
організацію методичної роботи, 
здійснення методичного супроводу діяльності педа-
гогів по оволодінню та використанню нових педаго-
гічних технологій в освітньому процесі. 
Зі структурами організації методичної роботи з 
педкадрами в межах освітніх округів ознайомили 
присутніх заступник директора з науково-
методичної роботи  Слободороманівської гімназії  
(Слободороманівський освітній округ)  Савчук Т.А. 
та заступник директора з навчально-виховної робо-
ти Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Пилиповицький освітній округ) Тарнавська Т.П. 
Директор Слободороманівської гімназії Ващенко 
О.Г. представила діяльність  закладу як опорної 
школи освітнього округу. 
Учасники  школи ППД взяли участь в засіданні 
окружного методичного об’єднання вчителів почат-
кових класів. Засідання розпочалося  інформацій-
ним блоком з повідомлення про участь у Дні почат-
кової освіти, який проходив у м. Києві (Желізко Р.Ц., 
Слободороманівська гімназія, Машевська Л.Г., 
Мілевська Ю.Ф., Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.). 
   Напрацювання вчителів початкових класів шкіл 
округу щодо реалізації проблемної теми методично-
го об’єднання представили Деркач І.В., вчитель 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст. «Використання музич-
ного супроводу на уроках»;  Лось В.З., вчитель 
Брониківської ЗОШ  І-ІІ ст. «Використання посібника 
С.Логачевської на уроках математики»; Данильчук 
Л.І.,  вчитель Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Засоби мультимедіа на уроках в початкових кла-
сах»; Павлюк С.А., Слободороманівська гімназія 
майстер-клас «Виготовлення новорічної іграшки». 
   Традиційною є участь психолога в роботі  методо-
б’єднання округу. Під час хвилини психолога було 
прокоментовано використання  проективних малюн-
кових методик за версією Люшера. 
    З захистом домашнього завдання 
«Представлення проектів» виступили вчителі  
гімназії    Богданчук Г.П. та  Лосовська Т.І. 
   Завершилось засідання методичного об’єднання 
виробленням рекомендацій,  до якого були залучені  
всі учасники школи ППД. 
    Гості відвідали Слободороманівський ДНЗ, де 
було проведено засідання фокус-групи вихователів 
ДНЗ «Нетрадиційні методи фізкультурно-
оздоровчої роботи», під час якої  завідуюча Яворів-
ським ДНЗ Данильчук А.П.  поділилась досвідом 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закла-
ді. 

15.11.11 р.  на базі Слободороманівської гімназії 
відбулось засідання обласної школи ППД методи-
стів з проблеми «Науково-методичний супровід 
організації роботи з педагогічними кадрами в 

умовах функціонування освітнього округу». Участь в 
засіданні взяли 9 представників з різних районів 
області та  методисти і педагоги району. 
   Відкриваючи засідання, методист ОІППО Стель-
мах А.Г. зазначила, що інновації, якими визначено 
сучасний стан розбудови освітянського простору, 
призвели до виникнення  територіальних структур-
них утворень – освітніх округів як однієї з можливих 
«горизонтальних» форм самоврядування та коопе-
рації  в освіті та найбільш оптимальної на даний 
момент моделі профільної освіти. Науковцями та  
практиками округ розглядається як один із варіантів 
створення в освітній мережі певного спектру необ-
хідних та достатніх умов для отримання освіти того 
або іншого змісту й рівня та профільного спрямуван-
ня, тобто таке інноваційне освітнє  утворення, яке 
орієнтоване на розширення поля вибору на основі 
індивідуальних можливостей дитини та створення 
необхідних умов для підвищення  якості освіти. 
   Заступник начальника відділу освіти Андрощук 
В.П. ознайомила присутніх з розвитком освітньої 
галузі району, повідомила,  що в районі здійснюєть-
ся робота з приведення у відповідність до запитів 
замовників освітніх послуг, змісту загальної серед-

ньої освіти  та визначення напрямків профільного 
спрямування навчання у старшій школі. 
   В межах трьох освітніх округів створюються 
умови щодо всебічного розвитку особистості  та 
здійснення учнями системної самоосвітньої діяль-
ності на основі впровадження профільної освіти у 
старшій школі, ефективного використання можли-
востей варіативної частини навчальних планів, 

організації роботи міжшкільних факультативів та 
курсів.  
  Освітній округ, як інноваційна педагогічна система, в 
основу якої покладено принцип інтерактивної взаємо-
дії суб’єктів освітньої діяльності, потребує методоло-
гічного підґрунтя, розробки та реалізації на районно-
му рівні нової моделі організації методичної роботи з 
учасниками навчально-виховного процесу. Модель 
організації методичної роботи з педкадрами  в 
межах освітнього округу представила зав. РМЦ 
Сікора О.П.  
Пріоритетної ваги в районі  набуває потреба 
формування цільового комплексу науково-
методичних дій в межах освітніх округів, зміст яких 
визначається як загальними завданнями розбудо-
ви сучасної школи, так і конкретикою професійної 
діяльності педагогів  на певному освітньому прос-
торі. 
Ольга Павлівна зазначила, що основними напрям-
ками діяльності методичної служби освітніх окру-
гів є аналітичний, інформаційний, організаційно-
методичний,  консультаційний, а завданнями 
опорної школи освітнього округу  - підвищення    
професійної майстерності вчителі через мережеву 
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никами навчальних закладів щодо оптимізації психологічного 
клімату у колективі. 

Робота над тренінгами: 
«Чим ми схожі» 

 «Жива піраміда» 
Вправа на організацію команди для досягнення спільної мети. 
Директор Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів Горблюк М.Й. презенту-

вала досвід роботи з оптимізації соціально-психологічного кліма-
ту в школі. 

2 листопада на базі районного методичного 
центру було проведено семінар директорів шкіл 
на тему: «Здоровий психологічний мікроклімат – 
основа успішного навчально-виховного процесу», 
на якому були присутніми 34 директори загальноо-
світніх навчальних закладів району та 3 практичні 

психологи.  
Представники психоло-

гічної служби району пред-
ставили на розгляд насту-
пні питання: «Соціольна-
психологічний клімат в 
колективі» - практичний психолог Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Каленеюк С.Б. 

 «Соціологічне дослідження в учнівському колективі» - практичний психолог 
Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новорок В.І. 

 «Соціометричне дослідження в практиці роботи психолога ЗНЗ» - практичний 
психолог Орепівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Бакало Т.В. 
Методист з психологічної 
служби Якубович О.В. до 
уваги керівників шкіл пред-
ставила результати моні-
торингу психологічного 
клімату в педколективах, 
де працюють практичні 
психологи та соціальні 
педагоги, а також провела 
елементи тренінгу з керів-

«Здоровий психологічний мікроклімат – основа успішного 
навчально-виховного процесу»  

Стор.2 Школам Лесиного краю 

Підготовка до ЗНО-2012 
льно-виховної роботи та класні 
керівники 11 класів  мали можли-
вість зустрітись з директором 
ВРЦОЯО Кузьменком Г.І. та засту-
пником директора ВРЦОЯО Мар-
цевою Л.А.  

