
12 листопада відбулася виїзна нарада з 
директорами загальноосвітніх навчаль-
них закладів району з питань ознайом-

лення з діяльністю навчальних закладів та переведен-
ням газових котелень на альтернативні види палива. 
Начальник відділу освіти О.А.Антипчук та заступник 
начальника В.П. Андрощук разом з керівниками шкіл 
відвідали Таращанську, Красилівську, Курчицьку, Кур-
чицькогутянську та Малоцвілянську школи.  

Черговий візит  
по школах району 
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У Базовому компоненті дошкільної 
освіти та Державному стандарті почат-
кової загальної освіти визначається 
пріоритетність компетентнісного під-

ходу до розв’язання основних 
завдань дошкільної та почат-
кової ланок освіти. Ці докуме-
нти покликані забезпечити 
поетапне становлення дитячої 
особистості, її фізичний, пі-
знавальний, соціальний, есте-
тичний розвиток, набуття нею 
певного практичного досвіду, 
необхідного для використан-
ня у майбутньому житті.  
Виходячи з цих завдань, на 
базі Слободороманівської 
гімназії та Слободороманівсь-
кого ДНЗ було проведено 
спільний семінар вихователів 

ДНЗ та вчителів ЗНЗ з проблеми 
«Наступність дошкільного навчаль-
ного  закладу та початкової школи. 
Виховання у молодших школярів та 
вихованців ДНЗ цінностей здорово-
го способу життя», у якому взяли 
участь 25 вчителів початкових кла-
сів та 19 вихователів дошкільних 
закладів району. 
У практичній частині семінару гості 
відвідали панораму відкритих уро-
ків та інтегроване заняття, яке майс-

терно провели: 
Максименко Л.В., Туровець 
С.П. інтегроване заняття в ДНЗ 
на тему «У пошуках казок», 
Богданчук Г.П. урок математи-
ки у 1 класі на тему «Вправи і 
задачі на засвоєння таблиць 
додавання і віднімання числа 2. 
Порівняння виразу і числа» 
Лосовська Т.Г. урок літератур-
ного читання у 2 класі на тему 
«Калина – символ України»  
Логічним продов-
ження семінару  
була театралізована 
вистава «Грипу 

бій!», яку підготували  
вихованці дошкільного 
навчального закладу та 
учні початкової школи 
під керівництвом  Люб-
ченко О.М. та Дейнеки 
Н.В. 
Під час теоретичної 
частини семінару учас-
ники  розглянули та 

обговорили  важливі питання на-
ступності  дошкільного навчаль-
ного закладу та початкової освіти, 
проблеми підготовки дітей до 
школи та виробили шляхи опти-
мізації навчально-виховної робо-
ти в період підготовки дітей до 
школи. 

 Заступник директора з вихов-
ної роботи Слободороманівської 
гімназії Дейнека Н.В. поділилась  
досвідом роботи методичного 
об’єднання «Наступність дошкі-
льного навчального закладу та 
початкової освіти»; вчитель поча-
ткових класів Гірківської ЗОШ І-
ІІ ступенів Семенюк Л.О. поділи-
лась досвідом роботи щодо підго-
товки до школи майбутніх першо-
класників, які не відвідують дитя-
чий садок. 

Вчитель-класовод Слободоро-
манівської гімназії Желізко Р.Ц. 
провела майстер – клас на тему 
«Організація співробітництва 
вчителя і батьків у процесі на-
вчання і виховання молодших 
школярів» 

Підводячи підсумок спільного 
семінару, методисти РМЦ Гопан-
чук В.В. та Лопатюк В.Г. наголо-
сили, що вирішення проблеми 
наступності можливе лише за 
умови тісної співпраці школи і 
дитячого садка. Тільки такий під-
хід може надати педагогічному 
процесу цілісний, послідовний і 
перспективний характер, тільки 
тоді дві початкові ланки освіти 
будуть діяти не ізольовано один 
від одного, а в тісному взаємозв'я-
зку.  
Методист РМЦ Лопатюк В.Г. 

Спільний семінар вихователів ДНЗ та вчителів 
початкових класів 
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Семінар вчителів хімії 

 Мене відстріляли – і я 
Розумію траву… 
Ні болю, ні рани… 
Для чого ж, мій боже, так 
Дивно живу, – 
Так дивно, так довго, так 
Гарно?.. 
Бачиш: кров рідняків – 
Навіть в схронах зими – 
Свій порух не втратить 
Намарне… 
Крізь померки тіла душа 
Повернеться в Не-ми: 
Там дивно, там тихо, там гар-
но…  

Юрко Гудзь 
21 листопада 2014 року на базі 

Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся семінар-практикум педагогів 
організаторів на тему «Використання історико-краєзнавчого матеріалу у 
патріотичному вихованні учнів», в роботі якого взяли участь 18 педагогів 
шкіл району.  

