
РМЦ 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Нового 
2013 року та Різдва Христового. 
Найкращі й найтепліші побажання Вам, Вашим 
сім’ям, колективам. 
Зичимо,щоб Новий рік увійшов до Ваших осель з 
добром,став роком злагоди, благополуччя та здійс-
нення всіх мрій.Кожна започаткована справа хай 
приносить Вам здобутки,а людська шана і повага 
дітей додає енергії,віри,надії. 
 Нехай міцне здоров’я та гарний настрій ніколи не 
залишають Вас. 
Хай щастя з дому не виходить, 
Господарює там завжди, 
Успіх у справах не підводить, 
З Різдвом!Дзвінкої коляди! 
Начальник відділу освіти           Голова РК профспілки 
О.А.Антипчук                            Л.Ф.Вознюк 

«Подаруй радість ближньому» 

Якщо , приходячи у цей світ, ти відчуваєш, 
що тебе люблять, і, покидаючи його, відчу-
ваєш те ж саме, то все, що відбувається 
між цими двома подіями, можна виправити. 

Майкл Джексон 
Протягом першої половини грудня 2012 року в 
загальноосвітніх навчальних закладах району, 
за ініціативи членів районного  шкільного парла-
менту та міської учнівської організації «Лідер», 
проведено благодійну акцію «Подаруй радість 
ближньому». Під час різноманітних шкільних 
заходів старшокласниками зібрано більше двох 
тисяч гривень для організації привітання з днем 
Святого Миколая вихованців школи-інтернату в 
м.Новоград-Волинський та учнів шкіл району, які 
потребують допомоги.  
Представники РШП з Пилиповицької(Вознюк 
Настя), Піщівської (Пелешанко Настя), Суслівсь-

кої(Ясиневич Тоня), Новороманівської
(Майнека Наташа), Ярунської(Кульбач Аня), 
Слабодороманівської гімназії(Сарган Оля, 
Шапран Наташа), педагог-організатор Піщів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Анхім З.В., заступник 
директора з виховної роботи Чижівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Федюк Т.М. підготували пакунки 
з солодощами для учнів 1-2 класів (24 дити-
ни) школи-інтернату, самостійно закупили 
подарунки на кожен  клас та іграшки для 
кожної дитини окремо. Представники місько-
го учнівського самоврядування на чолі з 
завідуючою методичним відділом Палацу 
дітей та молоді м.Новоград-Волинська Кос-

тюк О.Є. одягнули костюми героїв дитячих 
казок (Клоуна, Жабки, Сніжинки, Поштаря 
Пєчкіна). 
Гарного зимового дня, 20 грудня, старшоклас-
ники завітали до вихованців Новоград-
Волинської загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІ ступенів, щоб привітати діток 
з днем Святого Миколая. Веселим співом, 
запальними танцями, голосним сміхом 
наповнилась ігрова кімната школи. Задо-
волені і радісні першокласники і другокла-
сники отримали гарні подарунки, почули 
щирі і теплі  привітання від своїх старших 
друзів. Очі гостей наповнювались сльоза-
ми, коли дітки, з радісним сміхом і вірою в 
людське добро, говорили слова вдячності 
за подаровану казку.  
  В ряді навчальних закладів району стар-

шокласники організували привітання зі свята-
ми учнів: Заїку Яну (7 клас) і Скорика Андрія (5 
клас) з Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст., Таліманчук 
Аліну з Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., Завірюху 
Катерину (9 клас) з Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Потайчук Світлану (5 клас)і Весельського 
Віталія (2 клас) з Броницькогутянської ЗОШ І-
ІІІ ст. та вихованців дитячого садочка с.Піщів. 
Члени РШП вирішили продовжити акцію 
«Подаруй радість ближньому» і чекають від 
свої однолітків нових пропозицій і думок. 
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 18 груд-
ня 2012 року в 
приміщенні 
районного ме-
тодичного 
центру  прой-
шов  заключ-
ний (теоретичний ) етап І туру Всеукраїн-
ського конкурсу «Учитель року-2013», на 
якому представники п’яти номінацій: 
«Фізика», «Французька мова», 
«Інформатика», «Російська мова», 
«Музичне мистецтво» захистили свої 
знання з педагогіки, методики, психології 
та лаконічно презентували  власний педа-
гогічний досвід, вміло використо-
вуючи при цьому сучасні мульти-
медіа. 
Професійну компетентність, сучас-
ні підходи до вивчення навчальних 
предметів  показали: 

Гераси-
мович 
Володи-
мир Ана-

толійович, вчитель фізики Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Персікова Інна Миколаївна, вчитель музи-
чного мистецтва  Суховільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів,  
Вовк Марія Василівна, вчитель французь-
кої Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
Кучерявенко Денис Вікторович, вчитель 
інформатики  Слободороманівської  гімна-
зії,    

Семенишин 
Анатолій Ми-
хайлович, вчи-
тель музичного 
мистецтва  
Повчинської 
ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів 
Тимошенко Лю-
бов Михайлівна, 
вчитель російсь-
кої мови  Неми-
льнянської ЗОШ І

-ІІ ступенів,   
Бакало Микола Миколайович, 
вчитель музичного мистецтва 
Чижівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
 Фахові журі з авторитетних 
педагогів-практиків, методистів 
методичного центру детально 
вивчили представлені оргкомітету конкур-

сні матеріали  та за наслідками заключно-
го етапу визначили  фіналістів у всіх 5-ти 
номінаціях. 
Головний спеціаліст відділу освіти  Ваще-
нко Н.П. і завідуюча методичним центром 
Сікора О.П. щиро привітали учасників  
конкурсу, вручивши їм Грамоти відділу 
освіти та скромні подарунки. 
Захищати честь району на облас-
ному рівні визначено: 

