
Використання ІКТ у навча-
льному процесі сприяє 
активізації освітнього про-
цесу, розвитку пізнавально-
го інтересу і, як наслідок, 
підвищенню якості знань. 
ІКТ дозволяють вийти на 
новий рівень навчання. 
Отже, вчителеві необхідно 
мати не тільки навички 
роботи на комп’ютері, а й 
уміти працювати з ІКТ-
технологіями та ефективно 
організовувати процес 

навчання з використанням програмно-
го забезпечення. 

27.04.2012 року на базі методичного 
центру за участю керівників шкіл, мето-
дистів, учителів відбувся круглий стіл 
на тему «Формування інформаційної 
компетентності вчителя». 

Завідуюча РМЦ Сікора О.П. зазна-
чила, що стрімкий прорив інформацій-
них технологій у наше життя спонукає 
все більше замислитись над новітніми, 
адекватними вимогам часу, методами 
навчання і виховання. Для сучасного 
вчителя, а тим більше для учнів, ком-
п’ютер та Інтернет стали звичними 
інструментами для освіти. Більш того,  
нині ні в тих, ні в інших не викликає 
сумніву те, що застосування ІКТ в 
освітньому процесі дозволяє розв’яза-
ти одне з його найважливіших завдань- 
підвищення рівня знань. Тому перед 
системою освіти  стоїть завдання: 
змінити моделі використання ІКТ в 
освітніх установах, а саме перейти від 
моделі «комп’ютерний клас для викла-
дання інформатики» до моделі, у якій 
ІКТ активно використовується у викла-
данні всіх предметів. Тепер стало 
абсолютно зрозумілим, що вчителі 
можуть і повинні володіти основами 
інформаційних технологій і методикою 

їх використання. Вчителі району 
включилися в реалізацію цих 
завдань. Володіння вчителями 
основами  ІКТ  здійснювалось  за  
такими  напрямками: 

в рамках програми  «Intel. На-
вчання для майбутнього»;  

під час навчання в школах за 
формою «вчитель-вчитель»; 

на курсах підвищення кваліфі-
кації ЖОІППО; 

під час семінарів; 
шляхом самоосвіти. 
Навчальні заклади району 

беруть участь  у проектах, реалі-
зація яких спрямована на  модер-
нізацію навчально-виховного 
процесу: 

«Відкритий світ»  - Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. (2011 р.), Новорома-
нівська, Пилиповицька, Суслівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. (2012 р.); 

«Щоденник.ua»  -  Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. (2012 р.); 

«Вчителі в онлайні» - Городни-
цька ЗОШ І-ІІІ ст. (2012 р.); 

«Школи-новатори» - Федорів-
ська, Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. (2012 
р.). 

У своєму виступі начальник 
відділу освіти Антипчук О.А. наго-
лосив на важливості використан-
ня ІКТ в процесі навчання не 
лише на уроках інформатики, а й 
усіх предметів, так як у системі 
освіти інноваційна робота тісно 
пов’язана з  інформаційними та 
комунікаційними технологіями, бо 
їх упровадження дозволяє ефек-
тивно реалізувати найно-
вітніші підходи до органі-
зації навчально-виховного 
процесу  і у  роботі з пед-
кадрами. 

З основними напрямка-
ми діяльності освітньої 
галузі по формуванню 
обізнаного та компетент-
ного інформаційного поко-

ління, за матеріалами І Всеукраїн-
ського з’їзду вчителів інформатики, 
ознайомив присутніх делегат з’їзду 
-  Майстренко Г.В.,  вчитель інфор-
матики Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Під час засідання виступили: 
Костюченко В.М., вчитель інозе-

мної мови Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Реалізація проекту «Відкритий 
світ»: учитель і учень в сучасному 
інформаційному просторі»; 

Лібега С.М., вчитель початкових 
класів Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
«Методологічні основи застосуван-
ня комп’ютера у початковій школі»; 

Ковальчук Г.І., директор Івашків-
ської ЗОШ І-ІІ ст., «Використання 
мультимедійних презентацій як 
сучасного засобу навчання»; 

Пасічник М.М., вчитель фізики 
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
«Активізація пізнавальної діяльнос-
ті учнів за допомогою електронної 
наочності та ППЗ»; 

Горблюк М.Й., директор Ярунсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., «Дистанційне на-
вчання в межах освітнього округу 
як один з кроків до якісної освіти»; 

Бармак О.В., директор Велико-
молодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., 
«Створення діючого веб-сайту 
навчального закладу – один із 
засобів реалізації інформаційних 
технологій в школі»; 

Гутель О.В., вчитель математики 
та інформатики Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ст., «Упровадження ІКТ в 
навчально-виховний процес шко-
ли». 
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Методичне об’єднання директорів шкіл 
Державно громадське управління навчаль-

ним закладом. (Поліщук Н.А., Броницькогу-
тянська ЗОШ І-ІІІ ст. , Ґудзь О.П., Немильнян-
ська ЗОШ І-ІІ ст.)  
Комплексне застосування інформаційних 

технологій в навчально-виховному процесі. 
(Гаврилюк В.І., Гульська ЗОШ І-ІІІ ст., Сапож-
ник В.С., Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.)  
Превентивне виховання сучасної молоді в 

умовах здоров’язберігаючого навчально-
виховного процесу. (Спасіба М.В., Токарівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст., Алексеєва О.М., Тальківська 
ЗОШ І-ІІ ст. ) 
Робота закладу освіти в умовах фінансово-

господарської діяльності (Арсенюк Н.О., голо-
вний бухгалтер відділу освіти) 

Методичне об’єднання заступників ди-
ректорів з навчально-виховної роботи 

Оновлення змісту і форм методичної роботи  
в закладах інноваційного типу (Черемха М.Р., 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
Компетентнісний підхід у здійсненні експерт-

ної оцінки професіоналізму вчителя (Зез В.І., 
Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст. ) 
Використання методу проектів у науково-

методичній роботі як засіб підвищення її 
ефективності (Черниш В.М., Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.)  
Робота над єдиною науково-методичною 

темою – головний орієнтир планування мето-
дичної роботи в навчальному закладі. 
(Дзюбчук Є.Ф., Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.)  

Методичне об’єднання вчителів  
математики 

Розвиток самоосвітньої компетентності 
школяра в процесі вивчення математики 
(Тарнавська Я.М., Великомолодьківська ЗОШ 
І-ІІІ ст., Мосійчук Л.Т., Анастасівська ЗОШ І-ІІ 
ст. ). 

Методика використання різних типів задач 
як засіб поглиблення знань учнів (Ткачук 
Л.М., Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст. , Карпінсь-
кий С.А., Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. ). 

Реалізація принципів розвивального на-
вчання у процесі викладання математики 
(Пилипчук С.С., Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст., Глу-
щенко Т.П., Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.).  

Методичне об’єднання вчителів 
 інформатики 

Формування самоосвітньої та інформаційної 
компетентності учнів на уроках інформатики 
(Гордійчук Л.П., Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.)  
Формування навичок критичного мислення 

на уроках інформатики. (Курач Г.О., Суслівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.). 
Організація роботи з обдарованими дітьми у 

процесі вивчення інформаційних технологій 
(Опанасюк С.Р., Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

   МО заступників директорів 
 з виховної роботи 

Аналіз стану виховної роботи в школах райо-
ну за 2011-2012 навчальний рік та завдання 
на 2012-2013 навчальний рік  ( методист РМЦ 
Вознюк Т.М.) 
Опрацювання структури методичної роботи 

на 2012-2013 н.р., підведення підсумків робо-

ти РМО за минулий рік та завдання на наступний 
навчальний рік ( методист РМЦ Вознюк Т.М., 
заст. директора  Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.. 
Дзюба Е.В.) 
Психологічні й соціальні особливості обдарова-

них дітей, ( заступник директора Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Тітарева Т.В.) 
Формування креативної компетентності вчителя 

як засіб його професійного зростання. (заст. ди-
ректора Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Васи-
льчук Т.А., заст..директора Колодянської ЗОШ І-ІІІ 
ст.. Недзельська М.М., заст. директора Піщівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Вознюк Т.М.) 
Уроки для сталого розвитку. Як організувати 

позакласну роботу. (заст. директора Несолонсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.. Гордійчук О.В., заст. директора 
Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.. Поліщук Н.О. ) 
Формування життєвих компетентностей у сучас-

ному інформаційному просторі.(заст.директора 
Слободороманівської гімназії Дейнека Н.В., заст. 
директоа Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Федюк Т.М.) 