Немильнянська земля славиться не тільки чудовими краєвидами, непо-
вторною красою річкових берегів, соснових борів, ніжно-зелених трепетних 
дібров, а й неординарними особистостями, філософський зміст життя яких 
викохується чередою людських доль. Таким є уроженець с.Немильня Юрко 
Ґудзь (Юрій Петрович Гудзь) - поет, прозаїк, драматург, есеїст, публіцист, 
художник, філософ.  Завдяки педагогам школи непроста доля цієї людини, її 
погляди, думки, тривоги і переживання, історичні бачення викладені на 

папері, вилиті в полотнах, просіяні в 
прозі стали надбанням досяжним широко-
му загалу громадськості. 
Педагоги навчального закладу підготува-
ли дуже цікаву і змістовну розповідь про 
Юрка Гудзя. Провели розповідь-подорож 
сторінками його життя і творчості вчителі 
Тимошенко Любов Михайлівна і Гудзь 
Леся Архипівна, в минулому - учні знаного 
земляка, який працював вчителем історії 
у Немильнянській школі. Матеріали зібра-
ні у бібліотеці-музеї і інформаційна експо-
зиція розділена на три основні сторінки: 
«Пролог до імені», «Зоряними стежками», 
«Слідами вічності». Учні прочитали поезії 
Юрка Гудзя, передаючи із рук в руки запа-
лену свічку як символ пам’яті, вічності, 

молитви, покаяння, спокою… 
Окремою сторінкою стала розповідь про літературно-мистецькі 

зібрання памяті Юрія Гудзя в с.Немильня під символічною назвою 
«Липневий янгол», які проходять на день народження поета 1 лип-
ня, вони започатковані у 2008 році і вже стали традиційними. 

Учасники семінару мали можливість отримати презентаційні 
матеріали про життя і творчість поета, підготовлені педагогами і 
учнями школи, в електронному вигляді з пропозицією провести у 
навчальних закладах району тематичні інформаційно-просвітницькі 
заходи з метою популяризації історико-краєзнавчого матеріалу. 

Методист РМЦ Вознюк Т.М. 
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Семінар-практикум педагогів-організаторів 

Відповідно до річного плану роботи  відділу освіти Новоград-Волинської 
РДАна базі районного методичного центру було проведено район-
ний    семінар-практикум для  вчителівхімії 
Тема семінару«Формуваня екологічного мислення і свідомості учнів шляхом 
застосування інтерактивних формі методів навчання». 
З доповіддю по темі семінару виступила  Мамчуровська Наталія Василівна, 
вчитель хімії Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів,  яка акцентувала увагу при-
сутніх,  на тому, що  одним із навчальних завдань сучасної програми хімії 
для загальноосвітніх навчальних закладів є розв’язання глобальних про-
блем людства та заходи збереження цивілізації через зміст запропонованих матеріалів , який дає змогу виховати екологічну культуру. 
Практичне  втілення досвіду роботи з  формування основних екологічних понять у процесі вивчення природничих дисциплін і в позакласній роботі, а 
також відповідального ставлення підростаючого покоління до навколишнього середовища та здоров’я людинипрезентувалаПетришина Оксана Воло-
димирівна, вчитель хімії  вищої кваліфікаційної категорії Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів. Присутні мали змогу переглянути відеоматеріали 
уроку  хіміії в  9 класі на тему «Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками»   та позакласного  заходу,  проведеного у формі круглого столу    
«Допоможемо Землі»». Дані заходи  стали  яскравим підтвердженням  результативного впровадження в навчальний процес прогресивних педагогіч-
них технологій, ефективних методів і активних форм навчання з проблем  формування  навичок  екологічного мислення учнів. 
Керівник районного методичного об’єднання вчителів хіміїКорнійчук Петро Тимофійович,звернув  увагу присутніх, на те, що в  умовах екологізації 
хімічної освіти зростає роль розрахункових і творчих завдань з екологічним змістом. Використання на уроках хімії таких завдань спрямоване на ви-
вчення багатства рідного краю, сприяє розумінню сутності екологічних проблем, формує певний стиль мислення й розвиває інтелектуальні вміння 
дітей.  Вчитель хімії Слободороманівської гімназії Рафальський Олег Олексійович також відмітив,що особливе місце в екологічному вихованні учнів 
загальноосвітньої школи належить природничим наукам: біології, географії, хімії, фізиці,екології. Вони створюють необхідну теоретичну базу для 
розвитку в учнів загальної цілісної картини зв’язків між живою і неживою природою та  дають можливість розкрити комплексний характер екологічних 
проблем. 
Практичний етап семінару було проведено у формі «Аукціону педагогічних знахідок». Попередньо вчителями хімії 8 освітніх округів були розроблені 
конспекти уроків,що передбачають  формування ключових компетентностей екологічної думки в учнів. Кожна розробка була представлена як лот та 
оцінювалась всіма  учасниками семінару. Найвищі бали отримали педагогічні напрацювання вчителів Ярунського та Суслівського освітніх округів. 
З метою  залучення до проектної творчої діяльності широкого кола учнів загальноосвітніх навчальних закладів району та накопичення досвіду вико-
ристання різноманітних форм та методів екологічного виховання  для розвитку творчого потенціалу учнів,учасниками семінару розпочато роботу над 
проектом  екологічного виховання школярів «Думати глобально – діяти локально»,робота над яким триватиме до  листопада 2015 року і завершить-
ся проведенням огляду-конкурсу на кращий проект. 
Учасники семінару отримали методичну й практичну допомогу щодо можливостей здійснення екологічної освіти і виховання учнів безпосередньо у 
процесі навчання засобами  предмета хімії, обмінялися досвідом та отримали матеріали для впровадження в практику роботи. 