в номінації «Фізика» 
Герасимовича Володимира Анато-
лійовича - Жолобненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,в номінації 
«Інформатика» 
Кучерявенка Дениса Вікторовича 
– Слободороманівська гімназія, в 
номінації «Французька мова» 
Вовк Марію Василівну -   Жолоб-
ненська ЗОШ І-ІІІ ступенів,в номі-
нації «Російська мова» 

Тимошенко Любов Михайлівну – Немиль-

нянська ЗОШ І-ІІ ступенів, в номінації 
«Музичне мистецтво» 
Персікову Інну Миколаївну – Суховільська  
ЗОШ І-ІІ ступенів. Районний етап Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року-2013» 
серед вчите-
лів названих 
номінацій 
переконливо 
показав, що 
педагоги 
активно і на 
високому 
професійно-
му рівні вирі-
шують скла-
дні завдання 
навчання, 
виховання 
та підготов-
ки підроста-
ючого покоління до самостійного життя. 

«Учитель року-2013» 
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російської мови, музичного мистецтва 
переконливо показав, що педагоги актив-
но і на високому професійному рівні вирі-
шують складні завдання виховання патріо-
тів української держави, формування в  
Україні громадянського суспільства та 
підготовки підростаючого покоління до 
самостійного життя. 

З 06 по 19 грудня 2012  року фахові журі 
з авторитетних педагогів-практиків, мето-
дистів методичного центру детально ви-
вчали представлені оргкомітету конкурсні 
матеріали, що висвітлюють  професійні 
здобутки претендентів та за наслідками 
заключного етапу визначили  фіналістів у 
всіх 5-ти номінаціях: 

«Фізика»  
 - Герасимовича Володимира Анатолійо-

вича – Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 «Французька мова» 
- Вовк Марію Василівну  – Жолобненсь-

ка ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Інформатика» 
- Кучерявенка Дениса Вікторовича – 

Слободороманівська гімназія, «Російська 
мова» 

- Тимошенко Любов Михайлівну – Неми-
льнянська ЗОШ І-ІІ ступенів, «Музичне 
мистецтво» 

- Персікову Інну Миколаївну – Суховіль-
ська  ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Виходячи з вищесказаного, відповідно 
до рішення журі від 19 грудня 2012 року і 
подання оргкомітету  І (районного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2013», 

НАКАЗУЮ: 
1. За професійну компетентність, сучас-

ні підходи до вивчення навчальних пред-
метів  й активну участь в конкурсі нагоро-
дити Грамотами відділу освіти та цінними 
подарунками:  

в номінації  «Фізика» 
- Герасимовича Володимира Анатолійо-

вича – вчителя Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,в номінації  «Французька мова» 

- Вовк Марію Василівну – вчителя Жо-
лобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в номінації   
«Інформатика» 

- Кучерявенка Дениса Вікторовича – 
вчителя Слободороманівської гімназії; в 
номінації   «Російська мова» 

- Тимошенко Любов Михайлівну – вчите-
ля Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів, в 
номінації   «Музичне мистецтво» 

- Семенишина Анатолія Михайловича  – 

вчителя 
Повчинсь-
кої  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  

- Персікову Інну 
Миколаївну – вчителя Сухо-
вільської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

- Бакала Миколу Миколайовича –  вчи-
теля Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

2. Відзначаючи високий професіоналізм, 
педагогічну майстерність, визначні успіхи 
в удосконаленні викладання навчальних 
предметів, визнати  переможцями  І туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2013», нагородити Дипломами І ступеня 
та рекомендувати для участі в ІІ 
(обласному) турі  названого конкурсу:  

- Тимошенко Любов Михайлівну – вчи-
тельку російської мови Немильнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, 

- Вовк Марію Василівну – вчительку 
французької мови Жолобненської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, 

- Кучерявенка Дениса Вікторовича – 
вчителя інформатики  Слободороманівсь-
кої гімназії, Персікову Інну Миколаївну – 
вчительку музичного мистецтва Суховіль-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

- Герасимовича Володимира Анатолійо-
вича – вчителя фізики Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

3. Пропонувати шкільним атестаційним 
комісіям у 2013-2014 навчальному році 
розглянути питання про чергову або поза-
чергову атестацію учасників районного 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року -2013». 

4. Районному методичному центру 
(Сікора О.П.) підготувати та до 28 грудня      

2012 року направити матеріали перемо-
жців районного туру на адресу фахових 
журі обласного туру Всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року-2013». 

5.  Методичній раді РМЦ (Сікора О.П.) 
розглянути та затвердити матеріали пере-
можців конкурсу для впровадження їх 
ППД в школах району. 

Контроль за виконанням наказу поклас-
ти на заступника завідуючої РМЦ 
К.М.Костюк. 

 
Начальник відділу    О.А.Антипчук 

Про підсумки  проведення 
І туру Всеукраїнського  конкурсу 
 «Учитель року-2013» 
 На виконання Указу Президента Украї-

ни від 29.06.1995 року № 489 «Про Всеук-
раїнський конкурс «Учитель року», Поло-
ження про Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року», затвердженого постано-
вою  Кабінету Міністрів України  від 11 
серпня 1995 року № 638, наказу Міністерс-
тва освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни  від 24.10.2012 року  № 1143 «Про про-
ведення Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013»  та листа Житомир-
ського обласного  інституту  післядиплом-
ної  педагогічної  освіти  від 29.10.2012 
року № 9-705  «Про проведення Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року-2013» 

в районі проведено І (районний) тур 
названого конкурсу професійної майстер-
ності вчителів у номінаціях: «Фізика», 
«Французька мова», «Інформатика», 
«Російська мова», «Музичне мистецтво».  