Акцентами зустрічі були особли-
вості реєстрації 2012 року та вне-
сення змін до порядку реєстрації,  

основні 
строки про-
ведення 
вступної 
кампанії 
2012, її нова-
ції, особли-
вості підго-
товки до 
складання 

тестів тощо.  

З метою проведення 
інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
серед випускників шкіл 
щодо формату ЗНО-
2012, реєстрації учасни-
ків ЗНО та їх участі в 
проведенні тестування 
07 .11.2011р. на базі 
РМЦ було організовано 
зустріч з працівниками  
РЦОЯО м. Вінниця  та відповідальними за ЗНО   
шкіл району. Заступники директорів шкіл  з навча-



Вчитель фізики Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пасічник 
Михайло Миколайович, який розробив власну методику по викорис-
танню цифрового апарату під час проведення уроків фізики, презен-
тував для присутніх свій власний досвід та створену ним відеотеку 
наочних засобів навчання, за що і було дано високу оцінку.  Вчитель 
поділився своїми напрацюваннями з коле-
гами. Було надано допомогу щодо викори-
стання відеотеки та можливостей фізич-
ного кабінету на уроках фізики.   

На базі РМЦ 03 
листопада 2011 
року відбувся семі-
нар вчителів фізи-
ки з теми 
«Використання 
можливостей фізи-
чного кабінету на 
уроках фізи-

ки».            

З вступним словом виступив методист РМЦ Скри-
пнюк Юрій Олексійович. Він звернув увагу на питання 
використання комп’ютерів та програмних засобів на-
вчання на уроках фізики, участь дітей у І, ІІ етапах 
Всеукраїнських олімпіад з фізики та астрономії.  Перед 
початком семінару проведено аналіз участі шкіл райо-
ну у Всеукраїнському конкурсі «Левеня – 2011», розда-
но учасникам конкурсу інформаційні вісники «Левеня».  

Семінар вчителів фізики 

та начальник відділу освіти Олександр Антип-
чук взяли участь в уро-
чистому відкритті Сере-
дньодеражнянського 
дошкільного навчально-
го закладу, який віднині 
буде відвідувати 11 
дошкільнят. 

Як годиться, гостей 
хлібом-сіллю зустрічали 
і словом привітним 
віншували. 

В своєму вітальному 
слові Сергій Іванович 
Лавренюк відзначив, що 
владою прикладається максимум зусиль для  
забезпечення права наймолодших наших 

громадян на здобуття дошкі-
льної освіти. Відшукуються 
різні шляхи для вирішення 
даного 
питання. 
Франц 
Вікторович 
Весельсь-
кий наголо-
сив, що 
прийшов 
час 
«збирати 
каміння».  

Зараз ми виправляємо ті 
помилки,  які в свій час за 
різних об’єктивних і суб’єктивних причин були 
зроблені саме в питанні закриття дитячих 
садочків.  

«Сьогодні ми відкриваємо 24 дошкільний 
навчальний заклад в районі, і 7 за 2011 рік. І 
це не кінець. Найближчим часом ми прагнемо 

На сучасному етапі розвитку суспільства 
держава визнає пріоритетну роль дошкільної 
освіти, яка спрямована на всебічний розви-
ток дитини, формування моральних норм, 
набуття нею 
життєвого соці-
ального досві-
ду. Відповідно 
до освітніх 
запитів насе-
лення, незва-
жаючи на скла-
дне фінансово-
економічне 
становище, в 
районі продов-
жується робота 
по відновлен-
ню, відкриттю та реорганізації  дошкільних 
закладів.  

2 листопада 2011 року голова Новоград-
Волинської районної державної адміністрації 
Сергій Лавренюк, голова Новоград-
Волинської районної ради Франц Весельсь-
кий, заступник голови державної адміністра-
ції з гуманітарних питань Наталія Даниленко 

повернути ту цифру дитячих садків, яка була 
в 1992 році - 33» - повідомив Олександр 
Анатолійович Антипчук. 

Особливі солова подяки за щире бажання 
завжди підтримати і допо-
могти прозвучали в адресу 
постійного спонсора школи, 
голови КСП «Золота нива» 
Павлюка Сергія Ростисла-
вовича. 
Зі словами вдячності та 
настанови маленьким вихо-
ванцям виступили голова 
сільської ради Мельничук 
Анатолій Миколайович, 
директор школи Тарнавсь-
кий Микола Дмитрович та  
голова батьківського комі-

тету Зінькевич Віталіна Миколаївна. 
Після перерізання традиційної голубої 

стрічки, маленькі господарі, їх батьки та гості 
були присутні на освяченні приміщення, яке 
здійснив священник Свято-Михайлівського 

храму отець Тарас. 
По закінченні урочис-
тостей всі присутні 
були приємно вражені 
якістю виконаних 
будівельних робіт та 
естетичністю оформ-
лення кімнат. 

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ  
СЕРЕДНЬОДЕРАЖНЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Стор.3 Випуск 19 



Про виконання нормативних документів 
щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку, 
охоплення дітей навчанням,  
активізацію роботи з охорони дитинства 
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 

року №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільно-
го віку» та розпорядження голови райдержадміністрації від 09.08.2010 
року №628  «Про порядок проведення обліку дітей і підлітків шкільного 
віку» переважною кількістю загальноосвітніх закладів району спільно з 
уповноваженими органами місцевого самоврядування проведено скла-
дання та уточнення списків дітей і підлітків шкільного віку.  На належному 
рівні ця робота проведена керівниками Колодянської (Якубовська В.М.),  
Тупалецької (Богинська А.О.),  Косенівської (Бортник Л.М.), Пищівської 
(Горлата Л.С.), Повчинської (Малиновський О.М.), Киянської       (Копчук 
М.Д.), Майстровільської (Киреєва Т.А.) ЗНЗ. 
Разом з тим, переважна кількість директорів  станом на 25 жовтня не 

пред'явили довідки з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну 
середню освіту в інших навчальних закладах , а саме керівники Городни-
цької (Гончаренко С.В.), Гульської (Гаврилюк В.І.), Киківської (Процюк 
М.Д.), Новороманівської (Надієвець П.І.), Анастасівської (Ситнер С.Ю.), 
Борисівської (Сапожник С.В.), Дідовицької (Ковальчук Т.В.), Курчицькогу-
тянської (Петренко В.П.), Лучицької (Чиж М.І.), Таращанської (Стасюк 
В.М.) шкіл. Це унеможливлює підведення остаточних підсумків щодо 
продовження навчання випускниками 9 класів, виявлення учнів, які не 
відвідують навчальні заклади району.  
Також бажає кращого виконання пункту інструкції щодо облікування 

дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, не всі діти - нваліди є в 
списках шкільних контингентів по закріплених територіях, що свідчить про 
поверхневість в роботі щодо складання та уточнення списків. Є випадки, 
коли списки дітей складені в односторонньому порядку, тобто керівником 
школи, що призводить до ототожнення списків шкільних контингентів з 
списками учнів школи.  Виявлені порушення щодо неналежного оформ-
лення списків – часто списки завірені тільки директором школи, що знову 
ж свідчить про односторонність в складанні цих списків, хоча завірення 
списків сільським головою є обов΄язковим.  
Щодо  здійснення відміток про продовження навчання – більшість керів-

ників шкіл І-ІІ ступеня завершують контроль за здобуттям учнями освіти 
по закінченню ними 9 класу, що є грубим порушенням, адже контроль 
здійснюється за здобуттям освіти по досягненню дитиною повноліття, 
тобто 18 років і щороку вносяться відмітки про продовження навчання 
дитиною. 
Часто зустрічаються випадки, коли дитина , продовжує навчання в сусід-

ній школі з різних причин (чи то бажання батьків, чи то відсутність класу – 
10, 11 для шкіл І-ІІ ст.), а в списках стоїть відмітка «вибув», що є не пра-
вильно.  
Виявлені випадки, коли не відмічаються по роках навчання діти, які з 1 

по 4 клас навчаються у школах І ступеня, але населені пункти, де вони 
проживають, відносяться до території обслуговування шкіл І-ІІІ ст. 
(наприклад, Пилиповицька школа - діти с.Анета в списки внесені, а по 
роках навчання не відмічені – не відомо, навчаються вони чи ні?). Хоча 
це і не дивно, тому що більшість з керівників шкіл у списках обліку шкіль-
них контингентів так і залишили порожні місця, де потрібно вказати номер 
розпорядження, що свідчить про те, що вони і не ознайомлювались з цим 
розпорядчим документом (це розпорядження голови райдержадміністра-
ції від 09.08.2010 року № 628 «Про порядок проведення обліку дітей і 
підлітків шкільного віку»). Крім Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільно-
го віку, керівники шкіл у своїй роботі щодо забезпечення  здобуття грома-
дянами України повної загальної освіти,  повинні керуватися Законами 
України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», що теж не завжди 
прослідковується по результатах проведених заходів, виконання цих 
законів дуже рідко заслуховується на педагогічних радах, на нарадах при 
директору, узагальнюється наказами по школі.   
21 жовтня 2011 року на обласній нараді (у рамках підготовки до Всеукра-

їнської наради з питань захисту прав дитини) однією з головних причин 
учнівської злочинності  визнано незайнятість учнівської молоді.  
У нас в районі залишається не вирішеним питання залучення 4 дітей до 

навчання: учнів Великомолодьківської (Гальчук К.М., 20.09.2002 р.н.), 
Токарівської (Переходюк Д.С., 20.06.2003 р.н.), Киківської (Горобей О.М., 
03.07.2001р.н.) та Жолобненської (Несен М.В., 24.10.2002 р.н.) шкіл.   
 З метою виконання нормативних документів у сфері охорони дитинства, 

відділом освіти видано наказ від 10.06.2011 року № 245 «Про організацію 
роботи з охорони дитинства у ЗОШ району». Відсутність статистичної 
звітності за формою, передбаченою наказом, порушення термінів її здачі 
до РМЦ свідчить про те, що  робота щодо аналізу соціального складу 

учнів, створення персоніфікованого банку даних  в школах не проведена.  
Станом на 25.10.2011 року інформація  Анетівської,  Лучицької, Таращан-

ської, Броницькогутянської, Городницької, Гульської, Повчинської, Слобо-
дороманівської,  шкіл про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, з багато-
дітних сімей, дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися в складних жит-
тєвих обставинах, дітей, що мають статус, потерпілих від аварії на ЧАЕС 
відсутня, що є причиною порушення встановлених термінів подачі звітності 
до управління статистики та управління освіти облдержадміністрації. 
 Враховуючи викладене вище, з метою забезпечення виконання норматив-

них документів щодо охоплення дітей навчанням, з метою активізації робо-
ти з охорони дитинства у школах району 
НАКАЗУЮ:  

Керівникам загальноосвітніх закладів району: 
1.1. Забезпечити неухильне виконання Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування» постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і 
підлітків шкільного віку», розпорядження голови РДА від 09.08.2010 року № 
628  «Про порядок проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку». 
(Протягом року) 
1.2. Провести повторну перевірку списків дітей шкільного віку по територі-

ях обслуговування, забезпечити наявність довідок про навчання учнів в 
інших навчальних закладах. (До 1грудня 2011 року) 
1.3. Забезпечити складання списків згідно Інструкції з обліку дітей і підліт-

ків шкільного віку. (Щороку) 
1.4. Контролювати відвідування учнями навчального закладу,  по кожному 

конкретному випадку з'ясовувати причини відсутності дітей на уроках, у 
разі відсутності учня понад 10 днів складати відповідний акт і надсилати 
його до відділу освіти. (Постійно) 
1.5. Винести питання відвідування учнями навчального закладу для обго-

ворення  на педагогічній раді, на нараді при директору, на батьківських 
зборах. (Протягом навчального  року) 
1.6. Активізувати роз'яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності 

обов'язкового здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої 
освіти.  
1.7. Забезпечити контроль за неухильним дотриманням законодавства 

щодо соціального захисту дітей, посилити профілактичну роботу з питань 
попередження правопорушень, наркоманії, пияцтва, тютюнокуріння серед 
учнівської молоді, дитячої бездоглядності; максимально використовувати 
потенціал гурткової роботи для зайнятості дітей у позаурочний час. 
(Постійно) 
1.8. Звітувати про стан відвідування учнями навчального закладу.  
(Щомісяця, до 25 числа) 
1.9. Створити персоніфікований банк даних соціальних категорій дітей 

(дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, 
дітей з малозабезпечених сімей, дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС, 
дітей з багатодітних сімей, дітей, які проживають у сім’ях, що потрапили у 
складні життєві обставини, дітей, які виховуються у неповних сім’ях) згідно 
додатків до наказу відділу освіти  від 10.06.2011 року № 245 «Про організа-
цію роботи з охорони дитинства у ЗОШ району». 
2. Методисту РМЦ Мащенко Н.І. створити кількісний банк даних соціаль-

них категорій дітей  району (соціальний паспорт району). 
3. Вказати керівникам Лучицької (Чиж М.І.), Таращанської (Стасюк В.М.), 

Броницькогутянської (Поліщук Н.А.), Городницької (Гончаренко С.В.), Гуль-
ської (Гаврилюк В.І.), Повчинської (Малиновський О.М.), Слободороманів-
ської     (Ващенко О.Г.)  на несвоєчасність подання звітності. 
4. Керівникам Великомолодьківської (Бармак О.В.), Токарівської (Спасіба 

М.В.), Киківської (Процюк М.Д.), Жолобненської (Солощук О.О.) шкіл вжити 
вичерпних заходів щодо залучення до навчання дітей, які не відвідують 
школу, до 15.11.2011 року звітувати  у відділ освіти про результати вирі-
шення питання. 
5. Провідному спеціалісту відділу освіти (Барановська Л.В.), методисту 

РМЦ (Мащенко Н.І.) провести з керівниками шкіл інструктаж щодо складан-
ня списків обліку дітей і підлітків шкільного віку відповідно до нормативних 
документів. 
У період з 25 квітня по 15 травня 2012 року 
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника началь-

ника відділу освіти Андрощук В.П..  
            Начальник   відділу                                           О.А.Антипчук  

Наказ №410 від 27.10.11р. 

