович Антипчук щиросердно при-
вітав шановних гостей, побажав міцного 
здоров’я, невичерпної життєвої енергії, 
непохитної віри у свій успіх,  щирої  людсь-
кої поваги   і  вручив  на згадку книгу 
«Школа  вчителем стоїть». 

Приємним дарунком гостям стали і квіти, 
які  від директорського корпусу  вручила  
голова ради директорів А. К. Левченко. 

Таку ж книгу, в якій вміщено нариси про 
кращих освітян району,  отримали директо-
ри шкіл.  Її буде вручено  педагогам на 
урочистих  зборах учительських колективів. 

Теплі слова подяки за щемливі хвилини 
спілкування висловили Андрій Васильович  
і  Галина Антонівна. 

Завершальним акордом зустрічі з вете-
ранами педагогічної ниви стало виконання 
знаменитого твору авторів Платона Майбо-
роди  та Андрія Малишка «Пісня про вчи-
тельку»,  яку весь  зал виконав стоячи.  

Бінарний семінар учителів російської мови і світової літератури 



Стор.5 

Випуск 41 

Космос – безмежна зірчаста долина, 
Космос – загадок наповнений світ, 

Космос – чудова і дивна країна, 
Космос – це тайна, це безліч орбіт!  

Космос вабить кожного своєю безмежністю і красою.  
Кожна зірка – немов людина: якась яскравіша, якась тьмяніша, всі вони схожі , але кожна горить по – своєму і випромінює  неймовірне тепло. Все у 
космосі є таємничим  і прекрасним.  Кожна планета приховує в собі  щось невідоме та цікаве. 
7-8 лютого  в  м. Житомир, на базі обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді  відбулася обласна гуманітарна  виставка-конкурс 
«Космічні фантазії».  Команду від районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді представляли учні: Гірківської, Борисівської ЗОШ І
-ІІ ст., Гульської, Піщівської,  Киянської, Пилиповицької, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Слободороманівської гімназії по напрямках: літературна 
творчість, образотворче мистецтво, декоративно-прикладна творчість; в номінаціях: вишивка; ліплення; вироби з паперу; вироби з тканини, шкіри, 
ниток; космічна лялька;  вироби з природного матеріалу; вироби з бісеру. На конкурс-виставку  прибули 21 делегація з 16 районів та 5 міст, більше 
190 учасників. Наша команда здобула 4 загальнокомандне місце.  

 
Вітаємо  переможців: 

Абсолютний переможець в секції «вироби з природного матеріалу», учениця 8 класу 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ляхович Ірина. (керівник Ляхович З.М.) 
ІІІ місце в секції «космічна лялька»,  учениця 6 класу Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.  Близнюк 
Аліна (керівник Остапчук І.Г.) 

Диплом «За втілення творчого задуму»  в 
секції  «декоративний розпис» отримала 
учениця 11 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Мельник Тетяна (керівник Андрійчук Н.Т.) 
Диплом «За втілення творчого задуму»  в 
секції «вишивка» отримала учениця 9 класу 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Герасимчук Леся 
(керівник Ляхович З.М.). 
Дипломами також нагороджені: 
- творча робота Величко Поліни, учениці 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Андрійчук 
Н.Т.) 
 - творча робота Коломійчук Вікторії, уче-
ниці Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник 
Андрійчук Н.Т.) 
 - творча робота Лопатюк Марини, учениці 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. (керівник Лопатюк 
О.О.) 
 -творча робота Деюн Анастасії, учениці 
Борисівської ЗОШ І-ІІ ст. (керівник Вой-
нарівський В.А.) 
 - Яворська Лідія, учениця Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. зі своєю роботою (керівник Да-
нюк В.В.) 