Методисти районного методичного 
центру та керівники шкіл провели відпові-
дну організаторську роботу по залученню 
вчителів-предметників до участі у заходах 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2013». 

Слід зазначити, що в цьому навчально-
му році значно зменшилось представницт-
во загальноосвітніх навчальних закладів в 
роботі конкурсу. В І та ІІ етапах І туру наці-
онального турніру професійної майстерно-
сті педагогічних працівників взяли участь 
всього 7 вчителів ЗНЗ І-ІІ і І-ІІІ ступенів.
 До участі в конкурсі школи реко-
мендували вчителів у 5-ти номінаціях: 
Чижівська – 1 учасника, Жолобненська  – 
2 учасників, Немильнянська  – 1 учасника,  
Повчинська  – 1 учасника,  Суховільська – 
1 учасника, Слободороманівська гімназія  
- 1 учасника. 

З 06 по 18 грудня 2012 року учасники 
конкурсних випробувань представили 
сучасні технології викладання навчальних 
предметів, власний педагогічний досвід, 
захистили свої знання з педагогіки, мето-
дики, психології. Всі конкурсанти вияви-
ли  велику громадську  відповідальність, 
високий професіоналізм і творчий підхід 
до вирішення складних проблем навчання 
та виховання юних громадян України. 

Районний етап Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року-2013» серед вчителів  
фізики,  французької мови,  інформатики, 
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«Формування соціальної 
компетентності на уроках 

правознавства». 
знаннями, а і розви-
вають навички за-
стосування отрима-
них знань на прак-
тиці, вчаться самос-
тійно визначати 

власне ставлення до процесів, що 
відбуваються в суспільстві. 
В інтелектуальній грі 
«Правовий ринг», організо-
ваній за допомоги вчителів 
школи Оголя Володими-
ра Валерійовича та Кос-
тюченка Віталія Микола-
йовича, учні 9 і 10 класів 
показали свою інформа-
ційну компетентність, опа-
новували правову терміно-
логію, встановлювали 
причинно-наслідкові зв’яз-
ки, інтерпретували правові 
явища, здобували навички 

самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. 
В ході семінару проведена екскурсія ошат-

ними класами та коридорами школи, відвіда-
но, багату на побутові речі українського наро-
ду минулого століття, «Світлицю». Учасникам 
семінару була  представлена презентація 
«Вас вітає Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», в якій 
зазначалося, що життя школи сьогодні - це 
використання сучасних інформаційних техно-
логій, співробітництво з вищими навчальними 
закладами, краєзнавчо-пошукова робота,  
дослідницька робота по вивченню історії Чи-
жівської школи. 

Критерієм оцінки 
розвитку   

здібностей виступає 
тільки діяльність, 

при чому – цілеспрямована.    
Гарного зимового дня 12 грудня 

2012 року в Чижівській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів зібралися вчителі правознавст-
ва на районний семінар за темою: 
«Формування соціальної компетен-
тності на уроках правознавства». 

В теоретичній частині семінару 
вчителі  опрацювали методичні пора-
ди «Формування правової та соціаль-
ної компетентностей в процесі викла-
дання суспільних дисциплін», обгово-
рили теоретичні і практичні завдання 
олімпіадних завдань з правознавства.  

За планом семінару учасники 
відвідали урок правознавства у 9 
класі за темою: «Що таке право влас-
ності». Директор школи і вчитель 
правознавства Лагодинський Воло-
димир Богданович продемонстрував 
урок на якому учні не тільки озброюються 

Абітурієнтам! 
Реєстрація осіб для 

проходження 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

здійснюватиметься 
з 4 січня до 5 березня 

Випуск 30 Стор.4 

ПРОБНЕ зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року 

Реєстрація осіб, які виявили бажання взяти участь у пробному зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні, завершилася 30 листопада 2012 року. 
Учасники пробного ЗНО, які здійснили оплату тестувань, можуть зайти на сторінку 
«особистий кабінет» та  роздрукувати ЗАПРОШЕННЯ-ПЕРЕПУСТКУ для участі у проб-
ному тестуванні. 
Звертаємо Вашу увагу, що лише учасники пробного тестування, які здійснили опла-
ту, мають можливість доступу до on-line тестування на сайті ВРЦОЯО. 
У 2013 році ПРОБНЕ зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитися: 
23 березня 2013 року – з української мови і літератури, біології, фізики, російської мови, 
всесвітньої історії, однієї з іноземних мов (за вибором): англійської, німецької, французь-
кої або іспанської; 

30 березня 2013 року – з математики, історії України, хімії, географії, світової літератури.  



Графік  проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін 

взяли учні Барвинівської (1 робота у номінації 
«Література»), Чижівської (3 роботи у номінації 
«Література»), Федорівської (3 роботи: 2 - у 
номінації «Література», 1 – у номінації «Історія 
України і державотворення» ), Жолобненської 
(2 роботи у номінації «Література»), Ярунської 
(2 роботи у номінації «Література») Івашківсь-
кої (5 робіт у номінації «Література»), Стрієвсь-
кої ( 2 роботи: 1 - у номінації «Література», 1 – 
у номінації «Історія України і державотворен-
ня»), Великогорбашівської (2 роботи у номіна-
ції «Література»), Поліянівської  (2 роботи у 
номінації «Література»), Гірківської (1 робота у 
номінації «Історія України і державотворення») 
шкіл. Журі розглянуло 23 роботи, з них 20 – у 
номінації «Література» і 3 – у номінації «Історія 
України і державотворення». За рішенням 
оргкомітету 

 НАКАЗУЮ:  
1. Визнати переможцями ІІ етапу Всеукраїн-

ського конкурсу учнівської творчості, присвяче-
ного Шевченківським дням, у номінації 
"Література" 10 учнів (додаток 1), у номінації 
«Історія України і державотворення» 4 учнів 
(додаток 2) та нагородити їх грамотами відділу 
освіти. 