Стор.4 Школам Лесиного краю 



28 жовтня делегація з 14 вчителів поча-
ткових класів  району взяла участь у свя-
ткуванні Дня початкової освіти міста Киє-
ва. 

Що таке ДЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ? 
Це насамперед свято цікавого спілку-

вання з творчими людьми, зустрічі з од-
нодумцями, які прагнуть удосконалювати 
процес навчання молодших школярів, 
ознайомлення з новинками у практиці 
інших учителів і в педагогічній літературі, 
о бм і н  п р о ф е с і й н им  д ос в і д ом , 
«енергетичний бальзам» для подальшої 
роботи, можливість отримати цікаві та 
корисні ідеї для свого професійного зрос-
тання та впевненість у правильності ви-

бору власної професії. 
Учасники свята ознайомились з виступа-

ми наукових співробітників лабораторії 
початкової освіти Інституту педагогіки 
НАПН України та авторів-розробників 
щодо новацій у навчальних програмах із 
предметів інваріантної частини Типових 
навчальних планів, створених відповідно 
до затвердженої нової редакції Державно-
го стандарту початкової загальної освіти. 

Упродовж ДНЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

відбувалося плідне спілкування між педа-
гогами, які приїхали на свято з усіх регіо-
нів України. На Калейдоскопі ідей педа-
гогічні колективи та вчителі продемонстру-
вали власний досвід,  було представлено 
17 презентацій, кожна з яких відзначалась 
оригінальністю, неповторністю та значним 
творчим потенціалом. Дубравська Світла-

на Михайлівна, вчитель Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, презентувала досвід роботи з 
теми «Формування здоров’язберігаючих 
компетентностей у школярів молодшого 
шкільного віку».  Желізко Руслана Цезарів-
на, вчитель Слободороманівської гімназії, 
презентувала досвід роботи з теми 
«Поєднання КСН в парах змінного складу з 
розвитком мотивації молодших школярів» 

Учителі, що взяли участь у святі, відвіда-
ли майстер-класи «Інноваційні технології 
мовленнєвого розвитку молодших школя-
рів», «Майстерність виходу із педагогічних 
ситуацій», семінар-практикум «Літературне 
читання в сучасній початковій школі», тре-
нінг «Від репродуктивного до продуктивно-
го: інноваційний курс із розвитку мислення 
учнів початкової школи». Усі заходи мали 
практичне спрямування, пройшли цікаво, 
корисно і справили незабутнє враження. 
Вчителі не лише обмінювалися досвідом, а 
й мали можливість замислитися та висло-
вити свої думки з приводу найактуальні-
ших питань розвитку початкової освіти. 

Змістовною та актуальною була  практична частина, під час якої вчителі  про-
демонстрували високий професійний потенціал, провівши уроки у класі-комплекті:  
Чечет Оксана Сергіївна  (1/3кл.) - навчання грамоти  та читання, Осінська Лідія 
Василівна (2/4кл.) – трудове навчання та математика: 
-  у 1 класі  «Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою. Казка 
«Кривенька качечка»»; 
-  у 3 класі  «За добро добром платять. Українська народна казка «Кривенька 
качечка»» ; 
-  у 2 класі «Ліплення з пластиліну «Повзун повзе, сімсот голок везе»»; 

-  у 4 класі «Додавання кількох доданків. Задачі на 
знаходження довжини сторін трикутника» 
  Гості семінару відвідали спортивні змагання «Веселі 
старти», які  майстерно провела  Левченко Алла Костя-
нтинівна.  Вона зазначила, що збереження і зміцнення 
здоров’я дітей, гармонійний розвиток їх розумових і 
фізичних здібностей є одним із пріоритетних напрямків 
роботи Федорівської школи. 
У ході круглого столу вчителі обмінялися досвідом 
роботи щодо традиційних та інноваційних методів 
навчання учнів у класокомплекті (Ваховська Олена 
Анатоліївна – Івашківська ЗОШ), щодо розвитку зв’яз-
ного мовлення на уроках в початкових класах 
(Подолянчук Наталія Степанівна – Тальківська ЗОШ), 
щодо 

розвитку пам’яті та образного 
мислення молодших школярів 
(Фоміна Наталія Миколаївна – 
Поліянівська ЗОШ). Розгляд 
даних питань сприятиме підви-
щенню рівня фахової та педаго-
гічної майстерності вчителів 
початкових класів по формуван-
ню життєвих компетентностей 
молодших школярів. 

Згідно річного 
п л а н у  р о бо ти 
відділу освіти на 
базі Федорівської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
пройшов семінар-
практикум для 
вчителів початко-

вих класів з проблеми «Формування життєвих 
компетентностей учнів через впровадження тради-
ційних та інноваційних методик». Мета семінару: 
удосконалення фахової майстерності вчителів 
початкових класів, ознайомлення з традиційними 
та інноваційними підходами до навчально-
виховного процесу у класі з малою наповнюваніс-
тю, вироблення рекомендацій щодо впровадження 
сучасних методів та прийомів у навчально-
виховний процес початкової школи. У семінарі 
взяли участь 20 вчителів району. 

Директор школи, Левченко Алла Костянтинівна, 
ознайомила присутніх з роботою закладу по  даній 
темі,  учасники семінару переглянули електронну презентацію школи. 

В теоретичній частині семінару піднімались питання щодо формуван-
ня життєвих компетентностей учнів, адже сучасне суспільство вимагає 
від школи  виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності, 
така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи 
на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдоско-
налення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах 
діяльності. Саме здійснення навчально-виховного процесу  вимагає від 
вчителя  знання й умілого використання різноманітних форм організації 
педагогічного процесу (інноваційного та  традиційного) - наголосила у 
своєму виступі методист РМЦ Лопатюк Валентина Григорівна.  

День початкової освіти 

«Формування життєвих компетентностей учнів через впровадження традиційних та інноваційних методик».  
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З 4 по 5 листопада  
2011 року в м. Жито-
мирі   команда вихо-
ванців гуртка 
«Судномоделі» ра-
йонного центру твор-

чості, спорту 
та туризму 
учнівської 
молоді на чолі 
з керівником 
гуртка Василе-
нком Володи-
миром Воло-
димировичем захищали честь району на облас-
ній виставці-конкурсі НТТУМ  в напрямку 
«Водний транспорт»,  «Повітряний транспорт», 
«Наземний транспорт та спеціальна техніка», 
«Ракетно-космічна техніка». Абсолютними пе-

реможцями на виставці-
конкурсі «Водний транс-
порт» стали: Василенко 
Олег в розділі «Сучасний 
водний транспорт» та Іор-
данополов Ігор в розділі 
«Водний транспорт 
майбутнього», ІІ міс-
це Багінський Руслан 
в розділі 
«Вітрильники», зага-
льнокомандне ІІ міс-
це. У виставці-
конкурсі «Ракетно-
космічна техніка» 
дипломом за втілен-
ня творчого задуму в 
розділі «Космічна 
техніка майбутньо-
го» Горбарчук Віталій, загальнокомандне ІІІ міс-
це. 
Директор РЦТСТУМ Подкаура В.М. 