30 січня 2014 року на базі РМЦ відбувся семінар вчителів фізики на тему «Використання ІКТ 
на уроках фізики як засіб розвитку творчої особистості» 

З вступним словом виступив методист РМЦ Скрипнюк Юрій Олексійович. Він звернув увагу на 
питання використання комп’ютерів та програмних засобів навчання на уроках фізики, участь дітей 
у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії, турнірах, МАН.  Перед початком 
семінару проведено аналіз участі шкіл району у Всеукраїнському конкурсі «Левеня – 2014», розда-
но учасникам конкурсу інформаційні вісники «Левеня».  

По даній темі семінару, з презентаційними матеріалами уроків, відзнятих в Красилівській ЗОШ, 
виступили вчителі фізики Лопатюк Оксана Володимирівна та Присяжнюк Сергій Володимирович. 
Фрагменти уроків в котрий раз показали, що в даній школі працюють досвідчені вчителі, які відда-
ють свої знання для розвитку творчої особистості. Різноманітні форми і методи роботи на уроках, 
налагоджена система роботи вчителів допомагає  досягненню очікуваних результатів.  

Вчитель фізики Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пасічник Михайло Миколайович, який 
розробив власну методику по використанню цифрового фотоапарата та відеокамери під час проведення уроків фізики, презентував для присутніх 
свій власний досвід та новостворену відеотеку наочних засобів навчання.  Він також поділився своїми напрацюваннями з колегами, щодо викорис-
тання відеотеки та можливостей фізичного кабінету на уроках фізики.   

Cемінар вчителів фізики  

 Космічні фантазії 



Cемінар вчителів інформатики 
 
Інформатика як навчальний предмет 

має свої специфічні особливості. Цей курс 
розглядається як необхідний інструмент, який у 
сучасному інформаційному суспільстві 
сприятиме більш успішному навчанню учнів, 
формуванню предметної та ключової 
компетентностей. Реалізація компетентнісної 
парадигми, яка орієнтує педагогів на 
впровадження в практику роботи цілісного 
підходу до розвитку особистості зумовила 
потребу прийняття нових Державних освітніх 
стандартів. 

Питання підготовки педагога до 
викладання інформатики в середній ланці за 
новим Державним стандартом освіти, 
формування предметних компетентностей в 
процесі викладання інформатики розглядалось 
на районному семінарі вчителів інформатики 
«Якість викладання інформатики як умова 
реалізації нових Державних стандартів освіти», 
який відбувся  4 лютого 2014 року на базі 
Слободороманівської гімназії. В його роботі 
взяли участь старший викладач кафедри 
інформатики та прикладної математики ЖДУ 
імені Івана Франка Жуковський С.С. та 24 
вчителі інформатики шкіл району. Семінар 
проходив  під  керівництвом  завідуючої  
районним  методичним   центром  Сікори О.П. 

Про мету, завдання, особливості 
викладання курсу інформатики у 2 та 5 класах 
говорилось у виступі зав. РМЦ Сікори О.П. 
«Основні вимоги до якості викладання 
інформатики у розрізі нових Державних 
стандартів». 

Психолог гімназії Петренко Г.О. 
ознайомила присутніх з результатами 
досліджень «Психологічна готовність до 
реалізації змісту нових Державних стандартів 

школи, вчителя, учня», які були проведені в 
гімназії та надала рекомендації щодо створення 
сприятливого емоційного стану на уроках 
інформатики у 2-х та 5-х  класах. 

Жуковський С.С. розповів про 
організацію позакласної роботи, спрямованої на 
формування в учнів теоретичної бази знань з 
основ роботи на комп’ютері та практичних 
навичок конструкторського і дослідницького 
характеру, про діяльність сайту E-olimp та 
використання його під час занять з 
обдарованими дітьми. 

В ході теоретичної частини були 
заслухані питання «Інноваційні методи 
навчання інформатики» (Шмерега М.Л. 
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Діяльнісний підхід на 
уроках математики» (Опанасюк С.Р. 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Особливості 
викладання інформатики у 2 класі» (Постнікова 
К.А. Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.). 