2. Директорам загальноосвітніх навчальних 
закладів довести до відома педколективів 
результати Конкурсу, проаналізувавши їх і 
відзначивши вчителів, які провели значну ро-
боту щодо його проведення. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти 
на заступника начальника відділу освіти Анд-
рощук В.П.  

Начальник відділу О.А.Антипчук 

Про підсумки ІІ етапу 
ХІІ Всеукраїнського конкурсу  
учнівської творчості 
 На виконання Указу Президента 

України від 22 березня 2002 року №284/2002 
«Про Всеукраїнський конкурс учнівської твор-
чості», листа Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 05.11.2012 №1/9-803, наказу управління 
освіти і науки від 08.11.2012 р. № 263 «Про 
проведення ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнів-
ської творчості» та з метою активізації патріо-
тичного виховання серед учнівської молоді, 
вивчення спадщини Т. Г. Шевченка, виявлення 
творчих здібностей та обдарувань серед підро-
стаючого покоління було проведено ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 
присвячений Шевченківським дням, під гаслом 
"Об'єднаймося ж, брати мої", участь у якому 

Наказ №501 від 19.12.12р. 

До уваги керівників ЗНЗ! 
Змагання в залік районної 

Спартакіади вчителів будуть 
проведені 10 січня 2013 року на 
базі Новоград-Волинської НВК 

“Гімназії ім.Лесі Українки—школа І 
ступеня”.  Програма змагань : 

волейбол, настільний теніс, шахи, 
шашки. 

Початок о 10.00 годині. 

Випуск 30 Стор.5 

№з/п Назва предмета Дата проведення 
1 Фізична культура і спорт 3-4 січня 
2 Фізика 11 січня 
3 Українська мова та література 12 січня 
4 Інформатика 18-19 січня 
5 Історія 19 січня 
6 Математика 20 січня 
7 Російська мова 25 січня 
8 Біологія 26 січня 
9 Французька мова 27 січня 
10 Географія 27 січня 
11 Астрономія 31 січня 
12                  Англійська мова 1 лютого 
13 Педагогіка і психологія 1 лютого 
14                  Німецька мова 2 лютого 
15                  Трудове навчання     2-3 лютого 
16                  Хімія 3 лютого 
17                  ІКТ    4-5 лютого 
18                  Екологія    6-7 лютого 
19                  Польська мова 9 лютого 
20                  Правознавство 9 лютого 
21                  Економіка 10 лютого 

Змагаються волейболісти 
Фінальні змагання з волейболу серед школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів  були проведені у 
спортивному залі Пилиповицької  школи. Чемпіонки району останніх років, серед 
дівчат, команда Городницької школи (вчитель Ксенз О.А.) не залишила суперницям 
шансів, перемігши збірні Токарівської та Новороманівської ЗОШ, а у  фіналі  - шко-
лярок з Яруня (вчитель Горблюк В.В.) з рахунком 2 : 0. В зустрічі за ІІІ місце дівчата 
Киківської ЗОШ (вчитель Подоляк О.М.) перемогли ровесниць з Токарева 2 : 0. 
У юнаків команда Броницькогутянської ЗОШ (вчитель Солощук В.Ф.) впевнено про-
вела попередні ігри  з командами Киківської та Токарівської шкіл  з рахунком 2 : 0.  У 
фіналі вона зустрілася з волейболістами Ярунської школи, які перемогли суперників 

з Орепівської (2 : 0) та Несолонської  (2 : 1) шкіл. 
Гостра, напружена боротьба точилась протягом двох партій. Більш переконливими на майданчику були  школярі Ярунської ЗОШ і заслужено перемо-
гли 2 : 0. 
Третє місце посіла команда Несолонської ЗОШ (керівник гуртка Стародуб В.В.), яка перемогла юнаків Киківської ЗОШ 2 : 0. 
На базі команд-переможниць буде сформовано збірні команди району для участі в обласних змаганнях. 



Креа-
тивність 

особистості 
прогресує за  
індивідуальних відмінностей, що передба-
чає її існування в сприятливому середови-
щі. 
6 грудня на базі Колодянської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів пройшло чергове засідання  творчої 
групи заступників директорів шкіл району з 

виховної роботи за темою «Формування креа-
тивної компетентності педагога», в яко-
му взяли участь педагоги з Новороманівської, 

Пилиповицької, Пі-
щівської, Великомо-
лодьківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Слободоро-
манівської гімназії.  

Гарним сніговим, 
зачарованим красою 
зими, днем зустріча-
ли гостей директор 
школи Боровець 
Валентина Данилів-
на, заступник з вихов-
ної роботи Недзель-
ська Марія Марків-
на, педагогічний та 
учнівський колективи. 
Робота розпочалася представленням діяльно-
сті загальноосвітнього навчального закладу в 
електронній презентації. 
Ключовим для дослідження, обговорення та 
аналізу стало питання психолого-педагогічної 
готовності педагога до інноваційної діяльності. 
Джерела готовності до інноваційної діяльності 
осягають проблематику особистісного розвит-
ку, професійної спрямованості, професійної 
освіти, виховання і самовиховання, професій-
ного самовизначення педагога. Ця готовність 
формується під час педагогічної практики, 