основні пункти  Поло-
ження про І тур Всеук-

раїнського  конкурсу 
«Учитель року-
2015» (наказ № 327 
від 09.10.2014 р.), 
познайомила з графі-
ком проведення відк-
ритих уроків та поза-
класних заходів.  
Всі учасники конкур-

28 жовтня 2014 року на базі район-
ного методичного центру проведено 
організаційне засідання І туру Все-
українського конкурсу «Учитель 
року-2015».  В 4-х номінаціях  
(«Українська мова та література», 
«Хімія», «Правознавство», 
«Образотворче мистецтво») будуть 
змагатися 16 вчителів  загально-
освітніх навчальних закладів 
(Городницька ЗОШ – 3, Жолоб-
ненська ЗОШ – 1, Колодянська 
ЗОШ – 1,  Несолонська ЗОШ – 
1, Новороманівська  ЗОШ –1, 
Чижівська ЗОШ – 2,  Анастасів-
ська ЗОШ –1,  Великогорбашів-
ська ЗОШ – 2, Наталівська ЗОШ 
– 2, Стрієвська ЗОШ – 1,  Сло-
бодороманівська  гімназія  – 1). 
З вітальним словом до конкур-
сантів звернулася завідуюча 
методичним центром О.П. Сіко-
ра. Вона підкреслила, що участь в 
такому конкурсі  допомагає кожно-
му конкурсанту яскравіше розкрити 
свої власні методи та прийоми робо-
ти з тієї чи іншої проблеми, глибше 
поринути в атмосферу творчості, 
самовдосконалення, співпраці. 
Заступник завідуючої РМЦ Костюк 
К.М. опрацювала з конкурсантами 

су організовано включилися в 
жеребкування, по розподілу кла-
сів в яких будуть проводити відк-
риті заходи. 
Профільні методисти провели 
роз’яснювальну роботу щодо 
підготовки матеріалів з досвіду 
роботи кожного конкурсанта сто-
совно проблемної теми над якою 
працює(паперовий та електрон-
ний варіанти). 

Учитель року 2015 
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Конкурси знавців рідного слова 
22 листопада на базі Новоград-Волинського НВК 

«Школа І ступеня – гімназія ім.Лесі Українки» відбувся ІІ 
етап ХV Міжнародного конкурсу з української мови 
ім.П.Яцика. У ньому взяли участь 64 учні зі шкіл району. 
Найкращі результати (І місця) показали: 

11 клас – Павлюк Юлія (Городницька ЗОШ); 
10 клас – Степанюк Руслана (Суслівська ЗОШ); 
9 клас – Захарчук Наталія (Городницька ЗОШ); 
8 клас – Симончук Дарина (Городницька ЗОШ); 
7 клас – Романюк Наташа (Суховільська ЗОШ); 
6 клас – Марчук Юлія (Городницька ЗОШ); 
5 клас – Новорок Марина (Великомолодьківська ЗОШ); 
4 клас – Польова Романа (Ярунська ЗОШ); 
3 клас – Новицький Олександр (Чижівська ЗОШ). 