Практичний модуль семінару 
складався з уроку інформатики у 5 класі 
«Додавання тексту. Основні елементи 
формату символів: шрифти, накреслення, 
колір, розмір».  Під час проведення уроку 
вчитель Кучерявенко Д.В. продемонстрував 
присутнім використання різних форм та 
методів організації навчальної діяльності на 
уроці із залученням відеоматеріалів, 
презентацій, уміння учнів-п’ятикласників 
працювати з комп’ютером. 

Також Денис Вікторович поділився 
досвідом проведення факультативів та гуртків 
з інформатики: «Сходинки до інформатики» (3-
4 класи), «Секрети інформатики» (6-8 класи), 
«Основи інтернету» (8-9 класи),  «Основи веб-
дизайну» (10-11 класи). Свої роботи предста-
вили: учень 6 класу Горлаківський Антон 
«Фантазія Антона» (гурток «Секрети інформа-
тики») та учень 11 класу Рафальський Олек-
сандр «Створення сайту на платформі  
uCoz» (факультатив «Основи веб-дизайну»). 

Завершився семінар обговоренням 
питання «Реалізація на уроці інформатики 
особистісно-орієнтованого, компетентнісного 
та діяльнісного підходів», де кожен з присутніх  
мав змогу поділитись власними думками та 
отримати відповіді на питання, які виникають 
під час викладання інформатики. 

 
Cемінар педагогів-організаторів  

Найголовнішим у вихованні має 
бути особистість вихователя.  

Вплив особистості педагога на 
молоду душу становить ту силу, 
яку неможливо замінити ні підруч-

никами,  
ні моральними повчаннями,  

ні системою покарань і заохочень... 
”   

К.Д.Ушинський 
 

7 лютого 2014 року на базі районного 
методичного центру відбувся семінар педагогів
-організаторів на тему: «Організація навчаль-
но-виховного процесу на засадах  розвива-
льної педагогіки», в роботі якого взяли участь 

30 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів 
району. 

Розвиток є формою існування особистості. 
Розвиток розуміють як саморух, що визначається 
взаємодією внутрішніх і зовнішніх умов, а джере-
лом його стають внутрішні суперечності, які вини-
кають у  житті. Розвиток особистості - складний і 
тривалий процес набуття індивідом соціальної 
якості в спілкуванні і спільній діяльності з іншими 
людьми.   Основою розвитку є перетворення міжо-
собистісних відносин у внутрішньо особистісні. 
Враховуючи те, чого дитина вже досягла і навчи-
лася, дорослі організовують її діяльність, спрямо-
вану на оволодіння новими знаннями і способами 
поведінки.  

Учасники семінару ознайомились з теоретич-
ними матеріалами електронної презентації 
«Основи розвивальної педагогіки в навчаль-
ному закладі» (методист Вознюк Т.М.).  

Основним доповідачем по темі семінару 
виступила педагог-організатор, вчитель І кваліфі-
каційної категорії,  Васильчук Ірина Зигмундів-
на, яка представила виховну діяльність педагогіч-
ного колективу в матеріалах презентації: 
«Організація навчально-виховного процесу на 
засадах  розвивальної педагогіки в Брониць-
когутянській ЗОШ І-ІІІ ступенів».  

Теоретично обґрунтований і систематизова-
ний матеріал презентації, що розкриває  напрямок 
розвитку особистості дитини в сучасному світі, 
поданий в таблицях і схемах відображає мету 
виховної роботи загальноосвітнього навчального 
закладу. Порівняльна таблиця традиційної і розви-
вальної педагогіки  окреслює я-позицію і  роль 
педагога в системі освіти, методи навчання і дія-
льнісний аспект освітнього процесу.  Педагог-
організатор зазначає, що дитині потрібні не тільки 
знання, але і достатній рівень компетентностей 
для успішної адаптації в швидкозмінному соціумі 
та сучасному світі, саме таких як ціннісно-
смислова, соціально-комунікативна, загальнокуль-
турна, інформаційна, моральна, автономізаційна. 