акумулюючи все накопичене. Членами групи 
визначалась методологія формування креати-
вної компетентності педагога, критерії профе-
сіоналізму класного керівника (виступ заступ-
ника з виховної роботи Слободороманівської 

гімназії Дейнеко Н.В.), обговорювалося 
створення портфоліо педагога, як форми 
творчого звіту. 
Для виявлення власної креативності учас-
ники засідання, учні та вчителі школи взяли 
участь у ряді тренінгів та вправ 
(«Застосування предметів», «Острівці», 
«Бачення креативності», «Хто швидше», 
«Мої враження»), які вміло провела психо-
лог школи Каленюк Світлана Борисівна. 
До уваги присутніх заступників з виховної 
роботи учень 10 класу Тимощук Андрій 
представив власну презентацію «Класний 
керівник очима вихованців», в якій пода-
ні результати анкетувань та досліджень з 

учнями 10 класу в діаграмах,  узагальнені 
поради класному керівнику від вихованців. 

дено екскурсію по школі, на якій гостей озна-
йомлено з життям закладу, звичаями та дося-
гненнями.  
Вміло використовуючи сучасні інноваційні 

технології, ігрові форми 
роботи, молодим вчителем 
фізики, Тарасенко Катери-
ною Василівною, на належ-
ному науково-методичному 
рівні проведено відкритий 
урок у 8 класі на тему 
«Виштовхувальна сила. 
Закон Архімеда». На ньому 
було використано 15 видів 
форм роботи, продемонстро-
вано фільм про життя Ахіме-
да із застосуванням мульти-

медійних засобів навчання. 
Власний задум та допомога колективу у роз-

робці виховного заходу на тему «Фізика навко-
ло нас» переконала гостей, що в школі працю-
ють творчі вчителі, а керівництво на чолі досві-
дченого директора Пилипчука Олександра 
Анатолійовича допомагає в їхньому професій-
ному та творчому зростанні. Як і годиться, в 

На базі Суслівської 
ЗОШ 06 грудня 2012 
року відбувся семі-
нар учителів фізики з 
теми «Комплексне 
використання засобів 
навчання на уроках фізики».  На семінар при-
були 17 представників шкіл району.       
Директор школи, колектив та учні школи приві-

тно зустріли учасників заходу.  За давнім украї-
нським звичаєм, учні школи  з хлібом-сіллю 
запросили всіх до цікавої зустрічі та плідної 
співпраці.  
Згідно з планом роботи семінару було прове-

творчих учителів - творчі учні, які вкотре пере-
конали присутніх про те, що фізика - цікава 
наука, королева наук. 
Із заключним словом виступили методист 

РМЦ Скрипнюк Юрій Олексійович, учасники 
семінару, якими було дано високу оцінку захо-
ду. Юрій Олексійович звернув увагу на питання 
використання комп’ютерів та програмних засо-
бів навчання на уроках фізики, участь дітей 
шкіл району у Всеукраїнському конкурсі 
«Левеня – 2013».  
Кожен присутній учитель семінару взяв для 

себе ту іскру знань, тепла, задоволення, яка 
допоможе йому в подальшій роботі у своїх 
педагогічних колективах. Від учасників і від 
себе особисто дякую адміністрації і вчителям 
школи за організацію і проведення семінару. 
 
 Методист РМЦ Скрипнюк Ю.О. 

«Формування креативної компетентності 
педагога» 

«Комплексне використання засобів навчання на уроках фізики» 

Стор.6 Школам Лесиного краю 



12 грудня  2012 року на базі Ярунської ЗОШ І-
ІІІ ступенів пройшов семінар-практикум вчите-
лів початкових класів з проблеми «Розвиток 
математичних здібностей учнів початкових 
класів шляхом використання традиційних  та 
інноваційних технологій». У семінарі взяли 
участь 34 вчителі загальноосвітніх шкіл райо-
ну, які зібралися в рамках семінару, щоб отри-
мати як теоретичне, так і практичне  консульту-
вання  з даного питання.   
Педагоги мали можливість побувати на відкри-
тих уроках, які майстерно провели: Григорчук 
І.Л. урок образотворчого мистецтва у 1 класі на 
тему «Декор. Поняття декору. Тематичне за-
вдання «Святкова ялинка»», Романюк Н.М.  
урок з  математики у 2-Б класі на тему 
«Віднімання двоцифрових чисел без переходу 
через десяток. Задачі на дві дії, у яких потрібно 
порівняти результати першої дії з одним із 

даних задач»,  Лагасюк Л.Ю.  урок з 
«Я і України» у 2-А класі презентація  
проекту «Роде мій красний», Янчук 
О.С. інтегрований урок з математики 
та «Я і України» (природознавство)  у 
3 класі на тему «Переставна власти-
вість дії множення. Розв’язання нерів-

ностей. Зелене диво Землі», Шинкарук А.Д. 

урок «Я і Україна» (природознавство) у 
4-А класі на тему «Водойми України», 
Козлова С.М. урок з математики у 4-Б 
класі на тему «Поняття про площу. 
Квадратний сантиметр. Задачі, аналогі-
чні до задач на спільну роботу».  
Приємним сюрпризом для учасників 
семінару стало свято «Добре братство 
– найкраще багатство!», яке підготува-
ли і провели Романюк Н.М., Лагасюк 

Л.Ю. разом 
з вихованця-
ми 2-х класів. 
Активному обго-
воренню побаченого 
сприяли виступ  мето-
диста РМЦ Лопатюк В.Г. та 
директора школи Горблюк М.Й. 