В.З. – російську мову у 5-Б класі; Брату-
нець А.М. – світову літературу у 8-В 
класі; Степанюк Л.В. – світову літерату-
ру у 5-А класі. 

Керів-
ник дра-

матичного гуртка Литвинчук І.В. запросила на 
позакласний захід «В гостях у драматургів», під 

час якого старша і моло-
дша групи драмгуртка 
артистично зіграли 
уривки з комедії 
Ж.Б.Мольєра «Міщанин-
шляхтич» та казки 
С.Я.Маршака «Кішкин 
дім». 
Обговорення уроків та 
заходу відбулося за 
допомогою технології 
«Шість капелюхів мис-
лення». Свої побажання 

колективу Городницької школи учасники семі-
нару висловили і в письмовій формі. 

      Враховуючи досвід, напрацьований 
учителями району, учасники семінару рекомен-
дували :  
Спрямувати роботу вчителів російської мови та 
світової літератури на формування світогляд-
них і загальнолюдських ціннісних орієнтирів, 

16 листопада на базі Городницької ЗОШ І-
ІІІ ступенів відбувся районний семінар учите-
лів російської мови і світової літератури на 
тему «Підвищення результативності та якості 
навчально-виховного процесу шляхом упро-
вадження нових технологій навчання й вихо-
вання на уроках 
російської мови і 
літератури», участь 
у якому взяли 18 
педагогів.  

Господарі зустрі-
ли учасників семіна-
ру щирим словом, 
представивши виро-
би гуртківців з техні-
ки «Квілінгу» та 
«Бісероплетіння». 

Психолог Лакізюк 
І.С. розпочала роботу із вправ, які допомогли 
познайомитися вчителям та емоційно налаш-
туватися на співпрацю. 

Про школу, її досягнення за допомогою 
презентації розповіла учасникам семінару 
директор школи Гончаренко С.В. 

Учителі майстерно провели відкриті уроки, 
доцільно використавши на них ІКТ: Сеньків 

комунікативних, соціокультурних умінь і нави-
чок.  
Засобами світової літератури виховувати в 
учнів здатність знайти, зберегти і розвинути 
себе як особистість.  
Застосовуючи інноваційні методичні стратегії, 
працювати над розвитком в учнів творчих 

здібностей, здатно-
сті до навчання, 
самостійності мис-
лення.  
Виховувати вміння 
оперувати набути-
ми знаннями, сфо-
рмованими навич-
ками, використову-
вати їх у практич-
ному житті.   
Використовувати 
активні та інтерак-
тивні методи при 

проведенні уроків світової літератури та ро-
сійської мови.  
Організувати науково – дослідницьку роботу 

учнів.  
Використовувати інформаційні і комунікаційні 
технології у процесі  викладання світової 
літератури.  
Упроваджувати кращий педагогічний досвід 
учителів району Братунець А.М., Литвинчук 
І.В., Сеньків В.З., Степанюк Л.В. 

Змагання з судномоделювання 

Семінар вчителів російської мови та світової літератури 
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День української писемності та мови — 
свято, яке щороку відзначається в Україні 9 
листопада. За православним календарем — 
це день вшанування пам'яті Преподобного 
Нестора-Літописця. 

Свято встановлено 9 листопада 1997 
року, коли на підтримку ініціативи громадсь-
ких організацій і з урахуванням важливої ролі 
української мови в консолідації українського 
суспільства було видано Указ № 1241/97 
«Про День української писемності та мови», 
в якому зазначено: «Установити в Україні 
День української писемності та мови, який 
відзначати щорічно 9 листопада в день уша-
нування пам'яті Преподобного Нестора-
Літописця». 

Склалися певні традиції відзначен-
ня цього свята: це і покладання квітів 
до пам'ятника Несторові-літописцю; 
відзначення найкращих популяризато-
рів українського слова; проведення І 
етапу Міжнародного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра Яцика. 

У Немильнянській ЗОШ І-ІІ ступенів 
це свято отримало своє продовження  
засіданням районної творчої групи 
учителів української мови та літерату-
ри, у якому взяли участь Запольська 
Н.М. (Стрієвська ЗОШ), Гудзь Л.Ф. 
(Чижівська ЗОШ), Маус І.М. (Орепівська 
ЗОШ), Сита О.О. (Тальківська ЗОШ), Скиба 
Г.М. (Слободороманівська гімназія), Муля-
рець М.М. (Несолонська ЗОШ), Петровська 
А.С. (Наталівська ЗОШ), Бойко А.А. 
(Токарівська ЗОШ). 

Учасників засідання гостинно зустріли з 
хлібом-сіллю та щирою піснею педагогічний і 
учнівський колективи Немильнянської школи.  

Методист РМЦ Рошка С.П. ознайомила 
присутніх з науково-методичною проблемою 
районної творчої групи та проектом її реалі-
зації. 

Директор школи Гудзь О.П., яка стала 
ініціатором проведення цього заходу і його 
натхненником,  презентувала роботу школи, 
мотивуючи вибір тематики засідання. 

Про досягнення школи, активність її учнів 
та педагогів у районних заходах, високий 
професійний рівень учительського колективу 
розповіла заступник завідуючої РМЦ Костюк 
К.М. 

Учасники засідання побували у творчій 
лабораторії вчителів української мови і літе-

ратури, відвідавши уроки літератури 
рідного краю у 6 та 9 класах. 

Марчук З.М. запросила пройтися 
улюбленими стежками поета-земляка 
Юрія Гудзя, створивши атмосферу 
невимушеності, творчості за допомо-
гою музичного супроводу, композиції 
з природних матеріалів, імітації вогнища, що 
огорнуло душевним теплом усіх, хто був прису-
тній на уроці. 

Глибинну філософію, жанрово-тематичне 
розмаїття поезій Юрія Гудзя зуміла донести до 
учнів 6 класу Тимошенко Л.М., адаптуючи їх до 
сприйняття дітей, ілюструючи кожну з них фо-
тографіями, пов’язуючи з місцевим матеріа-
лом. 