Про роботу педагогічних колективів  своїх 
навчальних закладів розповіли,  демонструючи 
ілюстраційні матеріали в електронному варіанті, 
педагоги-організатори Корчемлюк Зоя Михайлів-
на (Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Колесник Таїса 
Петрівна (Слободороманівська гімназія), Васи-
лець Наталія Федорівна (Косенівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів). 

Ілюстрованим підтвердженням  функціону-
вання ефек-
тивної  вихов-
ної системи 
навчального 
закладу, твор-
чої діяльності 
колективу 
Броницькогу-
тянської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
стали продемонстровані Іриною Зигмундівною  
відеоматеріали: «Зимовий флеш-моб», сюжети 
інсценізації «Гарбузове сватання», виховної годи-
ни у 5 класі на тему: «Умій цінувати друж-
бу» (класний керівник Іванюк Л.В.) та виховної 
години у 11 класі на тему: «Толерантність врятує 
світ» (класний керівник Марцинковська З.В.). 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 



Стор.7 

Випуск 41 
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках математики 

11.02.2014 р. на базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся семінар вчителів математики «Проектування ІКТ-супроводу уроку математики». Сьо-
годні, з огляду на сучасні реалії, вчитель математики повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Процес навчання необ-
хідно організовувати так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила результати своєї праці і могли їх оцінити. Допо-
могти вчителю математики у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

В ході семінару завідуюча РМЦ Сікора О.П. розповіла про формування інформаційної 
компетентності і культури вчителів математики, використання різних програмних про-
дуктів при проектуванні уроку математики з ІКТ-супроводом.  
Вчителька математики Слободороманівської гімназії Лосовська З.А. ознайомила 
присутніх з моделюванням уроку математики на основі програмного забезпечення 
SMART Notebook-10.  
Використання інформаційно-комунікаційних технологій на своїх уроках та в позаклас-
ній роботі продемонстрували вчителі школи.  
Майстренко І.В. провела урок геометрії у 7 класі «Узагальнення і систематизація 
вивченого матеріалу з тем «Трикутник та його елементи», «Рівність трикутників» з 
використанням пакета «Динамічна геометрія». 
Колесник М.І. на підсумковому уроці з теми «Вектори» (9 клас), який проходив у ком-
п’ютерному класі, використовував електронні презентації для повторення теоретично-
го матеріалу та виконання текстових завдань, розв’язування задач.  

Власні електронні презентації про звичайні дроби та дії з ними застосувала в ході уроку «Розв’язування вправ на додавання і віднімання звичайних 
дробів з однаковим знаменником» Глущенко П.К. 

З використанням мультимедійних технологій пройшов позакласний захід «Математичні перегони», який з учнями 11 класів провела Борбенчук Л.О. 
На завершення семінару вчителі обмінялися досвідом, думками, в ході обговорення проблеми семінару дійшли до висновку, що ІКТ-супровід уроків 

математики спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, допомагає краще оцінити знання дитини. Але при підготовці до уроку з 
використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, отже необхідно складати план уроку виходячи з його мети. При відборі навчального 
матеріалу потрібно дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференціації, науковості та 
інш., так як мультимедійні засоби, комп’ютер не замінюють вчителя, а тільки доповнюють його. 

Завідуюча РМЦ, Сікора О.П 
 

Семінар учителів української мови та літератури на базі Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у світі дедалі швидше змінює орієнтації сучасного 
суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. Дуже важливо орга-
нізувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла  
їх оцінити. Завдання вчителя сьогодні — ширше поглянути на зміст і методи навчання, ввести у канву традиційних умінь з предмета ті, яких сьогодні 
бракує учням. 