МО Педагогів-організаторів 
Аналіз стану виховної роботи в школах району 

за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012
-2013 навчальний рік  ( методист РМЦ Вознюк 
Т.М.) 
Опрацювання структури методичної роботи на 

2012-2013 н.р., підведення підсумків роботи РМО 
за минулий рік та завдання на наступний навча-
льний рік. ( методист РМЦ Вознюк Т.М., педагог-
організатор Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст. Троцька 
В.В.) 
Виховна система сучасної школи і тенденції її 

розвитку. (пед.-орг. Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст.. Євпак 
Л.В., пед.-орг. Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Ковальчук Н.О.) 
Розвиток соціальної активності вихованців через 

різні форми учнівського самоврядування (пед.-
орг. Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст..Боревич О.В., пед.-
орг. Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ст. Юзвінська 
Т.Г.) 
Звіт про курсову перепідготовку. (пед.-орг. Горо-

дницької ЗОШ І-ІІІ ст. Матвійчук Р.Г., пед.-орг. 
Наталівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бондарчук Л.П.). 

МО класних керівників  
Аналіз стану виховної роботи в школах району 

за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012
-2013 навчальний рік  ( методист РМЦ Вознюк 
Т.М.) 
Формування класного керівника-дослідника з 

високим рівнем компетентності, методичної куль-
тури, інноваційним творчим стилем аналітичного 
мислення. Структура та основні елементи вихов-
ної системи класу. ( кл.кер. Жолобненської ЗОШ І
-ІІІ ст..Степанюк Т.В., кл.кер.Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІст. ЗаруцькаГ.І. кл.кер.Орепівської ЗОШ І
-ІІІ ст. Зозуля А.В.) 
Уроки для сталого розвитку. Як організувати 

позакласну роботу? (кл.кер.Пилиповицької ЗОШ І
-ІІІ ст..Михалець К.О., кл.кер. Городницької ЗОШ І
-ІІІ ст.. Сольська С.А.) 
Психолого-педагогічне керівництво розвитком 

особистості дитини в умовах виховної системи 
класу. (кл.кер.Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. Роюк Л.О., 
кл.кер.Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. Мамчуровська 
Н.В.)  
РМО вчителів природничого циклу з пробле-

ми «Підвищення ефективності і якості природ-

ничої освіти шляхом упровадження сучас-
них форм організації навчальної діяльності 

учнів» 
Аналіз стану викладання та рівня знань, умінь 

та навичок з географії, природознавства і 
економіки  та завдання з удосконалення мето-
дичної роботи та навчально-виховного проце-
су на 2012-2013 навчальний рік. (Дем’янчук 
Н.К.- методист РМЦ) 
Опрацювання методичних листів Житомирсь-

кого ОІППО про стан викладання географії, 
природознавства та економіки та навчальних 
програм з предметів. (Нагірняк І.В - голова 
РМО вчителів географії та природознавства, 
Бармак О.В.  - голова РМО вчителів економі-
ки) 
Розвиток творчого потенціалу учнів у позакла-

сній роботі з географії. (вчитель географії 
Лучицької ЗОШ І-ІІ ст. Чиж М.І.) 
Формування картографічної компетентності 

на уроках географії. (вчитель географії Серед-
ньодеражнянської  ЗОШ І-ІІ ст. Тіт А.М.) 
Сучасні інформаційні технології у навчанні 

географії та природознавства. (вчитель геог-
рафії Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. Шурпан В.Ю.) 
Проектна діяльність учнів при вивченні геог-

рафії. (вчитель географії Великомолодьківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Черемха М.Р.) 
Активізація пізнавальної активності учнів на 

уроках географії засобами індивідуального 
підходу до учнів та широким запровадженням 
інтерактивних технологій. (вчитель географії 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Корнута Л.О.) 
Впровадження інтерактивних технологій на 

уроках економіки як дієвий фактор підвищення 
навчально-виховного процесу» (вчитель еко-
номіки  Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. Нагірняк 
Б.А.). 
Звіт про курсову перепідготовку (Статкевич 

Н.Н  вчителя економіки Броницькогутянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Ковальчук Т.В. вчителя географії  
Дідовицької ЗОШ І-ІІ ст., Солощук О.О.  вчите-
ля географії  Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Філончук Н.Н . вчителя географії  Колодянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Огляд новинок методичної літератури та 

аналіз попереднього анкетування. (Дем’янчук 
Н.К. – методист РМЦ.) 

РМО вчителів природничого циклу з про-
блеми «Підвищення ефективності і якості 

природничої освіти шляхом упровадження 
сучасних форм організації навчальної дія-

льності учнів» 
Аналіз стану викладання та рівня знань, умінь 

і навичок з біології, хімії, основ здоров’я  та 
завдання з удосконалення методичної роботи 
та навчально-виховного процесу на 2012-2013 
навчальний рік. (Дем’янчук Н.К.- методист 
РМЦ). 
Опрацювання методичних листів Житомирсь-

кого ОІППО про стан викладання біології, хімії, 
основ здоров’я та навчальних програм з пред-
метів. (Монжиєвська Л.Ф.- голова РМО вчите-
лів біології, Корнійчук П.Т.- голова РМО вчите-
лів хімії, Пасічник В.П. – голова РМО вчителів 
основ здоров’я). 
Ігрові завдання-засіб розвитку пізнавального 

Тематика виступів для керівників шкіл та вчителів  
 на серпневі методичні об'єднання 
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інтересу учнів до вивчення біології. (вчитель 
біології  Красилівської  ЗОШ І-ІІІ ст.  Сичик 
Т.М.)  
Міжпредметні зв’язки на уроках біології у 7-9 

класах. (вчитель біології  та хімії  Борисівсь-
кої  ЗОШ І-ІІ ст.  Сапожнік С.В.) 
Підвищення якості навчальних досягнень 

шляхом впровадження ІКТ у навчально – 
виховний процес. (вчитель біології  Поліянів-
ської  ЗОШ І-ІІ ст.  Чечет М. В.) 
Розвиток мотиваційного потенціалу особис-

тості учня до здорового способу життя через 
діяльність вчителя. (вчитель основ здоров’я  
Курчицькогутянської   ЗОШ І-ІІ ст., Яворовсь-
ка Т.М.)  
Роль практичних навчальних робіт  з хімії в 

особистісному зростанні школярів. (вчитель 
хімії Орепівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ничипорук 
Ю.В.) 
  Роль практичних навчальних робіт з біоло-

гії  в особистісному зростанні школярів. 
(вчитель біології Суховільської ЗОШ І-ІІ ст. 
П’ятенко В.В.)  
  Екологічна освіта та виховання учнів як 

пріоритетний напрямок у викладанні біології. 
(вчитель біології Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Каленюк І.І.)  
  Впровадження нових педагогічних техноло-

гій на уроках біології та хімії» (вчитель біоло-
гії та хімії  Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст. 
Петришина О.В.)      
Екологічна освіта й виховання на уроках 

хімії. (вчитель хімії Калинівської   ЗОШ І-ІІ ст.  
Гордєєва Л.А.) 
Звіт про курсову перепідготовку (Ходюк Н.В. 

- вчитель біології та хімії Наталівської ЗОШ І-
ІІ ст., Янченко В.Г. - вчитель біології та основ 
здоров’я Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст., Завальнюк 
В.П. - вчитель біології та хімії Брониківської 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
Огляд новинок методичної літератури та 

аналіз попереднього анкетування. 
(Дем’янчук Н.К. – методист РМЦ). 