Талановитим 
організато-
ром та авто-
ром цікавих 
ідей на рівні 
школи і райо-
ну завжди є 
Гудзь Л.А., 
член район-
ної творчої 
групи, керів-

ник літера-
турного 
клубу 

«Паросток», яка на високому професійному 
рівні провела екскурс в історію с.Немильні та 
роду Гудзів, показавши фрагменти щорічних 
літературно-мистецьких зібрань «Липневий 
янгол», присвячених пам’яті Юрка Гудзя. Акти-
вну участь у презентації його творчості як пое-
та, взяли учні та педагоги школи під керівницт-
вом учителя музики Деркач І.В., подарувавши 
пісні, написані на основі його віршів. Також 

Леся Архипівна ознайомила учасників з цінни-
ми матеріалами, зібраними в бібліотеці школи, 

що допомагають розкрити загадкову 
постать прозаїка, драматурга, есеїста, 
публіциста, художника, філософа, пода-
рувавши диски з його творами та біогра-
фічними відомостями. 

А ще Леся Архипівна ініціювала проект 
для педагогів району «Живослово», суть 
якого полягає у створенні літературного 
альманаху, де будуть друкуватися прозо-
ві та поетичні учительські твори. Старт 
цього проекту продемонструвала Тимо-
шенко Л.М., дебютувавши з власними 
віршами перед творчою групою. 

Засідання не обмежилось участю уч-
нівського та педагогічного колективів 
Немильнянської школи. До участі в ньому 
було запрошено викладача Рівненського 
державного гуманітарного університету, 
кандидата філологічних наук Д.В.Кравця 

та його студентів, які майстерно презен-
тували виставу за творчістю Юрія Гу-
дзя, намагаючись донести до глядачів, 
що біль  в його творах кричить, а душа і 
серце рвуться на шмаття…  
Дмитро Кравець зауважив словами 

поета, що «світ – Вертеп, у якому важко 
залишатися собою», звернувши увагу 
присутніх на те, що ім’я і творчість тала-
новитого письменника Юрія Ґудзя, який 
знав більше, ніж ми, якому постійно 
боліла доля країни і її людей,  значимі 
та відомі за кордоном.  

«Відрадно, що у віддаленій Немильні 
так трепетно плекаються зерна творчості, 
любові до рідного слова, засіяні Юрієм 
Петровичем Гудзем» - саме з такими 
словами звернулася методист РМЦ Рош-
ка С.П. до всіх, хто був причетний до 
організації і підготовки заходу, залишив-
ши у гостьовій книзі  від імені членів твор-
чої групи вчителів української мови та 
літератури слова щирої подяки колективу 
Немильнянської школи. 

День української писемності і мови  
у Немильнянській школі  
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Про проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2012» 
 На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 року № 489 
«Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України  
від 11 серпня 1995 року № 638, рішення колегії  Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України  від 05.07.2011 року  № 1/4-19, наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України  від 07.11.2011 року  № 1265 «Про прове-
дення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»  та листа Житомирського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти від 15.11.2011 року № 9-678 
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» 
НАКАЗУЮ: 
Затвердити Положення про І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2012» (додаток 1). 
 Затвердити  склад  оргкомітету  І  туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2012» (додаток 2).  
Затвердити  склад  журі  І  туру  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2012»  (додаток 3).  
Оргкомітету та журі конкурсу надати необхідну організаційну допомогу ЗНЗ 
району у проведенні І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012». 
Районному методичному центру (Сікора О.П.)  провести в грудні 2011 року І тур 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» у таких номінаціях: «Українська 
мова та література», «Англійська мова», «Біологія»,  «Етика»,  «Фізичне вихован-
ня».  
Направити переможців І туру Всеукраїнського конкурсу   в січні-лютому 2012 року  
для участі в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2012» у 
таких номінаціях: «Українська мова та література», «Англійська мова», 
«Біологія», «Етика», «Фізичне виховання».  
Затвердити кошторис І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012». 
Фінансове   забезпечення  І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» 
покласти на централізовану бухгалтерію відділу освіти (Арсенюк Н.О.). 
РК профспілки працівників освіти (Л.Ф.Вознюк) надати матеріальну допомогу на 
оздоровлення для 5-ти переможців І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2012». 
Бухгалтерії відділу освіти (Арсенюк Н.О.) забезпечити своєчасне фінансування 
заходів конкурсу згідно з кошторисом та виплату грошових премій переможцям  І 
туру конкурсу. 
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 
відділу освіти  Андрощук В.П. 
     Начальник відділу                                     О.А.Антипчук  
 
Додаток 1 до наказу по відділу освіти від  24.11.2011 р. № 454 

Положення 
про районний тур Всеукраїнського  конкурсу «Учитель року-2012» 

Районний тур Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року-2012» покликаний сприя-
ти активізації творчого потенціалу педагогічних працівників, підкреслити, що 
немає меж досконалості. 

Завдання конкурсу: 
-  надання широкому колу педагогічних працівників району можливості професій-
ного самовираження і утвердження; 
-  виявлення талановитих педагогів, вчителів-новаторів та поширення в масовій 
практиці їх передового педагогічного досвіду; 
-  формування   в   суспільстві   нового   ставлення   до   освіти   і   школи, інтеле-
ктуальної  праці   і  знань  як  інструментів   створення  національного інтелектуа-
льного потенціалу, творчої особистості; 
-  вдосконалення  науково  обґрунтованих  критеріїв   і   методики  оцінки ефекти-
вності     педагогічної    праці,     стимулів    до     найбільш    повного розкриття 
творчого потенціалу вчителя; 
-    розширення кола професійного спілкування педагогів. 

Умови конкурсу і висунення кандидатів 
Враховуючи, що Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2012» проводиться на 
добровільних засадах, у конкурсі беруть участь вчителі загальноосвітніх шкіл 
усіх типів за основним місцем роботи - громадяни України незалежно від освіти, 
набутого фаху і віку, які мають стаж педагогічної роботи не менше 5 років. 
Право висувати кандидатури для участі в конкурсі мають особи або групи осіб, 
установи і організації, педагогічні колективи, які безпосередньо обізнані з педаго-
гічною діяльністю претендента, а також самі претенденти через самовисування. 
При висуванні кандидатів на участь у конкурсі подаються такі матеріали:  
1.Особиста заява про бажання взяти участь у конкурсі на ім’я голови оргкомітету, 
якою підтверджує згоду з умовами конкурсу (написана власноруч).  
2. Анкета учасника конкурсу встановленого зразка (особистий підпис). 
3. Висновок відповідного навчального закладу про педагогічну та методичу 
діяльність учасника конкурсу (обсяг – до двох друкованих сторінок). 
4.Опис   власного   педагогічного   досвіду з розв’язання проблеми, над якою 
працює вчитель, в якому мають бути розкриті індивідуальні особливості роботи 
вчителя,  сучасні та авторські форми й методи вирішення проблеми  (обсяг – до 