З цією метою учителі української мови та літератури використовують на своїх уроках презентації, відео, сторінки спеціальних навчальних порталів, 
диски з навчальними програмами, рекомендовані Міністерством освіти, організовують роботу з учнями під своїм керівництвом в Інтернеті. Одним 
із способів цільового використання глобальної мережі на уроках словесності є веб-квест. 

Саме проблемі використання веб-квесту як однієї з форм організації проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках словесності був присвя-
чений районний семінар учителів української мови та літератури, який проходив 13 лютого на базі Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів.   

Ознайомившись з планом роботи, 29 учасників з цікавістю спостерігали презентацію  навчального закладу, в якій відображені традиції й досягнення  
учнівського та педагогічного колективів. Директор школи Малиновський О.М. та заступник директора з навчально-виховної роботи Гриценко В.І. звер-
нули увагу на актуальність порушеної теми семінару з огляду на реалії сьогодення. Гості змогли пересвідчитися в ефективності функціонування 
сайту Повчинської ЗОШ  завдяки виступу Гриценка В.І., який є його адміністратором. 

Емоційному налаштуванню сприяла вправа «Клубок», яку провела шкільний психолог Костенкова Л.І., після чого учасники семінару могли вислови-
ти очікування від заходу.  

Гостям запропонували оглянути чудову виставку барвистих вишиванок, запросивши на екскурсію до ошатної української світлиці.  
Зазирнути до вчительської творчої майстерні на відкриті уроки української літератури колегам запропонували молоді словесники:  
Ткачук Т.А. – у 6 клас за темою «Ігор Калинець «Писанки»; 
Чумаченко Н.В. – у 5 клас за темою «Євген Гуцало «Лось». 
На своїх заняттях філологи зуміли впровадити елементи веб-квестів, адже учні для виконання завдань впевнено користувалися мережею Інтернет, 

заходили на шкільний сайт, створювали власні презентації та буклети.  
Логічним продовженням уроків стала майстерно проведена мовно-літературна гра «Стрітення», під час якої учні, завдяки вмілому керівництву своїх 

наставників, продемонстрували вміння добирати інформацію із мережі Інтернет, доцільно використовувати її для підготовки та проведення заходу. 
Чудового настрою додали гостям і щирі слова, і задушевні пісні, і чудові таночки, а ще свічки з найкращими побажаннями та власноруч виготовлені 
квіти.  

Засідання круглого столу розпочалося обговоренням відвіданих уроків та заходу учасниками семінару. Вони відзначили належний рівень їх підгото-
вки, чіткість, ефективність та практичну значущість. 

Презентацію про розвиток медіа-компетентності на уроках літератури запропонувала методист РМЦ Рошка С.П., ознайомивши вчителів з поняттям 
освітнього веб-квесту, його особливостями, структурою та ресурсами.  На підтвердження актуальності теми словесники переглянули відеоматеріали 
майстер-класу та уроку Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» в номінації «Українська мова та література», які демонстрували роботу з веб-
сайтом. 

Підводячи підсумки зустрічі,  учасники семінару зазначили, що застосування технології веб-квесту сприяє підвищенню мотивації до самоосвіти, 
формуванню нових компетенцій, реалізації творчого потенціалу учнів, підвищенню власної самооцінки, розвитку особистісних нахилів.  



Змагаються баскетболістки 

Стор.8 

Школам Лесиного краю 

В особистому заліку серед дівчат перше місце посіла Костюк Марина з 
Городниці, яка стала абсолютною переможницею змагань (71 бал). 
Друге місце у Кривеги Вікторії з Пилипович (66 балів). На третьому 
місці Мельник Олена з Броницької Гути (63 бали). 
У юнаків 1-2 місця посіли учні-учасники Городницької команди Полян-
ський Олександр (66 балів) та Бучинський Олександр (64 бали). На 3 
місці Литвінчук Сергій з Броницькогутянської школи (61 бал). 
Переможці та призери змагань в особистому та командному заліку 
нагороджені грамотами,  медалями та грошовими нагородами. 