РМО вчителів фізики 
Аналіз стану викладання фізики у 2011-

2012 н.р. та завдання на новий 2012-2013 
навчальний рік (Скрипнюк Ю.О. – методист 
РМЦ) 

Опрацювання структури методичної роботи 
на 2012-2013 н.р., підведення підсумків ро-
боти РМО за минулий рік та завдання на 
наступний (Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ, 
Касьян В.О. – голова РМО,  Городницька 
ЗОШ 

Методичні рекомендації до вивчення фізи-
ки у 7 – 11 класах (Скрипнюк Ю.О. – мето-
дист РМЦ, Касьян В.О. – голова РМО) 

Використання інтерактивних технологій в 
процесі вивчення фізики. (Шмерега М.Л. – 
Ярунська ЗОШ, Присяжнюк С.В. – Красилів-
ська ЗОШ) 

Аналіз участі у конкурсах винахідників і 
раціоналізаторів, юних фізиків, «Левеня-
2012» (Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ) 

Звіт про курсову перепідготовку (Бортник 
В.П. – Піщівська ЗОШ, Хоміцька Л.В. – Коло-
дянська ЗОШ, Верещинська І.М. – Поліянів-
ська ЗОШ, Ковальчук Л.Р. – Таращанська 
ЗОШ) 

РМО вчителів української мови  
та літератури 

Опрацювання методичних рекомендацій 
Міністерства освіти і науки, Житомирського 
ОІППО, ознайомлення зі структурою методич-
ної роботи на 2012-2013 н.р. (Мулярець М.М. – 
Несолонська ЗОШ) 

Оформлення результатів навчальних досяг-
нень з української мови та літератури в клас-
них журналах. (Климчук Р.С. – Тупалецька 
ЗОШ, Мойсюк Н.В.  – Кленівська ЗОШ) 

Вимоги до виконання письмових робіт учнів і 
перевірки зошитів. (Доценко С.П. – Малоцві-
лянська ЗОШ, Щирська Л.В. – Киківська ЗОШ) 

Звіт-інформація про курсову перепідготовку. 
(Голавська Л.Л. – Курчицькогутянська ЗОШ, 
Алексюк В.А. – Яворівська ЗОШ) 

Інтерактивні підходи до вивчення курсу украї-
нської літератури. (Осадчук Л.В. – Середньоде-
ражнянська ЗОШ, Сагаш Л.Я. – Городницька 
ЗОШ) 

«Майстер-клас» і «Майстерня» як сучасні 
технології навчання. (Маус І.М. – Орепівська 
ЗОШ, Переходюк Н.С. – Вечірня ЗОШ) 

Розвиток творчих здібностей на учнів на 
уроках української мови та літератури. (Бадах 
З.П. – Суслівська ЗОШ, Степанюк Т.В. – Жоло-
бненська ЗОШ) 

  Про сучасні підходи до організації навчання 
на уроках української мови та літератури. 
(Будерацька С.С. – Брониківська ЗОШ, Костюк 
С.В. – Лучицька ЗОШ) 

РМО вчителів російської мови та світової 
літератури 

Опрацювання методичних рекомендацій Мініс-
терства освіти і науки, Житомирського ОІППО, 
ознайомлення зі структурою методичної робо-
ти (Медвежинська Т.Є. – Ярунська ЗОШ) 
Оформлення результатів навчальних досяг-
нень з російської мови та світової літератури в 
класних журналах (Степанюк Л.В. – Городниць-
ка ЗОШ, Дмитренко Т.В. - Яворівська ЗОШ) 
  Звіт про курсову перепідготовку. (Борисюк 
О.К. – Гульська ЗОШ, Костюк З.В. - Кленівська 
ЗОШ) 
  Вимоги до виконання письмових робіт учнів і 
перевірки зошитів (Ливицька Т.С. – Гульська 
ЗОШ, Залізницька О.В.– Варварівська ЗОШ) 
 Компаративістика як один із перспективних 
напрямів сучасної методики світової літерату-
ри (Смолко В.О. – Колодянська ЗОШ, Ольшев-
ська Г.А. – Федорівська ЗОШ) 
 Формування комунікативної компетенції учнів 
на уроках російської мови (Чиж А.В. – Борисів-
ська ЗОШ, Романюк Л.Ф. – Косенівська ЗОШ) 
 Культорологічний аспект формування творчої 
особистості в процесі вивчення світової літера-
тури (Захарчук Т.О. – Красилівська ЗОШ, Шес-
топерстова Л.Г. – Орепівська ЗОШ) 

РМО вчителів 4-х класів  
Аналіз роботи РМО за 2011-2012 навчальний 

рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік. 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 

Ознайомлення  з підручниками, програмами, 
методичними рекомендаціями у 4  класі. Дер-
жавний стандарт початкової загальної освіти.
( Козлова Сабіна Миколаївна - Ярунська ЗОШ І
-ІІІ ст.) 

Формування умінь мовленнєвої діяльності 
(аудіювання й говоріння) в учнів початкових 
класів на уроках української мови. (Лісовська 
Світлана Володимирівна - Великомолодьківсь-

ка ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Мультимедійна підтримка навчального про-

цесу. Уроки з використанням ІКТ (Бурченя 
Олена Федорівна – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Сім’я і школа. Грані співпраці. (З досвіду 
роботи). (Лосовська Тамара Григорівна – Сло-
бодороманівська гімназія) 

Звіт про проходження курсової підвищення 
кваліфікації (Лук’янчук Валентина Купріянівна 
– Броницькогутянська ЗОШ І ст.) 

РМО вчителів 1-х класів  
Аналіз роботи РМО за 20110-2012 навчаль-

ний рік та завдання на 2012-2013 навчальний 
рік (Лопатюк В.Г. методист РМЦ) 

Державний стандарт початкової освіти. 
Ознайомлення з методичними рекомендація-
ми, підручниками і програмами щодо навчання 
і виховання у 1 класі: 

Навчання грамоти (Бабич Людмила Василів-
на – Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Математика (Барам Тетяна Іванівна - Город-
ницька ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Природознавство (Бондарчук Галина Воло-
димирівна – Колодянська ЗОШ) 

 Основи здоров’я, фізична культура (Осипчук 
Надія Вікторівна – Великомолодьківська ЗОШ І
-ІІІ ст. ) 

Образотворче мистецтво, музичне мистецт-
во (Деркач Ірина Володимирівна – Немильнян-
ська ЗОШ І-ІІ ст.) 

Трудове навчання, сходинки до інформатики 
(Лібега Світлана Миколаївна – Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ) 

Особливості побудови уроку як цілісного 
творчого процесу у 1 класі за новим Держав-
ним стандартом початкової школи. 
(Мамчуровська Тетяна Миколаївна – Наталів-
ська ЗОШ І-ІІ ст.) 

Звіт про проходження підвищення кваліфіка-
ції. (Григорчук Інна Леонідівна – Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ст.). 

РМО вчителів 2-х класів  
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік. 

Завдання на 2012-2013 навчальний рік. 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 

2.Ознайомлення з методичними рекоменда-
ціями, підручниками і програмами щодо на-
вчання і виховання у 2 класі. Державний стан-
дарт початкової загальної освіти. (Янович 
Лілія Миколаївна – Вербівська ЗОШ І ст.) 

Пізнати, осмислити, застосувати. Метод 
проектів у початковій школі (Лагасюк Людмила 
Юріївна – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Педагогічні інновації. Формування допитли-
вості в процесі спілкування учня з учителем. 
(Желізко Руслана Цезарівна – Слободорома-
нівська гімназія) 

Застосування здоров’язберігаючих техноло-
гій на уроках та в позаурочний час. (З досвіду 
роботи) (Дубравська Світлана Михайлівна  – 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Звіт про курси підвищення кваліфікації   
(Хоменюк Наталія Олексіївна – Броницькогу-
тянська ЗОШ І-ІІІ ст.,Фоміна Наталія Миколаїв-
на –Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст., Ригун Ніла Сте-
панівна –Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.) 

