
Прийміть наші 
щирі вітання зі 
світлим і радісним 
святом —  
Днем Перемоги! 

Низький уклін і слава визволителям, котрі зі 
зброєю в руках захистили свободу і незалежність 
нашої країни, і трудівникам тилу, які самовіддано 
працювали задля Перемоги. 
Напередодні цього світлого дня бажаємо Вам, 
дорогі наші ветерани, великого щастя, здоров’я, 
оптимізму та активного довголіття! Нехай у Ваших 

родинах панує злагода і спокій, а оселі 
повняться достатком! 
Нехай на нашій благословенній землі 
завжди панує мир, спокій та добро! 
Зі святом, дорогі ветерани! 

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

Дорогі визволителі, шановні ветерани 
Великої Вітчизняної війни! 

Підсумки роботи над методичною проблемною  
темою району 

29 березня відбулася науково-практична 
конференція на тему: «Підсумки роботи 
над методичною проблемною району 
«Компетентнісно-орієнтоване навчання та 
виховання, як один з напрямків модерніза-
ції освіти», на яку були запрошені пред-
ставники з усіх загальноосвітніх шкіл ра-
йону. 
Учасників конференції привітала заступ-
ник начальника відділу освіти Андрощук 
В.П. 
Завідуюча РМЦ Сікора О.П. у своїй допо-
віді підвела підсумки роботи педагогічних 
колективів району за 5 років по даній 
проблемі. Вона відмітила, що за цей час 
проведено велику роботу з питань впро-
вадження компетентнісно-орієнтованого 
підходу в навчально-виховний процес. 
Компетентнісно-орієнтований підхід до 
формування змісту освіти став концептуа-
льним орієнтиром для шкіл району. 
Цікавими напрацюваннями педагогічного 
колективу по роботі з обдарованою мо-
лоддю поділився директор Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Лагодинський В.Б. 

Досвідом роботи з 
п и т а н н я 
«Компетентнісний 
підхід у вивченні 
іноземних мов 
через оновлення 

змісту та методів навчання в умовах модер-
нізації сучасної школи» ознайомили присут-
ніх заступник завідуючої РМЦ Костюк К.М., 
вчителі іноземних мов Повчинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Кириченко Н.В., Несолонської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Петрук Н.В. та Яворівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Радзивіл Т.В. 
Заступник директора Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Яворенко Н.І. виступила по питан-
ню «Методична робота школи в контексті 
реалізації компетентнісно-орієнтованого 
підходу до освітнього процесу». 
Про роль шкільної бібліотеки у формування 
читацької компетентності школярів розпові-
ла бібліотекар Слободороманівської гімназії 
Богданчук Г.П. 
Вчителька світової літератури Борисівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Аврамець Т.М. поділилася 
досвідом роботи по розвитку творчих здіб-
ностей школярів у контексті компетентнісно-
орієнтованого підходу на уроках словеснос-
ті. 
Цікавим був виступ вчительки початкових 
класів Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Шилі-
ної С.В., яка зупинилась на питанні: 

«Компетентнісний підхід, як засіб підвищення 
якості навчально-виховного процесу у 1-4 кла-
сах». 
Досвідом роботи з питання: «Компетентнісно-
орієнтовані завдання на уроках математики» 
поділилася вчителька математики Слободоро-
манівської гімназії Лосовська З.А. 
Керівник  творчої групи вчителів природничого 
циклу директор Івашківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Ковальчук Г.І. узагальнила досвід учасників 
творчої групи по впровадженню проектних тех-
нологій. 
Всі виступи супроводжувалися цікавими елект-
ронними презентаціями. 
На завершення конференції Сікора О.П. висло-
вила сподівання, що конференція стане підста-
вою для осмислення сучасних проблем навчаль-
но-виховного 
процесу, но-
вих ідей, зле-
том творчості і 
професіоналі-
зму. 
 