Районні змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки, присвячені 
Дню захисники Вітчизни, були проведені на базі Новоград-
Волинського колегіуму. 
16 команд ЗОШ І-ІІІ 
ступенів прибули в 
стрілецький тир, щоб 
позмагатись у влучнос-
ті. 
Підтвердили лідерські 
позиції в стрільбі ко-
манда Городницької 
ЗОШ (викладач Полі-
щук А.В.), яка набрала 
в сумі 201 бал. Друге місце (174 бали) у команди Повчинської ЗОШ 
(викладач Безродний Л.О.). На третьому місці школярі Броницькогу-
тянської ЗОШ (викладач Корольчук Ю.І.) – 170 балів. 

 

До Дня захисників Вітчизни 

МІСЦЕ З Н З РЕЗУЛЬТАТ 
1 Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 201 
2 Повчинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 174 
3 Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 170 
4 Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 157 
5 Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 146 
6 Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 145 
7 Киянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 144 
8 Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 143 
9 Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів 140 

10 Слободороманівська гімназія 132 
11 Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 119 
12 Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 113 
13 Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 103 
14 Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 51 
15 Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів 47 
16 Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 27 

На районні змагання з баскетболу серед дівчат прибули команди Киянської, 
Косенівської, Красилівської, Суслівської, Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 
Слободороманівської гімназії. 
Потужно розпочала змагання, минулорічний чемпіон, команда Чижівської 
школи,  яка  перемогла  суперниць  Суслівської ЗОШ (21 : 0) та Киянської 
ЗОШ (20 : 12). Інший фіналіст – дівчата Косенівської  школи на шляху до 
фіналу перемогли команди Красилівської ЗОШ (8 : 6)   та Слободороманівсь-
кої гімназії (12 : 4). У фіналі команда Чижівської ЗОШ (керівник гуртка Соко-
лова З.О.) довела свою перевагу  (18 : 12)  над  суперницями  з  Косенівської  
ЗОШ  (вчитель  Сайчук О.А.), в черговий раз ставши чемпіонками району. В 
зустрічі за третє місце дівчата Киянської ЗОШ (вчитель Ганношин М.Г.) пере-
могли ровесниць з Красилівки (вчитель Петришин В.І.)  - 18 : 10. 
Кращим гравцем змагань визнано Бабчук Іванну  з команди Чижівської шко-
ли, якій вдавалися індивідуальні проходи до кільця суперника та результати-
вні кидки з далекої відстані. 
Зі складу команд-призерів буде сформовано збірну  району для участі в 
обласних змаганнях. 



Один із секретів творчості полягає в тому, 
щоб пробудити в учнів інтерес до пошуку, аналізу 
власної роботи. Ще В.Сухомлинський зазначав 
«Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця 
давала вчителю насолоду, щоб повсякденне 
проведення уроків не перетворювалось на  
нудну одноманітну повинність, виведіть 
вчителя на щасливу стежку дослідника». 
Підтвердженням того, що  сучасний урок-це твір 
мистецтва, де педагог уміло використовує всі 
можливості для розвитку особистості учня,  став 
проведений 12 лютого  2014 року на базі Жолоб-
ненської ЗОШ І-ІІІ ступенів районний семінар-
практикум вчителів географії «Сучасні педагогічні 
технології на уроках географії та економіки». Його 
відвідали 22 вчителі нашого району. 

Зустріли гостей урочисто учні та адміністрація 
школи, запросивши ознайомитись із закладом, де 
на гостей чекала приємна несподіванка «Карта 
бажань» для позитивного налаштування на робо-
ту. Директор школи та вчитель географії Солощук 
Олександр Омелянович  презентував роботу 
ввіреного йому закладу та ознайомив з досвідом 
своєї роботи,  як вчителя-предметника. 