РМО вчителів 3-х класів на 2012-2013 н.р. 
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік 

та завдання на 2012-2013 навчальний рік. 
(Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 

Ознайомлення з методичними рекомендація-
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Микитюк Г.М.- голова  РМО, вчитель Велико-
молодьківської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Про результати участі учнів ЗНЗ  району у 
Всеукраїнських олімпіадах з   іноземних мов у 
2011-2012 навчальному році та завдання щодо 
подолання      проблем у їх підготовці до олім-
піад у 2012-2013 навчальному році.(Костюк 
К.М. – заступник зав. РМЦ) 
Про результати участі учнів ЗНЗ району у Все-
українських мовознавчих конкурсах «Гринвіч», 
«Галлус», «Орлятко» у 2011-2012 навчальному 
році та завдання щодо організації їх участі в 
названих конкурсах у 2012-2013 навчальному 
році (Кириченко Н.В. – керівник творчої групи 
вчителів англійської мови, вчитель Повчинсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Вовк М.В. – вчитель французь-
кої мови Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Особливості навчання іноземних мов у почат-
ковій школі: пріоритети і завдання (Філоненко 
Г.О.  - керівникшколи ППД, вчитель німецької 
мови Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Ще раз про моніторинг та критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів з іноземних мов 
(Нова редакція.  Наказ Міністерства освіти і 
науки України № 371 від 05.05.2008 «Про за-
твердження критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень учнів у системі загальної середньої 
освіти») (Радзивіл Т.В. – голова творчої групи 
вчителів німецької мови, вчитель   Яворівської  
ЗОШ І-ІІ ст.) 
Про стан забезпечення учнів 1-х та  10-х класів 
загальноосвітніх шкіл  району підручниками з 
іноземних мов у 2012-2013 навчальному році 
(Євпак О.М. – методист РМЦ) 
Новітні підходи до формування мовленнєвих 
компетенцій учнів на уроках      іноземних  мов 
через впровадження комп’ютерних технологій  
(з досвіду  роботи) (Ляшук Л.А. – вчитель анг-
лійської мови Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., Воз-
нюк Т.М.. – вчитель німецької мови Піщівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Створення кабінету іноземної мови – одна з 
умов якісної організації  навчально-виховного 
процесу та реалізації завдань Державного 
стандарту базової  і повної середньої освіти 
(Петрук Т.В. – вчитель англійської мови Несо-
лонська ЗОШ І-ІІІ ст., Власюк Г.М. – вчитель 
німецької мови Кленівської ЗОШ І-ІІ ст.) 
Європейське мовне портфоліо на етапі почат-
кової школи – інноваційний навчальний засіб у 
процесі  вивчення будь-якої  іноземної мови 
(Гавронська О.Г. – вчитель англійської мови 
Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ст., Іванюк М.О. – 
вчитель німецької мови Червоновільської ЗОШ 
І-ІІ ст.)  
Основні вимоги до підготовки та написання 
науково-дослідницьких учнівських робіт МАН 
(Ващенко С.А. – вчитель англійської мови 
Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст., Лопатюк Г.А. – 
вчитель німецької мови Колодянської ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
Що? Де? Коли? «Іноземна мова: перспективи і 
виклики» з ярмарку творчих ідей та інтерактив-
ного семінару (співпраця з видавництвами 
Longman та Hueber в Україні) (Савченко С.К. – 
вчитель англійської мови Федорівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
Звіт про проходження курсової перепідготовки 
(новини, проблеми та шляхи  їх  реалізації: 
англійська мова: Сахацька Г.А. - Гульська ЗОШ 

ми, підручниками і програмами щодо на-
вчання і виховання у 3 класі. Державний 
стандарт початкової загальної освіти. 
(Янчук Оксана Сергіївна –Ярунська ЗОШ І-
ІІІ ст.). 

Розвиток творчого потенціалу учнів поча-
ткових класів. Ефективна організація на-
вчально-виховного процесу (Чечет Надія 
Леонідівна – Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Формування інформаційної компетентно-
сті. Використання мультимедійних техноло-
гій на уроках у початкових класах 
(Ніколаєнко Тетяна Іванівна – Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Образотворче мистецтво. Виховний 
вплив на особистість (Філіна Людмила 
Віталіївна – Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Вплив сім’ї, школи на успішне навчання 
дитини. Планування роботи з батьками.(Із 
власного досвіду) (Машевська Любов Гри-
горівна – Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.).  

Звіт про проходження підвищення квалі-
фікації (Венгер Марія  Анатоліївна – Кіків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

РМО вихователів ГПД  
Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний 

рік та завдання на 2012-2013 навчальний 
рік (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ). 

Організація навчально-виховного процесу  
у ГПД.  Навчально-виховний план роботи 
вихователя групи продовженого дня. 
(Малець Жанна Валеріївна – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст.)  

Розвиток мотиваційної навчально-
пізнавальної компетентності в умовах гру-
пи продовженого дня. (Остапчук Любов 
Андріївна -  Кленівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Організація спілкування молодших шко-
лярів у різновіковій групі продовженого дня 
(Бойко Тетяна Петрівна – Токарівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 

Самопідготовка у групі продовженого дня. 
(З досвіду роботи.) (Музиченко Ганна Пет-
рівна – Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Звіт про курсову перепідготовку. (Мосійчук 
Світлана Володимирівна – Пилиповицька 
ЗОШ  І-ІІІ ст.) 

РМО вчителів  іноземних  мов    
(англійська, німецька, французька, 

польська мови) 
Аналіз стану викладання,  рівня навчаль-
них досягнень учнів з іноземних мов у зага-
льноосвітніх навчальних закладах району 
за 2011-2012 навчальний рік та завдання 
на 2012-2013 н.р. (Костюк К.М. – заступник 
зав. РМЦ) 
Опрацювання методичних листів ОІППО 
про вивчення іноземних мов у загальноос-
вітніх навчальних закладах області в 2011-
2012 н.р. та завдання і напрями роботи у 
2012-2013 н.р. (Костюк К.М. – заступник 
зав. РМЦ, Микитюк Г.М.- голова РМО, вчи-
тель Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Про вивчення іноземних мов у 2012-2013 
навчальному році (головний спеціаліст 
Міністерства освіти і науки України Оксана 
Коваленко – з проекту стратегічного доку-
мента). (Костюк К.М. –заступник зав. РМЦ) 
Обговорення та затвердження структури 
методичної роботи на 2012-2013 навчаль-
ний рік (Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ, 

І-ІІІ ст., Годун В.Б. – Гірківська ЗОШ І-ІІ ст., Кручин-
ська Н.В. – Броницька ЗОШ І-ІІ ст., Микитюк Г.М. – 
В.Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Рудич Г.М. - Тупале-
цька ЗОШ І-ІІ ст. 
німецька мова: Гришан В.І. - Красилівська ЗОШ І-
ІІІ ст., Сайчук В.Л. - Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст., Лопа-
тюк Г.А. – Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст., Гудзь Л.А. – 
Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст., Юхимець О.П. – Кур-
чицька ЗОШ І-ІІ ст., Тартачна Н.М. – Ч.Вільська 
ЗОШ І-ІІ ст.. 
французька мова: Вовк М.В. – Жолобненська ЗОШ 
І-ІІІ ст.. 
Звіт про участь у роботі обласних семінарів учите-
лів іноземних мов (Кириченко Н.В. – Повчинська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Вовк Ю.А. - Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Радзивіл Т.В. – Яворівська ЗОШ І-ІІ ст., Вовк М.В. -
- Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Огляд фахової та методичної літератури (Костюк 
К.М. – заступник зав. РМЦ, Микитюк Г.М.- голова  
РМО, вчитель Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст.) 

РМО шкільних бібліотекарів 
Аналіз стану роботи шкільних бібліотек за 2011-
2012 н. р. та завдання на 2012-2013  н. р. (Євпак 
О.М. – методист РМЦ) 
Опрацювання методичного листа Житомирського 
ОІППО про роботу шкільних бібліотек  області. 
(Євпак О.М. – методист РМЦ) 
Вибір і обговорення структури методичної роботи 
на 2012-2013  н. р. (Євпак О.М. – методист РМЦ) 
Про стан забезпечення підручниками учнів шкіл 
району на 2012-2013 навчальний  рік. (Євпак О.М. 
– методист РМЦ) 
З досвіду популяризації  б ібліотечно-
бібліографічних знань. (Бойко Т.П. – Токарівська 
ЗОШ) 
Роль шкільної бібліотеки у формуванні читацької 
компетентності школярів. (Богданчук Г.П. – Слобо-
дороманівська гімназія) 
З досвіду обліку бібліотечних фондів у шкільній 
бібліотеці. (Козерацька Н.Д. –  В.Молодьківська 
ЗОШ) 
З досвіду організації та проведення Тижня шкіль-
ної бібліотеки. (Шевчук І.А. –  Чижівська ЗОШ) 
З досвіду співпраці шкільного бібліотекаря з  бать-
ками. (Кутковець Н.О.  – Городницька ЗОШ ) 
 Звіт про курсову перепідготовку. (Квадрович Н.О. 
– Колодянська ЗОШ) 