Про актуальність теми семінару та шляхи її 
реалізації у навчальному закладі розповіла 
вчитель початкових класів Наталівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Семенишиа Т.В..  Янчук О.С., 
вчитель Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів поділи-
лась досвідом роботи щодо формування 
ключових компетентностей учнів початкових 
класів в процесі спостереження за довкіл-
лям, Дейнека Н.В., вчитель Слободороманів-
ської гімназії запропонувала присутнім вико-
ристовувати інтерактивні технології як засіб 
розвитку творчого потенціалу школярів.  
Учасники семінару, відмітили ефективність 
продемонстрованих заходів, подякували за 
корисну інформацію, яку вони планують 
використовувати у своїй педагогічній діяль-
ності. 
 
Методист РМЦ Лопатюк В.Г. 

«Розвиток математичних здібностей учнів 
початкових класів шляхом використання 
традиційних  та інноваційних технологій». 

“Борис Дмитрович Грінченко і сучасність” 
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Тихо згасає грудневий короткий день. Я сиджу у своїй теплій і затишній 
кімнаті. Переді мною лежить невеличка збірочка творів Б. Грінченка 
«Зернятка». О, як багато думок викликала в мене ця книга! Я прочитала такі 
твори письменника: «Украла», «Олеся», «До праці», «Зернятка», «Ксеня»... 

У них відображено тяжкі часи минулого лихоліття, соціального і національно-
го гноблення. Борис Дмитрович із болем у серці розповідає про смутні картини 
своєї сучасності. Водночас він вірить, що український народ звільниться від 
віковічної неволі. Переді мною, ніби наяву, постала дівчинка - школярка з опові-
дання «Украла». Мене дуже схвилював цей твір. 

Олександра, боязка, налякана, але дуже хороша дівчинка, украла шматочок 
хліба у своєї подружки Пріськи. Але вона це зробила не навмисне, а тому, що 
була голодною. Діти зрозуміли біду подружки і ніколи не нагадували їй про той 
випадок. Я, як і її ровесниці, також і для себе зробила висновок: потрібно бути 
милосердною і підтримувати в житті іншу людину. 

Назавжди запам'яталося мені й оповідання «Олеся», в якому розповідається 
про героїчний подвиг дівчинки Олесі. Вона загинула від рук татар, захищаючи 
своїх односельців. Розумна, кмітлива, вона завела ворогів у болото, там вони 
загинули у драговині. Дівчина добре запам'ятала слова - клятву дідуся: «Кожен 
чоловік повинен боронити від усякого ворога рідний край, не жаліючи свого 
життя». І всі твори письменника- гірка правда про нелегке життя українського 
народу, його страждання і горе, віковічне прагнення до волі. 

Про Бориса Дмитровича Грінченка нам багато розповідала Мосійчук Ганна 
Никифорівна. Я дізналася, що Борис Дмитрович - автор чотиритомного 

«Словника українсько! мови», «Української граматики...» зі статтею для вчителів і 
прописами. Він написав книжку «Рідне слово» для читання в школі. Ці підручники 
неодноразово перевидавалися і сьогодні не втратили свого значення. Кращі 
твори Бориса Грінченка становлять велику пізнавальну й естетичну цінність. 
Вони є святинею, якою дорожить і гордиться український народ. Ми завжди 
будемо берегти у своєму серці той вогник любові до рідного краю, свого народу, 
який запалив письменник своїми безсмертними творами. І за це йому довічна 
слава. Вдячні онуки ніколи не осоромлять 

пам'яті великого патріота-гуманіста.Низький уклін тобі, трудівнику, від дітей 
України і прийми оці щирі слова слова, які народились у моєму серці: 

Ти, як і Кобзар великий наш, 
Людей трудящих гаряче любив 
І рідну Україну. 
За долю діток вболівав, 
Про краще життя мріяв. 
« Вартовий»-псевдонім великого працелюба 
Промовистий і символічний, 
Бо і сьогодні він - 
Життя нового оборонець - 
Зіркою яскравою палає 
І жити буде вічно. 
 

 Робота учениці 6 класу Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Данилюк Анни , вчитель: Мосійчук Г.Н. 



20.12.2012 
на базі РМЦ 

проведено 
засідання творчої 

групи вчителів поча-
ткових класів з пробле-

ми «Методологічні основи застосування ком-
п’ютера у початковій школі» 
З питанням «Особливості впровадження ІКТ в 
роботу початкової школи» виступила Лопатюк 
Валентина Григорівна, методист районного 
методичного центру. Розкриваючи це питання, 
вона зазначила, що  сьогодні інформаційно-
комунікаційні технології розглядаються як важ-
ливіший компонент загальної освіти, який  
відіграє велику роль у розв’язанні пріоритетних 
завдань навчання та виховання,  у формуванні 
цілісного світогляду, навчальних, комунікатив-

них та комунікаційних навичок, основних психі-
чних якостей учнів. Сьогодні  перед  педагога-
ми  стоїть  важливе  завдання  - виховати  та  
підготувати  молодь, здатну  активно  включа-
тися  в  якісно  новий  етап розвитку  сучасного  
суспільства, пов’язаний  з  інформацією. Нині  
дитина  опановує комп’ютер  раніше, ніж  на-
вчається  грамотно  писати чи  критично  чита-
ти.  
Також у виступі було зазначено, що формуван-
ня ІКТ-компетентності учнів є одним з пріорите-
тних завдань Державного стандарту початкової 
освіти. 
Перед членами творчої групи виступила керів-
ник творчої групи, вчитель початкових класів 
Суслівської ЗОШ Лібега Світлана Миколаївна. 
У доповіді вона зазначила, що новим у Держа-
вному стандарті початкової загальної освіти є 
виокремлення в освітній галузі «Технологія»  
змістової лінії «Ознайомлення з інформаційно-
комунікаційними технологіями». 
З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної 
складової Базового на-
вчального плану включе-
но предмет «Сходинки 
до інформатики», що 
буде викладатися у 2-4 
класах початкової шко-
ли. 
Учасниками творчої 

групи було детально розглянуто структуру 
навчальної програми «Сходинки до інформати-
ки», та структуру уроку.  
Визначено три частини такого уроку та зазна-
чені елементи на які слід звертати увагу при 
плануванні уроку. 
Підводячи підсумки засідання,  було відмічено, 
що сьогодні  відбувається зміна ролі учасників 
освітнього процесу, з урахуванням інформати-
зації освіти і суспільства в цілому. Сучасний 
учитель не є транслятором інформації, а ви-
ступає організатором діяльності учня в іннова-
ційному освітньому процесі. 
Методист РМЦ Лопатюк В.Г. 