п’яти друкованих сторінок). 
5. Презентація власного педагогічного досвіду в програмі Power Point 
(п'ятнадцять слайдів).  
     Враховуватимуться актуальність і перспективність теми, аргументованість 
положень і висновків, їх оригінальність і практичне значення, опора на конкрет-
ний фактичний матеріал, мова, стиль і логічність викладу. 
6. Розробки уроків різних типів (4-5 уроків) з повним дидактичним забезпечен-
ням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемною темою, 
сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (електронний 
варіант). 
7. Розробка позакласного заходу як практичне підтвердження роботи над про-
блемою (електронний варіант). 
8. Фотографії (одне кольорове фото розміром 9х14 та чотири - п’ять сюжетних 
фотоматеріалів про педагогічну діяльність в електронному варіанті без змен-
шення розміру). 
9. Перелік публікацій вчителя (якщо такі є). 
10. Список використаної літератури. 
11. Зміст матеріалів, наданих на конкурс, із зазначенням сторінок. 
     Матеріали оформляються відповідно до поданого переліку на паперових 
носіях (крім уроків та позакласних заходів) та електронних носіях. 
    Матеріали на паперових носіях подаються в одному примірнику зібраними в 
папку, а в електронному варіанті – на одному – двох компакт-дисках  у пластико-
вому футлярі із зазначенням номінації, прізвища, імені та по батькові учасника 
конкурсу, а також району, який він представляє. 
    Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням термінів та 
вимог щодо їх оформлення. 
    Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються. 
12. Конкурс «Учитель року-2012» проводиться в п’яти номінаціях: українська 
мова та література, англійська мова, біологія, етика, фізичне виховання згідно 
Указу Президента України від 29.06.1995 року № 489 «Про Всеукраїнський кон-
курс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України  від 11 серпня 1995 року 
№ 638, рішення колегії  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 
05.07.2011 року  № 1/4-19, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України  від 07.11.2011 року  № 1265 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року»  та листа Житомирського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти від 15.11.2011 року № 9-678 «Про проведення Всеукраїнсько-
го конкурсу «Учитель року-2012» 
13. Районний тур конкурсу (практичний та теоретичний етапи) проводиться з 05  
по 15 грудня 2011 року. 
Організаційне засідання – 5  грудня на базі РМЦ. 
Практичний етап  - презентація відкритих уроків, позакласних заходів: 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. –  біологія  – 06 грудня 
Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. – фізична культура – 06 грудня 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. – англійська мова – 07 грудня 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст.  – українська мова та література – 08 грудня 
Н.Романівська  ЗОШ І-ІІІ ст. –  етика – 09  грудня 
Теоретичний етап - презентація свого «Я», «Ерудиція. Творчість. Фантазія» 
- РМЦ - 15 грудня 2011 року. 
14.  Матеріали від  журі І (районного) туру конкурсу  подати в ОІППО  лише на 
переможця з кожної номінації до 10 січня 2012 року. 

Матеріальне забезпечення конкурсу 
Матеріальне забезпечення конкурсу «Учитель року -2012» відбувається за раху-
нок коштів, передбачених кошторисом конкурсу та благодійних і спонсорських 
надходжень. 

Додаткові умови 
Підсумки конкурсу «Учитель року-2012» враховуються під час проведення черго-
вої атестації педагогічних працівників навчальних закладів району, під час вису-
вання їх на нагородження державними органами та громадськими організаціями. 

Заохочення учасників 
Учасники-переможці районного туру конкурсу «Учитель року-2012» нагороджу-
ється грамотами відділу освіти райдержадміністрації та цінними подарунками, 
преміями РК профспілки працівників освіти. 

Діяльність журі 
В процесі конкурсу журі оцінює претендента за такими критеріями: 
-  знання  предмета  викладання,  основ  педагогіки,  психології,  вікової      
   фізіології; 
-  рівень володіння методикою викладання; 
-  професійні і особисті якості:  гуманність, демократичність, доброта,  
   культура спілкування, нахил до творчості, педагогічних імпровізацій,  
   новаторство, неординарність педагогічного мислення; 
- результативність навчання і виховання; 
- інтелект і особиста культура; 
- розуміння та застосування інтерактивних методик; 
- вміле використання ІКТ. 
 

НАКАЗ №454 від 24.11.11р. 

Стор.8 Школам Лесиного краю 



Районні змагання на особисто-
командну першість зі стрільби з 
пневматичної  гвинтівки, присвяче-
ні 20-й річниці утворення Збройних 
Сил України, в яких взяли участь 18 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, було проведено 
на базі Новоград-Волинського коле-
гіуму. 

Командна першість визначалась 
по сумі балів 3-х учасників. Най-
більш влучними пострілами відзна-
чились учні Суслівської ЗОШ 
(вчитель Негодюк С.І.), які показали 
результат 122 бали. Друге  місце у 
школярів Повчинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (викладач Безродний Л.О.) 
– 115 балів.  Замкнули трійку лідерів 
юні стрілки Барвинівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (викладач Дмитренко В.С.) 
– 109 балів. 

В особистому заліку перше місце 
у Копчук Катерини учениці  Суслів-
ської ЗОШ (52 балів). Другий ре-
зультат в учня Городницької ЗОШ 
Жука Миколи (51 бал). Третє місце 
зайняв Бахур Олексій із Піщівської 

ЗОШ (44 бали). 
Команди-призери та переможці в 

особистому заліку відзначені пре-
міями, грамотами, медалями та 
солодкими призами райдержадмі-
ністрації та РМО ТСО України. 

школи самореалізації особистості, 
школи полікультурного виховання, в 
якій дійсно утверджувалася б особи-
стісно-розвивальна педагогіка. 

10 листопада у Великомолодьків-
ській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 

семінар на 
тему: 

«Підпорядкування змісту, форм і методів 
роботи визнанню особистості дитини, як 
соціальної цінності», в якому прийняли 
участь 22 педагоги-організатори шкіл району. 
Заступник директора з виховної роботи Васи-
льчук Тетяна Антонівна представила елект-
ронну презентацію школи «Ознайомлення з 

Соціальні 
структури фор-
мують світо-
гляд людини, 
поза соціаль-
ним середови-

щем людина позбавлена можливості визначити 
сенс свого життя. 

А оскільки для учнів школа є основною соціаль-
ною структурою, то закономірним постає питання 
про створення школи майбутнього, яка б плекала 
творчу особистість, забезпечувала б умови для 
повноцінного фізичного, психічного, соціального й 
духовного розвитку вихованців, формувала б лю-
дину, здатну будувати демократичну державу. Це 
вимагає пошуку нової парадигми виховання, нової 
логіки, інноваційних технологій організації навчан-
ня й виховання для створення школи ХХІ століття – 

Змагаються майбутні захисники України  

Семінар педагогів-організаторів 

Старти волейболістів 
ровесників Орепівської  (2 - 1) та Вели-
комолодьківської  (2 - 0) ЗОШ. Третє 
місце у перспективної команди Токарів-
ської ЗОШ (вч. Чижевський Ю.П.). 
У дівчат чемпіони також  залишились 

без змін. Школярки Городницької ЗОШ (вч. 
Ксенз О.А.) перемогли команди Орепівської 
школи та Слободороманівської гімназії з рахун-
ком 2 – 0. А в фіналі в упертій боротьбі вирвали 

перемогу у ровесниць з Киківської ЗОШ (2 
– 1) (вч. Подоляк О.М.) третє місце у 
наймолодшої команди турніру – волейбо-
лісток Ярунської ЗОШ (вч. Горблюк В.В.). 
на базі команд-переможниць сформовано 
збірні району для участі в обласних зма-
ганнях. 