РМО вчителів  
образотворчого мистецтва 

Аналіз стану викладання та рівня знань і умінь 
учнів з образотворчого мистецтва та завдання на 
2012-2013 н.р. (Євпак О.М. – методист РМЦ) 
Опрацювання методичного листа Житомирського 
ОІППО про стан викладання образотворчого мис-
тецтва в школах  області. (Євпак О.М. – методист 
РМЦ) 
Вибір і обговорення структури методичної роботи. 
(Голова методичного об’єднання) 
З досвіду розвитку у школярів творчої уяви, компо-
зиційного мислення в різних жанрах образотвор-
чого мистецтва. (Хоменюк Н.О. –  Бр.Гутянська 
ЗОШ) 
З досвіду формування естетичних смаків учнів 
засобами  образотворчого мистецтва. (Плисак 
Л.А. – Токарівська ЗОШ) 
З досвіду залучення учнів до системного опану-
вання техніками та прийомами образного вияв-
лення як художньої основи для особистісного 
самовираження. (Пінчук  Н.О. – Косенівська ЗОШ) 
З досвіду  вивчення зразків світового та націона-
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льного мистецтва з творчим переосмислен-
ням і використанням власного досвіду в прак-
тичній творчій діяльності учнів. (Скаковський 
А.О. – Борисівська ЗОШ) 
Звіт про курсову перепідготовку. (Присяжнюк 
С.В. – Красилівська ЗОШ) 

РМО вчителів музичного  мистецтва та 
художньої культури 

 Аналіз стану викладання, рівня навчальних 
досягнень учнів з музичного мистецтва та 
художньої культури за 2011-2012 н.р., завдан-
ня на 2012-2013 н.р. (Костюк К.М. – заступник 
зав. РМЦ) 
  Опрацювання методичного листа ОІППО про 
вивчення музичного мистецтва  та художньої 
культури в загальноосвітніх школах області у 
2011-2012 н.р. та завдання на 2012 -2013 н.р. 
(Лагасюк Ю.О.- голова РМО)  
 «Диференціація та інтеграція видів мис-
тецтв» новини з обласних семінарів-
практикумів щодо проблем запровадження  
нової навчальної програми «Мистецтво» для 
загальноосвітніх навчальних закладів (1-4 
класи) - інтегрованого курсу музичного та 
образотворчого мистецтв  (Костюк К.М. – 
методист РМЦ) 
 Обговорення та затвердження структури 
методичної роботи на 2012-2013 навчальний 
рік. (Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ) 
 Напрямки роботи на майбутнє для  участі в  
проведенні Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року»  (номінація «Музичне мистец-
тво») (Марчук В.С. – вчитель музичного мис-
тецтва Киківської ЗОШ І-ІІІ ст., Деркач І.В. – 
вчитель музичного мистецтва Немильнянсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст.) 
 Про підсумки проведення районного  фести-
валю дитячої та юнацької творчості  
«Перлини Звягельщини - 2012» ( Наказ по 
відділу освіти від 27.04.12.  № 185) та про 
роботу щодо участі обдарованих  учнів у 
міськрайонних конкурсах та фестивалях. 
(Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ, Медець-
кий В.А.-  вчитель музичного мистецтва Бори-
сівської ЗОШ І-ІІ ст.) 
   Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 
музичного мистецтва, художньої культури  та 
моніторинг їх навчальних досягнень в умовах 
модернізації освіти. (Марчук С.Ф.– вчитель 
музичного мистецтва Несолонської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Олійник О.Я – вчитель художньої культу-
ри  Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст.). 
 Музично-терапевтичні ігри як засіб оздоров-
лення школярів в процесі вивчення  предме-
тів художньо-естетичного циклу (з досвіду 
роботи). (Туровець Д.Л.- вчитель музичного  
мистецтва Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., Борисюк 
О.К.– вчитель художньої культури Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 Самоаналіз уроку – це важливо! Методичні 
рекомендації щодо підготовки  та проведення 
сучасного уроку музичного мистецтва та худо-
жньої культури. (Малиновська Т.Г.– вчитель 
музичного мистецтва В.Молодьківської ЗОШ І-
ІІІ ст., Марчук В.С..- вчитель художньої куль-
тури Киківської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності учасників навчально-
виховного процесу – одна з умов підвищення 
якості освіти (з досвіду роботи). (Семенишин 

А.М – вчитель музичного мистецтва Повчинсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Присяжнюк С,В.– вчитель худо-
жньої культури Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Звіт про курсову перепідготовку: новини, перс-
пективи, проблеми та шляхи реалізації. (Деркач 
І.В.- вчитель музичного мистецтва  Немильнян-
ської  ЗОШ І-ІІ ст., Денисюк М.П. -  вчитель му-
зичного мистецтва  Великогорбашівської  ЗОШ І
-ІІ ст., Литвинчук В.С.- вчитель художньої куль-
тури Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., Валінкевич Т.С. 
- вчитель художньої культури Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Федорчук Р.В. -  вчитель художньої 
культури Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст., 
Шпунтов В.О. - вчитель художньої культури 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст., Присяжнюк С,В.– 
вчитель художньої культури Красилівської ЗОШ 
І-ІІІ ст., Пінчук Н.О. - вчитель художньої культу-
ри  Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
  Практичне вивчення хорового твору зі шкільно-
го репертуару  учнів  5- 8 класів  (на власний 
розсуд). Основи формування вокально-хорових 
навичок учнів  початкових класів (Лагасюк Ю.О.- 
голова РМО, вчитель музичного мистецтва 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст.)  
 Огляд фахової та методичної літератури. 
(Євпак О.М. – методист РМЦ) Костюк К.М. – 
заступник завідуючої РМЦ: «Концептуальні 
підходи до музичної освіти учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів ( ще раз  про критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів з дис-
циплін художньо-естетичного циклу  із принци-
пів Державного стандарту музичної освіти)».  

РМО вчителів трудового навчання 
Аналіз стану викладання трудового навчання у 

2011-2012 н.р. та завдання на новий 2012-2013 
навчальний рік. (Скрипнюк Ю.О. – методист 
РМЦ). 
Підведення підсумків роботи РМО за минулий 

рік, опрацювання структури методичної роботи 
на 2012-2013 н.р. (Онопрійчук О.П. – голова 
РМО) 
Обговорення офіційної інформації «Методичні 

рекомендації до вивчення трудового навчання у 
5-9 та «Технології» у 10-11 класах у 2012-2013 
н.р.». (Скрипнюк Ю.О. – методист РМЦ, Оноп-
рійчук О.П. – голова РМО 
Методика формування творчих умінь і навичок 

учнів на уроках трудового навчання. Позакласна 
робота з дітьми, що проявляють підвищений 
інтерес до трудового  навчання. ( Онопрійчук 
О.П. – голова РМО, Шпунтов В.О - Пилиповиць-
ка ЗОШ, Шакура Ю.Л. – Чижівська ЗОШ) 
Технологічні та методичні основи сучасного 

уроку трудового навчання у 5-9 класах. ( Алек-
сюк П.П. – керівник ШППД, Яворівська ЗОШ ) 
Курсова перепідготовка вчителів трудового 

навчання у 2012-2013 н.р. та ведення докумен-
тації в шкільній майстерні. ( Скрипнюк Ю.О. – 
методист РМЦ) 
Звіт учителів, які пройшли курсову перепідгото-

вку при ОІППО. (Мельник М.В. – Орепівська 
ЗОШ, Савчук О.С.. – Киківська  ЗОШ)  
План роботи методичного об’єднання вчите-

лів фізичної культури 
Позакласна фізкультурно-оздоровча робота як 
засіб виховання фізичної культури школярів  
(Пужаєв С.І. – Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Копчук О.В. – Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст.) 
Формування в учнів компетентного ставлення 
до свого здоров’я  методами спортивних ігор 

(Заблоцька  К.П. – Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст., 
Марценюк В.А. – Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
Особливості проведення ДПА з фізичної культу-
ри в навчальному закладі .(З досвіду проведен-
ня ДПА.) (Ксенз О.А. – Городницька ЗОШ І-ІІІ 
ст., Горблюк В.В. – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.) 