вчитель», Тімборовський Станіслав Зигфрідович. 
План роботи семінару: 

10.05-10.20 Зустріч вчителів району. 
10.25-11.05 Відкритий урок з трудового навчання 
в 7 класі на тему: «Виготовлення та оздоблення 
точених виробів». Вчитель трудового навчання і 
креслення: Тімборовський Станіслав Зигфрідович. 

11.25-11.45 Електронна презентація: 
«Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів». 
11.45-12.05 Презентація виконаних робіт, проек-

13 грудня 2012 року, в день святого 
Андрія, на базі Несолонської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся районний семінар 
вчителів трудового навчання на тему: 
«Використання елементів модульної 
системи навчання в процесі проектно
-технологічного діяльності на уроках 
трудового навчання». Не зважаючи 
на складні погодні умови, на семінар 
прибули 16 вчителів району, які ви-
кладають трудове навчання в шко-
лах. При вході у школу гостей радо 
вітали директор закладу Молодець-
кий Петро Олександрович та заступ-
ник директора з виховної роботи 
Гордійчук Олена Валеріївна, які і 
ознайомили учасників семінару з 
планом роботи. 
Трудове навчання в даному закладі викладає вчи-
тель, який має вищу категорію та звання «Старший 

тів. Вчитель трудового навчання і креслення: Тімбо-
ровський Станіслав Зигфрідович. 
12.10-12.55 Виховний захід (гра-змагання): «Юний 
майстер». Учасники змагань команди: 
«Конструктори», «Токарі», «Електрики». 
13.05-13.40 Обговорення семінару. 
В обговорюванні семінару взяли участь всі учасники 
і була поставлена висока оцінка. Кожен присутній 
вчитель семінару взяв для себе ту іскру знань, теп-
ла, задоволення, яка допоможе йому в подальшій 
роботі у своїх педагогічних колективах сіяти прекрас-
не. Від вчителів семінару і від себе особисто дякую 
адміністрації і вчителям школи за організацію і про-
ведення семінару. Щастя, здоров’я і успіхів вам на 
педагогічний ниві. 
Методист РМЦ відділу освіти Скрипнюк Ю.О.    

«Методологічні основи застосування 
комп’ютера у початковій школі» 

«Використання елементів модульної системи навчання в процесі 
проектно-технологічного діяльності на уроках трудового навчання» 

Стор.8 Школам Лесиного краю 



Поганий вчитель підносить істину, 
Хороший - вчить її знаходити. 

Дістервег  
У сучасних умовах творча особистість стає 
досить вагомою для суспільства на всіх етапах 
його розвитку. Зміни у суспільстві, що відбува-
ються досить швидко, потребують від людини 
якостей, котрі б дозволяли творчо і продуктив-
но підходити до будь-яких змін. Для того, щоб 
вижити у ситуації постійних змін, щоб адекват-
но на них реагувати, особистість повинна акти-
візувати свій 
творчий потен-
ціал. Таким 
чином, виникає 
протиріччя між 
репродуктивним 
характером 
традиційної 
системи освіти і 
нагальною пот-
ребою суспільс-
тва у креативній 
системі розвит-
ку особистості. 
Саме проблемам розвитку креативних здібнос-
тей учнів на уроках був присвячений районний 
семінар учителів основ здоров’я, який прохо-
див на базі Федорівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 12 грудня 2012 року.  
З історією  закладу та його  сьогоденням озна-
йомила учасників семінару директор школи 
А.К. Левченко. 
У теоретичній частині семінару методист РМЦ 
Дем’янчук Н.К.  представила презентацію 

«Креативність на уроках основ здоро-
в’я». Вчитель основ здоров’я Городниць-
кої ЗОШ  І-ІІІ ст. Крукова Н.О. ознайомила 
учасників семінару  з досвідом роботи по 
розвитку креативності учнів на уроках, під 
час виховних заходів, в співробі-
тництві з батьками.   Керівник 
районного методичного об’єд-
нання учителів основ здоров’я 
Пасічник В.П. зазначила, що   
забезпечуючи пріоритетність 
розвитку творчих рис школярів, 
педагогічний колектив Федорів-
ської ЗОШ рішуче відійшов від 

консервативних способів організації 
навчання, його одноманітності і при-
йшов через інноваційний пошук до 
найбільш ефективних форм і методів 
організації навчального процесу. Це 
підтвердили учителі основ здоров’я 
та початкових класів Осінська Н.О.,  
Осінська Л.В.,  Зінкевич Г.М., які презентували 
досвід своєї роботи щодо можливостей форму-
вання креативних здібностей учнів на уроках 
та позакласній роботі, який рекомендовано 

учасникам 
семінару 
викорис-
товувати у 
практичній 
діяльнос-
ті. 
Осінська 
Н.О. на 
високому 
професій-