Олександр Омелянович  продемонстрував 
професійні вміння, методичні навички щодо про-
ведення уроків, позакласних занять. Так, значно 
розширився кругозір учнів на уроці географії у 9 
класі з теми "Соціальна сфера". На уроці було 
доцільно  використано проблемно-пошуковий 
метод та злиття традиційних форм роботи з нови-
ми технологіями навчання. Використання вчите-
лем різноманітних форм та видів роботи з учня-
ми, зокрема, роботи в групах, елементів випе-

реджуючого навчання, створення проблем-
них ситуацій, які стали виявом креативного 
мислення,  розв’язування географічних 
задач, роботи з географічними тестами та 
вдало організована комп’ютерна підтримка  
забезпечили в кінцевому результаті досяг-
нення високої результативності уроку та 
реалізації поставлених цілей, демонстрацію 
високого володіння вчителями методикою 
викладання предмета. 

Прекрасний настрій та  натхнення  
отримали учасники семінару після відвіду-
вання інтелектуальної гри  «Галопом по 
Європі»,  яка дала можливість не лише 
перевірити, узагальнити знання учнів про 
країни Європи, а й виявити їх уміння прово-
дити зв'язки , вміння працювати в команді, 
виховання в учнів почуття патріотизму. 
Жваво, весело та з цікавістю школярі двох 
команд «Євродіти» та «Патріоти» брали 
участь у змаганні. Не залишились осторонь 
і гості заходу, беручи активну участь у грі. 
Чудового настрою долало присутнім  вико-
нання пісень талановитими школярами. 
Серед вчителів району переможцями у 
змаганні стали Павлюк Л.О., вчитель Мало-
цвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів, та Янченко 
Л.В.,вчитель Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, а  
серед учнів команда-переможець 
«Євродіти», які були нагороджені подарун-
ками.  Глядачами було відмічено артистич-
ність дітей, естетичне оформлення заходу. 

Програма семінару була насиченою та 
різноманітною. В  ході його методист РМЦ 

Дем’янчук Н.К. познайомила присутніх з 
палітрою педагогічних технологій, які слід 
застосовувати при проектуванні уроків 
географії та економіки. Досвідом викори-
стання сучасних педагогічних методик при 
проведенні уроків географії  поділилися з 
колегами Черемха М.Р., вчитель Велико-
молодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів; інтерак-
тивних технологій - Дорошкевич А.Б., вчи-
тель Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та  
інформаційно-комунікаційних технологій - 
Щирський О.П., вчитель Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів. 

Тож не дивно, що результати семінару 
високо оцінили колеги - вчителі-
предметники району,  зазначивши, що такі 
заходи - справді обмін корисним досвідом, 
запорука досягнення якісного рівня освітніх 
послуг. 

Стор.9 

Випуск 41 

Творче спілкування із родиною – те головне, що допомагає 
вчителю успішно впливати на розвиток  

особистості кожної дитини 
 
13 лютого 2014 року на базі Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів відбувся семінар заступників ди-
ректорів з виховної роботи на тему: «Батьки і 
вчителі: співучасники творчого процесу вихо-
вання учнів», в якому взяли участь 10 педа-
гогів шкіл району. 
Учасників семінару гостинно зустріли в вести-
бюлі навчального закладу  адміністрація, 

вчителі, учні.  Ансамбль художньої самодіяльності батьківського 
колективу  подарував всім чудову авторську пісню про шкільне 
життя.  
Директор школи Лагодинський Володи-
мир Богданович і заступник з виховної 
роботи Федюк Тетяна Михайлівна прове-
ли  екскурсію по школі, ознайомили з  
напрацьованими матеріалами педагогів у 
методичному кабінеті, з осередком збе-
реження культурного надбання українсь-
кого народу – світлицею, в якій зібрані 
численні речі побуту жителів села. 
Шкільний психолог Пашківська Т.Л. провела тренінг-знайомство.  
Тетяна Михайлівна презентувала роботу педагогічного, учнівського 
і батьківського  колективів Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по ре-
алізації принципу співпраці у навчально-виховному процесі. Врахо-
вуючи сучасні методи збереження, передачі і відтворення інфор-