МО вчителів історії та правознавства 
Аналіз стану виховної роботи в школах району 
за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 
2012-2013 навчальний рік  ( методист РМЦ 
Вознюк Т.М.) 
Опрацювання структури методичної роботи на 
2012-2013 н.р., підведення підсумків роботи 
РМО за минулий рік та завдання на наступний 
навчальний рік. ( методист РМЦ Вознюк Т.М., 
голова РМО вч. Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Черниш 
П.С.) 
Інтеграція інформаційних та комунікативних 
технологій у навчанні. (вч.Красилівської ЗОШ І-
ІІІ ст. Абашкіна Л.В, вч. Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ГригорчукМ.Л., вч. Великогорбашівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Рижук Н.В.)  
Формування креативної компетентності вчителя 
як засіб професійного зростання в системі непе-
рервної післядипломної педагогічної освіти. (вч. 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Тарнавська А.А., вч. 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.. Білоніг Н.Г., вч. Фе-
дорівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Загрива О.М.) 
Огляд фахової літератури та обговорення нови-
нок науково-методичної літератури. 
( вч.Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. Марцин-
ковська З.В., вч. Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Борт-
нік Л.М.) 
Звіт про курсову перепідготовку. ( вч.Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.. Лагодинський В.Б., вч.Дідовицької 
ЗОШ І-ІІ ст., Гвоздь Ю.О., вч.Токарівської ЗОШ І-
ІІІ ст.. Букацький Ф.О., вч.Федорівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.. Осінська Н.О.) 

МО працівників психологічної служби 
Основні завдання психологічної служби на 2012-
2013 навчальний рік. Обговорення та затвер-
дження структури методичної роботи на 2012-
2013 навчальний рік. (методист з психологічної 
служби Якубович О.В.) 
Шляхи подолання шкільної тривожності у моло-
дших школярів - практичний психолог Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Пашківська Т.Л. 
Соціально-педагогічна взаємодія школи та сім’ї . 
Роль педагогічного колективу у формуванні 
мотивації учнів середніх класів до навчання- 
практичний психолог Великомолодьківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Новорок В.І. 
Розвиток пізнавальних процесів учнів. Корекцій-
но-розвивальні заняття для першокласників -
практичний психолог Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Ткачук Т.В. 
Психологічні рекомендації щодо взаємодії з 
тривожними дітьми - практичний психолог Горо-
дницької ЗОШ І-ІІІ ст. Лакизюк І.С. 
Соціально-педагогічний патронат дітей з групи 
ризику. – соціальний педагог Несолонської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Ткаліч Н.Ю. 
Соціально-педагогічний клімат в педагогічному 
колективі  - практичний психолог Орепівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Бакало Т.В. 
Особливості роботи з учнями початкових класів 
як психолого-педагогічна проблема - практичний 
психолог Колодянської ЗОШ  Каленюк С.Б. 



Завдання створення шкільного сайту є різни-
ми. Якщо мета – «себе показати», то й сайт 
повинен бути яскравим; якщо метою його 
створення є спілкування, то краще зробити не 
сайт, а форум, або передбачити створення 
форуму окремою закладкою на сайті. Таким 
чином, структуру шкільного сайту, тобто з яких 
розділів і сторінок він повинен складатися та 
які функції виконувати, кожному закладу потрі-
бно визначити індивідуально, але головне: 
інформація, яка буде на ньому розміщена, 
повинна цікавити всіх (колег, батьків, випуск-
ників, учнів, спонсорів). 
З метою популяризації можливостей і розши-

рення мережі інформаційних ресурсів для 
формування єдиного інформаційно-
навчального середовища регіональної освіт-
ньої системи 24.04.2012р. відділ освіти Новог-
рад-Волинської райдержадміністрації провів 
конкурс-захист Web-сайтів навчальних закла-
дів району, головним завданням якого є сти-
мулювання керівників та педагогічних колекти-
вів шкіл до підвищення ефективності управ-
ління шляхом упровадження і масового поши-
рення інформаційно - комунікаційних техноло-
гій, забезпечення відкритості навчально-
виховного процесу, розповсюдження іннова-
ційних педагогічних технологій навчання та 
висвітлення кращого педагогічного досвіду. 
Перед присутніми виступив начальник відділу 

Антипчук О.А., зазначивши, що сучасну школу 
важко уявити без комп'ютерного класу, Інтер-
нету, шкільного сайту. Інформаційна револю-
ція дає поштовх для створення нових інфор-
маційних технологій. Популяризація і підтрим-
ка сайтів шкіл району – це засіб оперативного 
інформування про життєдіяльність навчаль-
них закладів, шляхи та стан реалізації про-

грам розвитку шкіл і ефекти-
вного впровадження інфор-
маційних технологій в освіт-
ній процес, створення меха-
нізму стійкого інноваційного 
розвитку, сприяння діалогу між 
школою та сім’єю, вчителями 
та учнями.  
Завідуюча РМЦ Сікора О.П. 

висвітлила завдання, які 
поставлені перед учасника-
ми конкурсу: 
- створення і розвиток Інтер-

нет середовища навчальних 
закладів; 
- стимулювання змістовного 

наповнення сайтів закладів 
освіти, постійного їх оновлен-
ня; 
- використання ресурсів Інтернет-середовища 

навчальних закладів у поєднанні з ресурсами 
всесвітньої інформаційної мережі Інтернет в 
управлінській діяльності керівників освітніх уста-
нов і навчальних закладів, науково-методичній 
роботі та у навчально-виховному процесі, позак-
ласній і позашкільній роботі з дітьми й учнівською 
молоддю, в роботі з батьківською громадськістю; 
- формування та розвиток інформаційно-

технологічних компетенцій керівників освітніх 
установ і навчальних закладів, педагогічних пра-
цівників, учнів та батьків. 
На захист свого сайту прибули адміністратори з 

наступних шкіл:  
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Опанасюк С.Р.),  
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Курач Г.О.),  
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Єфімчук Л.А.),  
Слободороманівська гімназія (Кучерявенко Д.В.), 
Івашківська ЗОШ І-ІІ ступенів (Ковальчук Г.І.), 

Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
(Федорчук Р.В.), 
Наталівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Постнікова К.А.), 
Калинівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Зубрицький В.А.). 
Web-сайти загальноосвітніх навчальних закла-

дів оцінювали члени журі Сікора О.П., Костюк 
К.М., Якубович О.В., Ткачук М.А., Майдюк І.С. за 
наступними критеріями:  
- Web-дизайн сайту 
- Зміст інформації на сайті 
- Зручність користування сайтом 
- Презентація Web-сайту  
У зведеній таблиці – загальний бал та місце за 

конкурс. 
При підведенні підсумків конкурсу члени журі 

відзначили, що на сайтах шкіл бракує вчительсь-
ких розробок, учнівських робіт, не завжди можна 
знайти досягнення учнів та педагогів, нерегуляр-
но висвітлюються новини.  

дітей від народження до 3 років»; 
І ступеня учениць   Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. за Проект 
«Підліткова вагітність-причини та наслідки»; 
ІІ ступеня учениць Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за Проект 
«Мама»; 
ІІ ступеня учениць Слободороманівської гімназії за Проект 
«Розвивайки, потішки на будь-який смак для дітей першо-
го року життя»; 
Учениці Слободороманівської гімназії поділились досвідом 
співпраці з Будинком дитини в рамках  даного проекту. 
На завершення 

заняття дівчатка презенту-
вали власноруч виготовле-
ний одяг для маляти, яким 
планується оздобити  
«Вітальню для матусь» на 
базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
у наступному навчальному 
році.  
Методист РМЦ  
Дем’янчук Н.К. 

В ході реалі-
зації районно-
го проекту 
«Школа бать-

ківства» протягом січня-квітня 2012 року проведено 
заняття «Школи материнства та батьківства» на базі 
освітніх округів за участю лікарів міськрайТМО та як 
підсумок роботи - фестиваль-конкурс учнівських 
проектів за участю старшокласниць Суслівської, 
Великомолодьківської, Чижівської, Городницької, 
Ярунської  ЗОШ І-ІІІ ступенів та Слободороманівсь-
кої гімназії. 
На  занятті кожна з учасниць під час виконання вправ «Життєвий вибір», «Я у 
30 років», «Ліцензія на щастя»  мала змогу сформувати розуміння того, що  
кожен несе відповідальність за своє життя та свій вибір. Шляхом анкетування 
і в ході бесіди   випускниці зазначили актуальність даного проекту та  коло 
питань, які найбільше цікавлять вихованців школи і будуть розглянуті на  
наступних заняттях. 
Під час  презентації учнівських проектів компетентне журі  нагородило дипло-
мами: 
І ступеня учениць Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст. за  Проект «Харчування 

Конкурс-захист Web-сайтів  

Реалізація районного проекту «Школа батьківства» 
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Сучасний етап між-
народних зв’язків 
України, вихід її до 
європейського та 
світового простору 
зумовлюють нас 
розглядати іноземну 
мову як засіб міжку-

льтурного спілкування, що відповідав би вимогам Держстандарту в галузі 
освіти та Ради Європи щодо освітньої політики України в частині вивчен-
ня іноземних мов. 