ному рівні провела відкритий 
урок  основ здоров’я в 6-му 
класі на тему: «Корисні та 
шкідливі звички», під час 
якого  використано сучасні 
інтерактивні методи навчання 
із застосуванням мультиме-
дійного обладнання, що знач-
но підвищує ефективність 
засвоєння учнями нових 
знань та сприяє виробленню  

в них 
необхід-
них життє-
вих нави-
чок. 
Усі прису-
тні з заці-

кавленістю відвідали виховний захід 
«Безпечне поводження з домашніми улюблен-
цями», підготовлений та проведений учителя-
ми початкових класів Осінською Л.В. та Зінке-
вич Г.М.   
В рамках семінару було проведено  спортивне 
родинне свято «Разом ми спортивна сім’я», 
яке показало високий рівень підготовленості та 
пройшло під девізом: 
Здоров’я родини – здоров’я дитини 
В цю істину вкладено глибокий зміст. 
Здорова родина – здорова дитина. 
У цих двох поняттях прокладено міст. 
Хай міст цей єднає батьків і дітей, 
Щоб правильно й радісно жити, 

Іти по життю із девізом в руках: 
«Здоров’я потрібно цінити». 
Семінар пройшов у дружній, творчій атмосфе-
рі.  
Підсумком  роботи  було  визначення  цінніс-
них  орієнтирів,  якими  вчителі  користують-
ся  при  викладанні  основ здоров’я з  викорис-
танням  сучасних  технологій  для  розвит-
ку  творчої  особистості. 

Районний семінар учителів основ здоров’я 
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АДРЕСА: 
м.Новоград-Волинський 

декоративні ялинки; яли-
нкові прикраси;  новоріч-
ні маски ; вітальні листів-
ки та новорічні газети.  На 
конкурс-виставку  прибу-
ли делегації з 15 районів 
та 5 міст (140 учасників).  
Наша команда здобула 
почесне І - загальнокоман-
дне місце.   

Вітаємо переможців: 

 Абсолютна перемога в 
номінації  «Дідухи»  у  
Мельник Тетяни, учениці 

10 класу  Киянської  ЗОШ І-ІІІст.; 

 І місце в номінації   «Декоративні  
ялинки» у Яворської Лідії, учениці 6 
класу  Пилиповицької ЗОШ І-ІІІст.; 

ІІІ місце  в номінації  «Різдвяні при-
краси» у Ясіневич  Антоніни, учениці 
11 класу  Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

ІІІ місце в номінації  «Ялинкові  
прикраси» у Гранецької Світлани, 
учениці 8 класу Наталівської ЗОШ І-ІІ 
ст.. 

Диплом  « За творчий задум»  отри-
мала  учениця 9 класу Киянської ЗОШ 
І-ІІІст. Матвійчук Вікторія в номінації  
«Павуки та їжаки». 

Щиро бажаємо ВАМ діти: 

Дружби, радості і сміху,  
Нових  звершень, сил, успіху,  
Життя в щасті і в ладу,  

Кожен 
Новий 
Рік – це 
особли-
ве свя-
то, пов-
ний 
чарів-
ності, 
таємни-
чості, 
мерех-

тіння пухнастої мішури на ялинці і 
блиски бенгальських вогнів на  ялин-
кових іграшках – кулях, зірках, дзвіно-
чках. Додати в казкову і дивну атмос-
феру ще більше радості і веселощів, 
беручи безпосередню участь у ство-
ренні новорічного настрою, дуже про-
сто. Можна зробити новорічні прик-
раси своїми руками та прикрасити 
ними будинок, придумати і змайстру-
вати іграшки для красуні-ялинки, 
зшити яскраві, оригінальні вбрання і 
зробити найрізноманітні-
ші маски – знайте, Ваша 
фантазія не має кордонів і 
меж! 

 14-15  грудня  в  м. Жи-
томир, на базі обласного 
центру науково-технічної 
творчості учнівської моло-
ді  відбувся обласний фес-
тиваль-конкурс « Зимова 
казка.».  Команду від ра-
йонного центру творчості, 
спорту та туризму учнів-
ської молоді представляли 
учні  Киянської,  Пилипо-
вицької,  Броницькогутян-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.  та  Наталівської 
ЗОШ І-ІІ ст.. по напрямках: різдвяні 
прикраси ;дідухи; павуки та їжаки; 

Ми Вам щи-
ро бажаємо  
У наступаю-
чому році!  

Користую-
чись наго-
дою, хочу 
висловити 
щиру подяку 

всім тим, хто  брав участь у наших 
різноманітних  конкурсах, виставках. 
змаганнях  та заходах. Сподіваюся на 
нашу подальшу співпрацю, бажаю 
всім успіхів у професійній діяльності, 
щастя, здоров'я та гарного настрою.  

Щиро вітаємо Вас з Новим роком та 
Різдвом Христовим ! Нехай Ваші 
серця будуть зігріті любов’ю і теплом, 
домівки повняться добром, радістю та 
Божим благословінням, а очі світяться 
щастям. Нехай з останніми хвилина-
ми Старого року Вас покинуть турбо-
ти та негаразди, а Новий - 2013 рік 
буде щедрим на цікаві плани, нові 
досягнення та професійні перемоги. 
Бажаємо щоб Різдвяна зоря запалила 
у Ваших серцях вогонь віри та любові, 
надії та оптимізму, наснаги та невиче-
рпної енергії !  

директор РЦТСТУМ   Валентина 
Подкаура  

Телефон: 
(04141)5-33-54, 

5-34-75 
Эл. почта: 
novog@i.ua 

Зимова казка 

РМЦ 

Сайт відділу: 

osvita-novog.at.ua 