З а в і д у ю ч а 
РМЦ  
Сікора О.П., 
м е т о д и с т 
РМЦ 
 Євпак О.М. 
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шокласнику!». 
2.3. До 1 серпня 2012 року укомплектувати педагогічними 
працівниками з відповідною освітою перші класи загально-
освітніх навчальних закладів. 
2.4. Провести у навчальних закладах Дні відкритих дверей 
для батьків майбутніх першокласників до 25.05.2012 
2.5. До 01.06.2012 організовувати проведення навчаль-
них зборів для батьків майбутніх першокласників «Моя дитина 
йде до школи» 
2.6. Постійно висвітлювати на веб.-сторінках шкіл інфор-
мацію про хід проведення акції «Дай руку, першокласнику!» 
2.7. Залучати до проведення акції місцеві органи вико-
навчої влади та самоврядування, підприємців, меценатів, спон-
сорів, громадськість.  
3. Вчителям початкових класів: 
3.1. Взяти для практичного використання рекомендації 
щодо організації навчально-виховного процесу у першому 
класі. 
3.2. Створити інформаційні куточки «Ми чекаємо на тебе 
першокласнику!» до 20.04.2012 
4. Районному методичному центру: 
4.1. Організувати семінари, лекції  для вчителів, що наби-
рають перші класи, з метою обговорення проблем  успішної 
організації навчально-виховного процесу, навчальних програм 
та підручників. 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 

завідуючу РМЦ  відділу освіти  Сікору О.П. 
Заступник начальника відділу   В.П.Андрощук 

 
 
 

Щодо проведення Всеукраїнської акції 
«Дай руку, першокласнику!» 
 На виконання листа Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту від 30.01.2012 № 1/9-66 щодо проведен-
ня Всеукраїнської акції  «Дай руку, першокласнику!», рішен-
ня колегії відділу освіти від 27.03.2012 №2  з метою вдос-
коналення навчально-виховного процесу, створення спри-
ятливих умов для адаптації та навчання, забезпечення 
благополучного розвитку, навчання і виховання учнів 1 
класу 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити план заходів щодо проведення Все-
української акції «Дай руку, першокласнику!» в Новоград-
Волинському районі. 
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних за-
кладів: 
2.1. Опрацювати у педагогічних колективах листи 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 
09.06.2011№1/9-455 щодо проведення  Всеукраїнської 
акції «Дай руку, першокласнику!» та від 30.01.2012 №1/9-
66 щодо проведенн6я Всеукраїнської акції «Дай руку, пер-
шокласнику!» до 10.04.2012 
2.2. Забезпечити виконання наданих рекомендацій, 
передбачених листом МОН молоді і спорту від 30.01.2012 
№1/9-66 щодо участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, пер-
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руками зверху та знизу» провів вчитель І 
категорії Павлюк Ю.М. Учні виконували 
передачу від стінки, в парах,  зустрічних 
колонах, від волейбольної сітки. Вчитель 
слідкував за технікою виконання вправ 
та вчасно виправляв помилки учнів. 

Присутні 
були 
приємно 
здиво-
вані тех-
нікою 
володін-

ня м’ячем учнями.  
Керівник гуртка з гирьового 
спорту Дідовець О.М. розповів 
про досягнення своїх вихо-
ванців, провів показові виступи 
та особисто продемонстрував 
вправи з гирями.  
Виховний захід «Прощавай, зимо, здраст-
вуй, весно!» підготували та провели учні 
3 класу (вчитель Лосовська Т.Г.). Діти 
піснями й танцями проводжали зиму та 