мації є змога представити до уваги максимальну кількість відомостей 
про організацію діяльності виховної системи навчального закладу, 
формування уявлень про  забезпечення єдності ефективного 
функціонування трикутника: учні –вчителі-батьки. Підтвердженням 
представленого інформаційного матеріалу стала демонстрація відео-
матеріалів виховних годин  проведених класними керівниками за 
участю  батьків учнів: у 6-х класах «Чи знаємо ми одне одного» (кл. кер. 
Новицька О.М.) та «Захоплення моєї сім’ї» (кл. кер. Нагаль Н.М.), у 7 
класі «Хвала рукам, що пахнуть хлібом!» (кл. кер. Шакура О.Л.), у 8 
класі «Звичаї та обряди при народженні дитини» (кл. кер. Шурпан В.Д.), 
у 9 класі «Закон і ми» (кл. кер. Шах Н.С.), у 10 класі міні-проект «Історія 
країни – історія родини» (кл. кер. Колесник С.М.), у 11 класі «Пошук 
формули успіху» (кл. кер.  Лагодинська Л.А.). 
Учасники семінару були присутні  на  спільному лекторії батьків і вчи-
телів «Вибір за вами!»,  метою якого стала  пропаганда здорового спо-
собу життя, профілактика формування негативних звичок та інфор-
мування про їх вплив на молодий організм. 

Cемінар заступників директорів з виховної роботи  

«Сучасні педагогічні технології на уроках географії та економіки» 



Змагання з баскетболу серед працівників загальноосвітніх шкіл 

РМЦ 

Р М Ц  

 19 лютого 2014 року в спортивному залі міської ДЮСШ 
проводились змагання з баскетболу серед працівників загаль-
ноосвітніх шкіл, присвячені Дню захисника Вітчизни. 

На відкритті змагань виступив начальник відділу освіти 
Антипчук О.А., який привітав присутніх з Днем захисника 
Вітчизни, побажав міцного здоров’я учасникам змагань та їх 
близьким, добробуту, сімейного благополуччя в наш непро-
стий час. 

Змагання розпочалися зустріччю між командами Городниць-
кої ЗОШ (капітан Пужаєв С.І.) та збірною Великомолодьківської  
т а 
Т о -

карівської шкіл (капітан Храбан І.С.). Гравці городницької коман-
ди показали кращу комбінаційну і результативну гру і перекон-
ливо перемогли 28:11. Гра між командами відділу освіти 
(капітан Іляхов В.Ф.) і збірною Великомолодьківської  та То-
карівської шкіл завершилась з рахунком 20:11. В зустрічі за пер-

ше місце команда відділу освіти показала кращу технічну та 
тактичну підготовку і перемогла команду Городницької школ 
из рахунком 21:6.  

В змаганнях взяли активну участь Копчук М.О. (директор 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.), Бортник Л.М. (директор Косенівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Лагодинський В.Б. (директор Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Черниш В.М. (заступник директора Федорівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Романюк О.В. (керівник гуртка РЦТСТУМ), Подкаура П.П. 
(вчитель Середньодеражнянської ЗОШ І-ІІ ст.), Нікончук В.І. 
(вчитель Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст.), Павлюк Ю.М. 
(вчитель Слободороманівської гімназії),  Якимчук С.Б. (вчитель 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ст.), Шостак І.В., Черенович Ю.В. 
(вчителі Курчицької ЗОШ І-ІІ ст.), Гераскін О.С. (вчитель 
Орепівської ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Кращими гравцями змагань визнано навчальника відділу 
освіти Антипчука О.А. та вчителя Городницької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Пужаєва С.І. 

Команди-учасники змагань нагороджені дипломами відділу 
освіти та грошовими преміями райкому профспілки. 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 