14 травня 2012 року на базі Новоград-Волинського інформаційно-
методичного центру управління освіти відбувся інтерактивний семінар 
для вчителів, які викладають іноземні  мови в навчально-виховних закла-
дах міста і району. Тема семінару «Твій сучасний підручник»  (ТСП)  до-
речна й своєчасна для сьогодення, адже сучасна парадигма шкільної 
іншомовної освіти зорієнтована на таку організацію навчання, яка забез-
печує комунікативно-діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною 

мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. 
Завідуючий ІМЦ  Ліневич Павло Казимирович запросив провести 

названий семінар  методиста, офіційного представника видавництва 
«Твій сучасний підручник»  з міста Львова Івана Васильовича Лозенка.  

Змістовно й цікаво Іван Васильович представив  електронну презен-
тацію навчально-методичних матеріалів з англійської, французької та 
німецької  мов, адаптованих для України. Учасники семінару отримали 
професійну консультацію та дізналися про нові конкурси й проекти, які 
організовують видавництва в Україні. 

Досить глибоко було опрацьовано з учителями німецької мови реко-
мендації щодо використання навчально-методичних комплексів видав-
ництва «Hueber» у загальноосвітніх навчальних закладах України – 
‘Tamtam’, ‘Tamburin’, ’Planet’, ‘Ideen’, ‘Planetino’, ‘Deutsch.com’ та інші. 
Вчителі мали можливість перегорнути сторінки сучасних підручників, 
робочих зошитів, словників,  додаткової літератури і в подарунок отри-
мали тематичні таблиці, авторучки, календарики з логотипом «ТСП» 
центру іноземних мов  та каталоги видавництва «Hueber».   

  Заступник завідуючої РМЦ  К.М.Костюк 

(художній керівник 
В.О.Примак – «Мамина пора-
да»), вокального квартету 
Слободороманівської гімназії 
(художній керівник 
Н.В.Дейнека – «Два крила»), 
вокального  тріо  у складі  

В.Д.Боровець, К.П.Бобровської, 
В.В.Саух  Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ 
ступенів (художній керівник В.В.Саух 
- «Мамина коса»). 

Директор Слободороманівської 
гімназії О.П.Ващенко полонила слу-
хачів виразно-емоційним декламу-
ванням поезії «Материнське щастя». 

Приємні враження залишили ви-
ступи вокальних ансамблів: 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керівник 
В.С.Марчук – «У ніч на Купала»), Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керівник В.В.Саух 
– «Хуртовина»), Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(керівник А.К.Левченко –   «Садочок», 
«Желаю»), вокального квартету Барвинівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керів-
ник П.В,Козир «Моє рідне село»), 
вокалького тріо у складі Хоменко 
В.П., Ситої О.О., Подолянчук Н.С. 
Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(керівник 
Алексеєва 
О.М. 
"Зеленеє 
жито зеле-
не"), вокаль-
ного тріо у 
складі 
В.Саух, 

О.Ничипорук, 
В.Мамчуровської  Мало-
цвілянської ЗОШ І-ІІІ 

25 квітня 2012 року в актовій залі гімназії ім. 
Л.Українки міста Новограда-Волинського відбувся 
заключний концерт кращих художніх колективів та 
окремих виконавців  – учасників  фестивалю-
конкурсу освітян району «Любіть Україну – вона у 
нас єдина», що проходив в рамках дитячо-
юнацького фестивалю «Перлини Звягельщини-
2012». 

«Величальною» (сл. К.Котенка, муз. М.Сома) 
відкрив концерт хор працівників Великогорбашів-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів (художній керівник 
М.П.Денисюк). 

Посвятою величному Дню Перемоги стала 
пісня  «Ты, помни!» у виконанні заступника дирек-
тора з виховної роботи Слободороманівської 
гімназії Н.В.Дейнеки та «Солдатська плясова» у 
виконанні танцювального 
колективу Киківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів (художній керів-
ник О.В.Тимощук), які викли-
кали шквал бурхливих опле-
сків глядацької зали. 

Щиро й задушевно про-
звучали пісні, присвячені 
найріднішим людям у цьому 
світі – нашим дорогим мате-
рям і татусям у виконанні 
О.С.Рибака, заступника 
директора з господарської 
частини Великогорбашівсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів 
(«Мамин хліб»),  вокального тріо у складі 
Л.А.Гудзь, І.В.Деркач, Л.М.Тимошенко Немильнян-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів («Доля»),  вокального анса-
мблю Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ступенів  - «Ой гово-
рила чиста вода».  
Сподобався присут-
нім на концерті ви-
ступ солістки-
вокалістки Несолон-
ської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів А.І.Данюк, яка 
зачарувала всіх  
виконанням сучасної  
естрадної  пісні  «Я 
у тебе одна ». 
Велично завершив 
концерт виступ 
народного вокально-
го ансамблю Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (художній керів-

ник  - Заслужений працівник культури України  
Ю.О.Лагасюк – «Вчительська доля»,  «Щоб 
здорові були»). 

Насамкінець щиру подяку за участь в осві-
тянському фестивалі-конкурсі висловили – 
О.А.Антипчук, начальник відділу освіти та 
Л.Ф.Вознюк, голова РК профспілки. Вони вру-
чили Грамоти відділу освіти та грошові премії 
кращим художнім колективам і окремим вико-
навцям.  

Вела концерт директор районного центру 
спорту, молоді і туриз-
му учнівської молоді 
В.М.Подкаура. 
Музичне забезпечення - 
О.А.Морозова, вчителя 
музичного мистецтва 
Колодянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
Комп’ютерна  підтримка 
– К.М.Костюк, заступни-
ка завідуючої РМЦ та 
інженера-електроніка  
РМЦ  І.С.Майдюк.  

Твій сучасний підручник 

Любіть Україну – вона у нас єдина  
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Про проведення районного фестивалю  
«Творча обдарованість – 2012» 
На виконання Указу Президента України від 30.09.10 р.   № 927/2010 
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарова-
них і талановитих дітей та молоді», Плану організації його виконання, 
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 04.10.2010 року 
(протокол № 55), відповідного наказу Міністерства освіти і науки України 
від 01.11.10 р. № 1033  
Н А К А З У Ю: 
1. Провести районний фестиваль «Творча обдарованість – 2012» 31 

травня 2012 року на базі  Палацу культури ім. Лесі Українки м. Новог-
рада-Волинського. 
2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів відрядити делега-
ції в складі нагороджених учнів та вчителів 31.05.12 р. на 9.30 год. в м. 
Новоград-Волинський.  
3. Відповідальність за охорону життя, здоров’я та належну поведінку 
учнів в місцях перебування в дорозі і на фестивалі покласти на вчите-
лів, які будуть їх супроводжувати. 
4.  Витрати на оплату проїзду та добових провести за рахунок відділу 
освіти. 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на провідного 
спеціаліста відділу освіти Барановську Л.В. 
Начальник відділу    О.А.Антипчук  

Наказ № 277 від 22.05.12р. 

На одному диханні промайнув 
урок світової літератури у 8 
класі на тему: «Вільям Шекспір – 
геніальний поет і драматург 
доби Відродження. Сонети Шек-
спіра», який провела Бармак В.І. 
На початку заняття усі присутні  
висловили очікування за допо-
могою «Квітки-семицвітки». З 
метою актуалізації опорних 
знань учнів учителькою викорис-
тано кросворд. План уроку  було 

зазначено на слайдах презентації. В канву 
заняття органічно вплітався відеосюжет про 
письменника. Цікаво обігрувалося проблем-
не питання «Хто такий Шекспір?». Свою 
розповідь про письменника Віра Іванівна 
супроводжувала демонстрацією слайдів 
презентації. Під час уроку прозвучали також 
учнівські повідомлення про театр. Учителька 
звернула увагу учнів на «Шекспірівське пи-
тання», вдало встановивши між- предметні 
зв’язки «Шекспір і Україна», а актуальність 
творчості видатного письменника довела за 
допомогою сучасних кліпів А.Пугачової та 
М.Тарівердієва, що переспівали сонети 
Шекспіра.  