Наймасовішим видом спорту у школярів 
району є волейбол. По 21 команді юнаків та 
дівчат вийшли на старти зональних зма-
гань. Переможці зональних змагань зустрі-
лись в спортивному залі Новороманівської 
ЗОШ, щоб в особистих поєдинках визначити 
чемпіонів району. З піднесенням провели 
всі ігри, підтвердивши чемпіонський клас, 
учні Броницькогутянської ЗОШ  (вч. Соло-
щук В.Ф.), які стали чемпіонами четвертий 
рік поспіль. З однаковим рахунком (2 – 0) 
вони перемогли своїх суперників з Гульська, 
Токарева, Несолоні. Друге місце у школярів 
Несолонської ЗОШ (кер.гуртка Стародуб 
В.Г.), які в напруженій боротьбі здолали 
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формами і методами виховної роботи в 
школі». 

Шкільний психолог Новорок Вікторія 
Іванівна провела з учасниками семінару 
тренінги. 

Педагоги-організатори були присутніми 
на змістовних виховних годинах, які прове-
ли класний керівник 7 класу Микитюк Гали-
на Миколаївна «ВІЛ-СНІД: передбачити, 
уникнути, не захворіти» та класоводи 1-4 
класів: Сидорчук Т.В., Осипчук Н.В., Лісов-
ська С.В., Марчук Л.Н. «Школа – країна 
дивовижних мрій». 

Цікавим і пісенно сонячним був загальношкільний виховний захід «Родинне свя-
то», який підготували і провели з учнями педагог-організатор Малиновська Тетяна 
Григорівна і заступник директора з виховної 
роботи Васильчук Тетяна Антонівна. 

В теоретичній частині семінару учасники 
прослухали і обговорили виступи методис-
та РМЦ Вознюк Т.М. «Поняття особистості 
як найвищої  соціальної цінності», педагога-
організатора Орепівської ЗОШ І-ІІІ ст. Бака-
ло Т.В. «Психолого-педагогічна допомога 

учням «групи ризику», педагога-
організатора Ярунської ЗОШ  І-ІІІ ст. 
Євпак Л.В. «Соціальне проектування як 
прояв активної участі у житті суспільст-
ва». 
Важливими питаннями обговорення 
також були раціональне і ефективне 

планування роботи педагога-організатора та результативна організація шкільного 
самоврядування. 

Новоград-Волинський,   
вул.Соборності, 70,  

Телефони:   (04141) 5-24-75;    5-33-54 
  Ел. пошта: novog@i.ua 

Семінар вчителів інформатики відбувся на 
базі Н.Романівської  ЗОШ. Тема: 
«Використання мережі Інтернет на уроках 
інформатики». В ході семінару розгляда-
лись питання роботи в мережі Інтернет на 
уроках інформатики, використання новіт-
ніх інформаційних технологій  та їх поши-
рення через Інтернет, організація роботи 

м е р е ж і 
Інтернет 
ч е р е з 
п і дкл ю -
ч е н н я 
всіх ком-
п’ютерів 
у класі.  
Т а к о ж 
б у л о 

проведено практичне заняття та опрацьова-
ні методичні рекомендації щодо проведен-
ня олімпіади з інформаційних технологій 
(кількість учасників  20)  

інформаційної мережі Інтернет зростає з 
кожним днем, про що свідчить декілька 
захоплюючих фактів про створення та ево-
люцію Інтернету. 
+ Інтернет був створений у 1960 році для 
органі-зації оборони США. 
+ Одним із найбільших досягнень Інтернету 
є швидкість його зростання. Інтернет досяг 
рубе-жу в 50 мільйонів користувачів усього 
протягом 5 років. Щоб досягти таких показ-
ників радіо зна-добилося 38 років, а телеба-
ченню - 13 років. 
+ У середньому, людина проводить близько 
51 хвилини в мережі - це приблизно 25 го-
дин на місяць в Інтернеті при середньому 
часі пере-гляду веб-сторінок 45 секунд. 
+ Загальна кількість інтернет-користувачів 
по всьому світові складає 2 млрд. 
+ Швеція - країна з найбільшим відсотком 
ко-ристувачів Інтернету - 78%. 
+ Батьки 70% користувачів-дітей не знають, 
що їхні діти роблять в Інтернеті. 
+ Соціальні мережі та блоги - четвертий за 
по-пулярністю сервіс Інтернету. Ці сервіси є 
більш популярними, ніж електронна пошта. 
+ Згідно з останніми даними, у світі налічу-
ється більше 133 млн блогів. У середньому 
900 тис. блогів з'являються кожної доби. 
+ Щороку в Інтернеті створюється і зберіга-
ється близько 2 млн. Терабайт даних. 

26 листопада відзначається Всесвітній 
день інформації, який проводиться за 
ініціативою Міжнародної академії інфор-
матизації. 
У побуті слово «інформація» ототожню-
ється зі змістом якихось відомостей, які 
можуть набирати форми усного повідом-
лення, листа, доповіді, результатів деяко-
го дослідження, спостереження тощо. 
Найважливішими, з практичної точки 
зору, властивостями інформації є цін-
ність, достовірність та актуальність. 
Найпоширенішими джерелами інформації є 
телебачення, бібліотеки, газети, Інтернет тощо. 
Через мережу Інтернет майже миттєво по всьо-
му світові поширюється найрізноманітніша 
інформація: від новин - до навчальних посібни-
ків та художніх фільмів. Цей лавиноподібний 
процес не зупиняють навіть проблеми, які по-
в'язані з забезпеченням захисту даних. Рівень 
цікавості всіх верств суспільства до глобальної 

+ Кількість статей у «Вікіпедії» в цей час 
налічує більше 13 млн., вони написані 
понад 260 різними мовами. Аудиторія 
цього сайту - понад 60 млн. користува-
чів на місяць. 
+ У всьому світі в Інтернеті кожні 10 
секунд відбуваються різні кібер-злочини. 
+ Близько 70% користувачів Інтернету 
складють чоловіки. 
+ Однією з найбільших загроз, які при-
носить Інтернет, є інтернет-залежність. 
+ Перший жорсткий диск був здатний 
зберігати тільки 5 МБ даних. 
+ Перша комп'ютерна миша була ство-
рена Дугласом Енгельбартом в 1968 році. 
+ Мозаїка - перший веб-браузер - було 
випущено в 1993 році. 
+ Люди, які користуються Інтернетом, 
кліпають 10 разів на хвилину, а ті, хто не 
використовує Інтернет - щонайменше 
вдвічі частіше. 
+ Перший комп'ютерний вірус, який 
поширився за межі машини автора, 
отримав назву Elk Cloner. Написаний він 
був у 1982 році Річем Скрента і орієнту-
вався на комп'ютери Аррlе. 
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