Семінар вчителів фізичного вихо-
вання на тему «Використання інно-
ваційних технологій на уроках 
фізичної культури» було проведено 
на  базі Слободороманівської гім-
назії.  
Учасників семінару, яких було 21 
вчитель, зустрічали хлібом-сіллю 
директор гімназії Ващенко О.Г. та 
заступники Лосовська З.А. і Дейне-
ка Н.В. Олена Гаврилівна провела 
з учасниками семінару екскурсію по 
гімназії та розповіла історію створення 
навчального закладу. Перша в області 
сільська гімназія була побудова за спри-
яння нашого земляка Голови Верховної 
Ради України Володимира Михайловича 
Литвина у 2001 році.  
Відкритий урок з учнями 5 класу з нав-
чального модуля «Волейбол» із завдан-
ням «Прийоми та передача м’яча двома 

зустрічали  весну, згадали народні при-
слів’я про 
весну. Також 
до свята залу-
чились учас-
ники семіна-
ру, які змага-
лись у кон-
курсах на 
краще знан-
ня українсь-
кої пісні та в 
спритності.  

Семінар завершився обговоренням 
уроку та підведенням підсумків за 
круглим столом. 
 Методист РМЦ Горбовський В.П. 
 

«Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури»  



Щорічно, серед освітянських 
колективів району, згідно Поло-
ження, затвердженого Президією 
районного комітету профспілки 
працівників освіти, проходить 
фестиваль-конкурс «Любіть 
Україну – вона у нас єдина». 

Цього року він проходив по 
територіальних зонах. 

У виступах учасників були 
представлені твори різних 
жанрів мистецтва та культу-
ри. 

Оцінка виступів здійснюва-
лась оргкомітетом, враховую-
чи актуальність репертуару, 
в ик онавс ьку  майс терн іс ть , 
сценічну культуру. Не поза ува-
гою були й акторські здібності та 
якість супроводу. 

Члени оргкомітету високо оціни-
ли виступ народного 
вокального жіночого 
ансамблю освітян Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(х у дожн ій  к е р ів ник 
Ю.О.Лагасюк) та вокаль-
ного ансамблю Брониць-
когутянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (художній керів-
ник сільський голова 
В.О.Приймак). Своєю 
мелодійністю присутніх у 
залі зачарувало виконан-

ня пісень: «Учительська доля». 
«Мамина порада», «Закохалася». 

Заполонили душі глядачів та 
ч л е н ів  о р гк о м і т ет у  п і с н і 
«Україна», «Дорога додому» - 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(художній керівник Д.В.Сташко); 
«У ніч на Купала», «Ой у лузі 

червона калина» - Киківська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів (художній керівник 
В.С.Марчук). 

Слід відмітити хоровий колектив 

Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів при виконанні пісень 
« В е л и ч а л ь н а » , 
«Чобіток»  (художній керівник 
М.П.Денисюк). 

Успішно виконані во-
кальними групами пісні: 
«Чай вишневий», «Моє 
р і д н е  с е -
ло» (Барвинівська ЗОШ 
І - І І І  с т у п е н і в ) ; 
«Хуртовина» (Гульська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
« С а д о ч о к » ,  
«Желаю» (Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

« З е л е н е є  ж и т о ,  з е -
лене» (Тальківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів). 
Пісні, у їх виконанні, ліричні, 
українські народні, веснянки, 
подаровані слухачам від 
щирого серця. 
Досить мелодійно прозвучали 
пісні «Іванку», «Два крила» у 
виконанні квартету у складі 
Н.Дейнеки, З.Лосовської, 

Т .Лос овс ьк ої ,  Г .Богдарчу к 
(Слободороманівська гімназія); 
пісня «Матері» у виконанні тріо у 
с к ладі  І .Дерк ач,  Л.Гу дзь , 
Л.Тимошенко (Немильнянська 
ЗОШ І-ІІ ступенів); «Мамина коса» 
у виконанні В.Саух, В.Боровець, 
К.Бобровської (Малоцвілянська 
ЗОШ І-ІІ ступенів). 

Їх пісні заполонили душі при-
сутніх  любов’ю та повагою. 

З трепетом та ніжністю викона-
на пісня «Квітка-душа» у складі 

ду ету А.Данюк,  С.Сарган 
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 
пісня «Ой говорила чиста вода» у 
виконанні В.Саух, О.Ничипорук, 
учениці 9 класу В.Мамчуровської 
(Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів). 