Під час обговорення уроку всі учасники 
засідання висловили свої позитивні відгуки, 
адже він залишив найкращі враження у при-
сутніх. 

Методист РМЦ Рошка С.П. звернула ува-
гу на складові ефективної професійної діяль-
ності педагога, запропонувавши колегам 
заповнити таблиці самоаналізу і самооцінки 
освітньої діяльності, а також анкети на при-
таманність креативності та виявлення став-
лення до нововведень. 

Приємним сюрпризом стало спілкування з 
Анхім З.В., вчителькою Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, що поділилася враженнями від 
участі в обласному та Всеукраїнському кон-

курсах «Учитель року», 
порівнявши рівень їх про-
ведення та ознайомивши з 
програмами фахових кон-
курсів. Також Зоя Володи-
мирівна розповіла про 
секрети власної творчої 
лабораторії, елементи 
яких використовуються 
при проведенні уроків 
світової літератури.  

Засідання продовжилося виступом учительки 
Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів Аврамець Т.М., що 
поділилася власними напрацюваннями з форму-
вання творчих здібностей учнів, продемонструва-
вши результат роботи над проблемною темою – 
збірку віршів учнів Борисівської школи «Душі моєї 
струни». 

Практичну частину зустрічі продовжив позакла-
сний захід «Казковий двобій», який складався з 
цікавих конкурсів: візитки, музичної феєрії, пазло-
манії, пантоміми та ін. Участь у ньому взяли дві 
команди: «Бременські музиканти» та «Золота 
рибка», що з кожним новим конкурсом доводили, 
що вони найкращі.  

Підводячи підсумки зустрічі, вчителі світової 
літератури зазначили, що колективна робота з 
питань визначення проблематики, планування, 
координації й контролю дій з метою підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу дає 
позитивні результати. Важливим є аспект осмис-
лення суті перспективного педагогічного досвіду, 
який передбачає можливі наслідки впровадження 
в своїй практиці. Головне — не використовувати 
його механі-
чно, а  впро-
в а дж у в а т и 
на основі 
діагностики 
м о ж л ив ос -
тей і потреб 
педагогічних 
працівників. 

На завер-
шення засі-
дання Бар-
мак В.І. по-
д а р у в а л а 
к о л е г а м 
власні рядки 
з побажання-
ми: 

Хоча рядки ці не Шекспір писав, 
Але вони правдиві, від душі. 

Ми вдячні щиро за гостину Вам, 
Тому даруєм щирі ці вірші. 

Учитель – це покликання, це рок! 
Однак, крім того, це ще й місія свята, 
Тому бажаємо, щоб кожен Ваш урок 
Був для дітей великим відкриттям. 

Але щоб дивувались Ви також 
Тому, наскільки гарні учні в Вас, 
Щоб праця не намарною була 
І тільки Вас втішала повсякчас.  

Засідання районної школи ППД вчителів світової літератури 

11 квітня на базі Киянської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів відбулося засідання районної школи 
ППД вчителів світової літератури на тему: 
«Використання інноваційних технологій на 
уроках світової літератури як неодмінна 
умова ефективної професійної діяльності 
педагога».  

Розпочала зустріч керівник районної 
школи ППД Бармак В.І., яка ознайомила з 
планом проведення засідання, презентував-
ши колегам власний досвід роботи. 

За допомогою символу повсякденного 
досвіду – квітки, що в майбутньому складе 
професійний букет, запросила висловити 
свої очікування від заходу методист РМЦ 
Рошка С.П., зробивши акцент на головному 
його завданні -  сприяти поширенню перспе-
ктивного педагогічного досвіду, підвищенню 
професійної майстерності, впровадженню 
інноватики. 

Досвід роботи Киянської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів з упровадження сучасних технологій та 
інновацій як засобу формування всебічно 
розвинутої особистості презентував дирек-
тор школи Копчук М.О., який звернув увагу 
на традиції , досягнення його вихованців.  

З рівнем навчальних досягнень учнів 8 
класу ознайомив класний керівник Ганно-
шин М.Г., що зупинився на психолого-
педагогічній характеристиці вихованців. 
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На виконання Положення про обласні змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків у 2012 
році УМНС у Житомирській області, Житомирської обласної федерації пожежно-прикладного спорту, 
Головного управління у справах сім'ї та молоді Житомирської ОДА, управління освіти і науки ОДА та з 
метою популяризації і розвитку пожежно-прикладного спорту, підвищення спортивної майстерності учас-
ників 16 травня 2012 року відбувся другий (обласний) етап змагань у спортивно-
оздоровчому комплексі СДПЧ-1 м. Житомира.  

У змаганні з пожежно-прикладного спорту взяли участь 24 команди із міст та районів. Наш 
район був представлений командою Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів (представник команди – 
директор школи Гаврилюк В.І та тренер-вихователь Шевчук Р.М.), яка посіла перше місце на 
районному етапі.  

Кожен район (місто) представили склад команди – 8 осіб, із них 6 спортсменів (3 спортсме-
ни середньої юнацької групи, 3 – старшої юнацької групи), тренер-вихователь та представ-
ник команди. Вікові групи юнаків, які були заявлені до участі у змаганнях, визначалися за 
роком народження: 1997-1999 – середня група, 1994-1996 – старша група. 

Змагання складалися із трьох видів пожежно-прикладного спорту: підйом  штурмовою 
драбиною у вікно другого поверху навчальної башти, подолання 100-метрової смуги з пере-
шкодами, пожежна естафета 4 х 100 метрів.  Команда Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшла 

всі види без жодних зауважень 
зі сторони суддів і посіла почес-
не 6 місце. 
Найкращий результат серед команд у 
всіх видах з пожежно-прикладного спор-
ту діти показали на підйомі штурмовою 
драбиною у вікно другого поверху на-
вчальної башти. 
Дякуємо директору школи (Гаврилюк 
В.І), керівництву та працівникам пожеж-
ної частини м.Новоград-Волинський 
(Рафальський О.В., Наумець А.М.) за 
тренування, які провели з учнями, та за 
організаційні моменти. 
Методист РМЦ        Скрипнюк Ю.О.    

РМЦ 

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 

базі Ярунського дошкільного навчального 
закладу відбулося чергове засідання Школи 
молодого керівника, в якому взяли участь 
новопризначені завідуючі дошкільних закла-
дів району.  

Учасники засідання ознайомилися з інтер’є-
ром дошкільного закладу, отримали методич-
ні рекомендації щодо створення предметно-
ігрового середовища в дошкільному закладі 
та організації роботи з батьками.    

Своїми наробками з упровадження іннова-
ційної технології Єфіменка М.М. «Теорія 
фізичного виховання та оздоровлення дітей 
дошкільного віку» поділилася вихователь 
середньої групи Луцюк О.І. а вихователь 

старшої групи  Коваль-
чук В.Г.  майстерно 
провела заняття на 
тему «Ой, хустино, 
хустиночко, мережена, 
шита…».  
Музичний керівник 
Ярунського дошкільного 
закладу Салко І.В. спі-
льно зі своїми колегами 
та вихованцями підготу-

Забезпечення права сільської дитини на 
дошкільну освіту, особливості функціонуван-
ня сільських дошкільних навчальних закладів 
та підвищення якості на-
вчально-виховного проце-
су у них – ці питання, що є 
пріоритетними в роботі 
відділу освіти. Протягом 
2011 року в районі було 
відкрито 8 дошкільних 
закладів. Проте головною 
проблемою залишається 
кадрове забезпечення.  

19 квітня 2012 року на 

вали та презентували гостям музичну компози-
цію «Український рушник у народних звичаях та 
традиціях».  

За гарною традицією на зустріч була запроше-
на колишня завідуюча дошкільним закладом 
Євпак Ніна Гнатівна, яка дала молодим колегам 
мудрі життєві поради щодо зростання фахової 
майстерності сільських педагогів-дошкільників 
та профілактики емоційного вигорання.  

Підводячи підсумки, всі присутні підтвердили 
свої очікування, розповіли, що їм сподобалося 
та якої допомоги вони ще потребують, вислови-
ли бажання продовжувати роботу в Школі моло-
дого керівника. 

Методист РМЦ Гопанчук В.В. 
 

Школа молодого керівника ДНЗ РМЦ 

Пожежно-прикладний спорт 