Дуже сподобалось глядачам 
соло, яке звучало досить мело-
дійно при виконанні пісень 
«Мамин х л іб» О.Рибак ом 

(Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
с ту пен ів ) ;  «Ти пам’ятай» 
Н . Д е й н е к о ю 
(Слободороманівська гімназія); 
«Чарівна скрипка» О.Ситою 
(Тальківська ЗОШ І-ІІ ступенів); 

«Читаємо, співаємо, танцюємо, відпочиваємо, змагаємось!» 
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«Я у тебе одна» А.Данюк 
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 

Майстерно виконано на скрипці 
соло «Мелодія» з кінофільму 
«Тіні забутих предків» О.Петраш 
(Новороманівська ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів). 
Симпатію у глядачів викликав 

танцювальний колектив Киківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів з участю 
директора школи М.Процюка, 
танцюючи «Солдатську плясо-
ву». 

Зворушливо прозвучали поезії 
з вуст директора Слободоро-
манівської гімназії О.Ващенко 
«Материнське щастя» та вчи-
тельки Гульської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Л.Шевчук «Твої листи пах-
нуть зів’ялими трояндами». 

Всі виконавці творів різних 
жанрів подарували глядачам 
відчуття насолоди, відчуття 
відпочинку, радість та гордість за 
нашу Україну, за наш народ, за 
наших освітян, які є носіями 
української культури. 

Члени оргкомітету Л.Вознюк, 
К.Костюк, В.Подкаура від щирого 
серця подякували художнім ко-
лективам та окремим виконав-
цям фестивалю-конкурсу. Кращі 
з них запрошені до участі в за-
ключному – підсумковому кон-
церті, що відбудеться 25 квітня 
2012 року в актовій залі міської 
гімназії. 

Голова РК  Л.Вознюк 



Як про здоров'я ти 
думати будеш 
Ніколи здоров'я ти не 
загубиш. 
 З метою пропаганди  
здорового способу 
життя, дбайливого 
ставлення до свого 
здоров'я, профілак-
тики шкідливих зви-
чок, розповсюдження 
елементарних знань 
з гігієни, попереджен-
ня важких захворювань; розвитку творчих здібностей учнів, створення  
умов для дружнього спілкування, виявлення талантів 11 квітня 2012 року  
у  малому залі міського Палацу Культури відбувся районний фестиваль-
конкурс «Молодь обирає здоров’я», в якому взяли участь 74 учні у складі 
команд  з 10 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів. 

 Представники учнівської 
молоді активно, емоційно з 
розумінням  відповідальності 
за власне здоров’я, презенту-
вали свої виступи.  Змістовно, 
цікаво, відповідно темі  були 
підготовлені літературно-музично-спортивні міні-композиції  командами 
Городницької,  Броницькогутянської і Піщівської ЗОШ, які отримали найбі-

льшу кількість балів і 
вибороли відповідно 
перше, друге і третє 
місця. 

 Паралельно 
виступам 
оцінювалися 
плакати відпо-
відної темати-
ки. У різнома-
нітних сюже-
тах  плакатів 
школярі вира-
зити  своє 
відношення до негативних проявів людського життя, бажання  бути  здоро-
вими, сильними, мужніми та успішно будувати своє майбутнє  і майбутнє 
Батьківщини. 
 

Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Молодь обирає здоров'я 
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ним завданням, за що 
отримали високі оцінки. 
Урок пройшов у дуже 
високому темпі. 
Кабінет трудового на-
вчання – це казкове міс-
це, створене в тісній 
співпраці вчителя, дирек-
ції і вихованців (стенди, 
власні проекти дітей, 
вишивки, вироби з бісеру, модульне орігамі та ін.). Найбільшу увагу 
учасників семінару привернули 2 лебеді, які виготовлені за допомо-
гою «модульного орігамі». На їх виготовлення пішло 1000 листів 
формату А-4. На наступному уроці тема: «Модульне орігамі» учасни-
ків семінару чекав несподіваний і приємний сюрприз. Діти 8 класу 
були в ролі тренерів, а учасники – учнями, які власноруч виготовили 
корзинки та здобули невичерпні знання в даному напрямку. Майстер-
клас отримав високу оцінку.  
В обговоренні семінару взяли участь всі учасники (10 чоловік), які 
високо оцінили роботу вчителя.  
 Кожен присутній на семінарі взяв для себе ту іскру знань, тепла, 
задоволення, яка допоможе йому в подальшій роботі . Від вчителів 
семінару і від себе особисто дякую адміністрації школи і Юлії Леоніді-
вні за організацію і проведення семінару. Щастя, здоров’я і успіхів 
вам на педагогічний ниві. 
Методист РМЦ відділу освіти  Скрипнюк Ю.О.    

12.04.2012 року, у Чижівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
районний семінар вчителів 
т р у д о в о г о  н а в ч а н н я 
(обслуговуючої праці) на 
тему: «Навчання учнів основ-
н их  е т ап ів  п р оек т н о -
технологічної діяльності та 
уроках обслуговуючої праці».  
При вході у школу, учасників 
семінару радо вітав директор 

школи Лагодинський Володимир Богданович, який і ознайомив з планом 
роботи семінару, історією школи, творчими успіхами колег. 
Урок  у 5 класі на тему: «Ця дивовижна витинанка» провела для учасни-
ків семінару вчитель першої категорії Шакура Юлія Леонідівна. 
. В процесі уроку вчителька показала, як вміло використовує ІКТ 
(електронну дошку, комп’ютер), дає основу для творчого зростання осо-
бистості, застосовує елементи етнографії, українознавства, пов’язаних з 
історією, культурою, побутом народу, використовує різні форми роботи 
для досягнення мети уроку. Найбільш ефективно, як засіб активізації 
пізнавальної активності учнів, вчителька використала елементи гри, 
пошукову роботу, що допомагає розвивати інтерес дітей до трудового 
навчання, розкриває творчу особистість. Всі діти справилися з практич-

«Навчання учнів основних етапів проектно-
технологічної діяльності та уроках обслуговуючої 

праці».  



освіти і науки , молоді та спорту щодо проведення Всеукраїнської 
акції «Дай руку, першокласнику!». Районний логопед відділу освіти 
Миронова Галина Василівна виступила з питанням «Подолання заї-
кання в дітей молодшого шкільного віку».  
Підводячи підсумки семінару, методист РМЦ Лопатюк Валентина 
Григорівна зазначила, що найвищою метою освіти ХХІ століття – є 
виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 
розвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого 
вирішення проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію, прагне змінити на 
краще своє життя і життя своєї 
країни. Тобто перед сучасною 
освітою на передній план ви-
ступає завдання інтелектуаль-
ного розвитку. Для реалізації 
даної мети особистість повин-
на мати достатній рівень роз-
витку всіх видів пам’яті, уваги, 
уяви, мислення та мовлення, а 
також здібність до аналізу та 
синтезу, абстрагування й уза-
гальнення, вміння приймати 
рішення, доводити твердження 
і спростовувати їх. Отже, вміння логічно мислити – це необхідна умо-
ва розвитку інтелекту особистості. Хоча процес формування логічно-
го мислення досягає стадії формально-логічних операцій лише у 
підлітковому віці, без належних зусиль у дошкільному віці та у почат-
ковій школі інтелектуальний розвиток особистості буде частковим.  

10 квітня на базі Гірківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів пройшов 
семінар-практикум вчителів 
початкових класів з проблеми 
«Розвиток  логічного мислення 
молодших школярів на уроках 
та в позаурочний час» У семі-
нарі взяли участь 22 вчителі 
початкових класів шкіл  райо-
ну. 
Учасників семінару гостинно 
зустріли учнівський та педаго-

гічний колектив, піднісши коровай на вишитому рушнику. Зі словами вітання 
до присутніх звернувся директор школи Смоляр Володимир Іванович. Він 
запропонував  переглянути електронну презентацію роботи навчального 
закладу з традиціями, завданнями та досягненнями педагогічного й учнівсь-
кого колективів. 
Вчителі відвідали відкриті уроки, які майстерно провели: Карплюк Тетяна 
Євгенівна—урок навчання грамоти у 1 класі на тему «Звуки (ф), (ф/). Позна-
чення буквою «еф»», Лопатюк Оксана Олександрівна—урок математики у 2 
класі на тему «Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення і ділення на 
4», Семенюк Людмила Олександрівна—урок української мови у 3 класі на 
тему «Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова-
синоніми і антоніми». 
Логічним продовженням уроків став позакласний захід «Стежками мого рід-
ного села». Гарні враження справили на присутніх ведучі свята, познайомив-
ши з історією сіл Гірки та Кудиновичі.  Приємно здивували гостей професій-
ним виконанням  пісень учні школи та аматорський колектив села Гірки.  Не 
обійшлося  без іскрометного гумору, що прозвучав у виконанні другокласни-
ків (класовод Лопатюк О.О.).  
Під час роботи круглого столу було опрацьовано рекомендації Міністерства 

«Розвиток  логічного мислення молодших 
школярів на уроках та в позаурочний час»  

Моделювання одягу школярами 

17-18 квітня 2012року в м.Житомир 
ОЦНТТУМ була проведена обласна 
виставка-конкурс  «Моделювання одя-
гу». 

Творчі майстрині  РЦТСТУМ демон-
стрували моделі , які створили власни-
ми руками. Серед 19 делегацій області 
наші вихованці зайняли 7 загальноко-

мандне місце.  
В'язання - це творча робота, 
до того ж приємна і зовсім не 
стомлює. Давно відомо, що 
в'язання не лише відганяє 
похмурі думки, але і сприяє 
гарному настрою. Адже ре-
зультат праці - красиво зв'я-
зана річ - приносить повне 

задово-
л е н н я . 
Д л я 
учениці 
11 класу 
Б р о н и -

цькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст.  Діани  Литви-
нчук  в'язання 
гачком - її 
хобі . 

Цього разу її 
творча робота 
«Троянди в 
ш о к о л а д і »  
вразила чле-
нів журі, Діа-
ночка в напря-
мку “в’язаний 
одяг” отрима-
ла почесне ІІ-
місце.  

Моделювання одягу це вид 
декоративно - прикладного 
мистецтва.  

Моделювання означає 
створення моделей. Ми-
стецтво моделювання без-
посередньо пов'язане з 
людиною. Художник, ство-
рюючи модель, працює над 
формуванням зовнішнього 
вигляду людини. Костюмом 
можна підкреслити,зробити 
яскравими зовнішні дані людини. Візу-
ально збільшити або зменшити зросту, 
фігуру, приховати недоліки статури 
людини. Кольором костюма можна 
підкреслити індивідуальність. Моделю-
вання виховує смак.          
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(капітан Чижевський Ю.П.) 
посіла друге місце. Команда 
відділу освіти (капітан Іляхов 
В.Ф.) на третьому місці. Кра-
щим гравцем турніру визна-
но нападника команди Пов-
чинської школи Корнійчука 
Я.П., який забив у ворота 
суперників 12 м’ячів. 
Переможці та призе-
ри змагань нагород-
же н і  г ра мо та ми 
відділу освіти та гро-
шовими преміями 
райкому профспілки. 

Методист РМЦ  
Горбовський В.П. 

Районні змагання з міні-
футболу серед вчителів 
були проведені на базі 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів. Любителі шкіряно-
го м’яча з Несолонської, 
Великомолодьківської, 
То -

карівської, Повчинської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів та відділу освіти зібрались на 
найкращому майданчику, щоб визначи-
ти  чемпіона  району 2012 року. Без 
поразок провела всі зустрічі та стала 
переможницею турніру команда Пов-
чинської ЗОШ  у складі Малиновського 
О.М., Гриценка В.І., Корнійчука Я.П., 
Нечипорчука А.М., Семинишина А.М., 
Стахурського Я.С.  Команда  Великомо-
лодьківської та-Токарівської ЗОШ 

М'яч у воротах 

Новоград-Волинський,   
вул.Соборності, 70,  

Телефони:   
 (04141) 5-24-75;  5-33-54 

  Ел. пошта: novog@i.ua 

Сайт відділу 
освіти: Osvita-

novog.at.ua 

З 02.04.2012р. розпочав свою роботу освітній портал PEDPRESA.COM 
державного інформаційно-виробничого підприємства видавництва "Педагогічна преса", що 
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. 
Одним з головних завдань порталу є своєчасне надання достовірної інформації із офіційних 
джерел професійному середовищу та громадськості. 
Основні розділи порталу: "Освіта України ONLINE", "В сучасній школі", "Навчальні заклади", 
"Науковий світ" та "Чарячі новини", які в свою чергу поділяються на підтеми. 
Активне відвідування сайту освітнього порталу розширить професійний обрій вчителя, виклада-
ча, науковця, приведе до зменшення кількості звернень громадян до центральних органів ви-
конавчої влади з освітянських питань. 

РМЦ 

Р М Ц  

«Перлини Звягельщини» 
Завершився 
фестиваль дитя-
чої та юнацької 
творчості 
«Перлини Звяге-
льщини-2012» 
оглядовими кон-

цертами Анастасівської, Брониць-
кої,  Кленівської, Курчицької, 
К.Гутянської, Лучицької, Малоцві-
лянської, Наталівської,  Стрієвсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів та Брониць-
когутянської, Городницької, Киків-
ської, Красилівської, Суслівської,  
Чижівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Прекрасні враження залишили виступи окремих виконавців Анастасів-
ської (Степанюк Тетяни),  Лучицької (Черевко Олександри)фото1, Бро-
ницькогутянської (Васильчук Катерини, Литвинчук Діани, Литвинчука 
Сергія,  Потайчук Оксани), Суслівської (Бобер Оксани та Ясіневич 
Антоніни) загальноосвітніх шкіл. 
Нові зірочки засвітились: 
в Городницькій школі   – Колесник Анастасія (4 клас),Киківській – Про-
цюк Софія (3 клас), Скрипнюк Леся (4 клас), Ключко Даша (5 клас), 
Красилівській – Косянчук Ольга (6 клас), К.Гутянській – Вознюк Тетяна 
(7 клас), Чижівській  – Каптар Каліна (8 клас).  
   Порадували членів журі  колективи та окремі виконавці, які вже не 

перший рік демонструють свою  
високу виконавську майстерність 
та сценічну культуру: 
Матвійчук Артем, учень 5 класу 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(гумор), вокальна група «Мрія» 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
вокальний ансамбль «Джерело»  

Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,вокальна група 
учнів 6 класу Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, танцювальний колектив Киківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, інструментальний ансамбль Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
 Оргкомітет та члени журі фестивалю висловлюють щиру подя-
ку дирекціям шкіл,  художнім керівникам та всім школярам за 
активну участь у фестивалі  
«Перлини Звягельщини-2012». 
Бажають всім міцного здоро-

в’я, наснаги й  подальшого творчого 
зростання.         
Не зупиняйтесь!  
Не згубіться на грішній землі! 
Вмійте жити й творити  красиво! 
Через терни оман, помилок 
Ви будуйте мости калинові, 
Досягайте у всьому зірок, 
Кожен день свій плекайте в любові. 
 
 Заступник завідуючої РМЦ   
К.М.Костюк 