 Естафету любителів рідного слова підхопили 26 
школярів району, які 24 листопада стали учасниками ІІ 
етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка, що проходив на базі РМЦ. 

І місця посіли наступні діти: 
5 клас – Дем’янчук Анастасія (Несолонська ЗОШ); 
6 клас – Марчук Юлія (Городницька ЗОШ); 
7 клас – Терещин Олексій (Тальківська ЗОШ); 
8 клас – Голуб Катерина (Слободороманівська гімназія); 
9 клас – Радзивіл Іванна (Яворівська ЗОШ); 
10 клас – Степанюк Руслана (Суслівська ЗОШ); 
11 клас – Захарчук Ірина (Городницька ЗОШ). 
 Вітаємо переможців та бажаємо успіхів у подаль-

ших інтелектуальних змаганнях! 
Методист РМЦ Рошка С.П. 



Учитель року—2015 
Освіта  на сучасному етапі є 

найважливішою сферою соці-
ального життя. Саме вона 
формує інтелектуальний, 
культурний і духовний стан 
суспільства. Якість освіти 
залежить від педагога, його 
любові до своєї професії та 
наполегливого намагання 
створити умови для  форму-
вання позитивної мотивації 
навчання, максимального 
розкриття творчого потенціа-
лу особистості школяра. 

Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року»  дає можли-
вість кожному вчителю розк-
рити свої професійні здібності 
і напрацювання, поділитись 
власним досвідом з колегами, 
взяти  щось найцінніше  для 
подальшого свого зростання.    

Практичний  та теоретичний 
етапи І (районного) туру 
«Вчитель року-2015» показа-
ли, що в районі працюють 
сумлінні і творчі особистості, 
а це вчителі:  

-  української мови та літе-
ратури Щавінська Валентина 
Василівна 
(Великогорбашівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), Петровська Алла 
Степанівна (Наталівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів),  Запольська 
Наталія Миколаївна 
(Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів), 
Менес Оксана Володимирівна  
і  Сагаш Людмила Ярославів-
на (Городницька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), Новицька Олена 
Михайлівна (Чижівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів); 

-  хімії  Петришина Оксана 
Володимирівна 
(Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів), Чечет Людмила 

Василівна (Поліянівська ЗОШ 
І-ІІ ступенів),  Черниш Оксана 
Сергіївна (Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів),Сайко Люд-
мила Олександрівна 
(Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

- правознавства Швець Те-
тяна Володимирівна 
(Анастасівська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів), Прищепа Людмила Вале-
ріївна (Наталівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів), Кондрачук Ольга 
Анатоліївна (Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів/ Лучицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів),  Сарган 
Роман Валерійович 
(Жолобненська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів), Усенко Оксана Сергіїв-
на  (Колодянська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів);  

- образотворчого мистецтва 
Петренко Галина Олександрі-
вна (Слободороманівська 
гімназія).  

      Відкриті заходи, які вони 
провели на базі Пилиповиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(номінації «Українська мова 
та література», «Хімія», 
«Образотворче мистецтво»), 
Чижівської і Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  (номінація 
«Правознавство»), продемон-
стрували високу методичну 
підготовку, творчість,  креати-
вність, сучасність і належну 
компетентність кожного конку-
рсанта. 

На заключному етапі конкур-
су 18 листопада 2014 року до 
конкурсантів  з вітальними 
словами звернулися: началь-
ник відділу освіти Олександр 
Анатолійович Антипчук, заві-
дуюча методичним центром 
Ольга Павлівна Сікора, голо-
ва районного комітету проф-

спілки працівників освіти 
Леся Федорівна Вознюк. 
Тестове опитування з педа-
гогіки та психології активно 
провела  методист  РМЦ 
Ольга Якубович.  
Після жеребкування конкур-
санти  лаконічно й змістов-
но представили своє «Я»,  
вміло використовуючи  
сучасні  мультимедійні  

засоби. 
По завершенню 

конкурсних випробу-
вань, начальник 
відділу освіти 
О.А.Антипчук подя-
кував за участь, 
сумлінне відношен-
ня до підготовки та 
проведення І туру 
конкурсу і вручив 
Грамоти відділу 
освіти всім 16 кон-
курсантам. 

За підсумками 
роботи журі пере-
можцями І туру 
Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель 
року-2015»  визна-
но: 

Запольську Ната-
лію Миколаївну, 
вчителя Стрієвсь-
кої ЗОШ І-ІІ ступе-
нів у  номінації 
«Українська мова 
та література», 

Черниш Оксану 
Сергіївну, вчителя 
Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів у 
номінації «Хімія», 

Петренко Галину 
Олександрівну, 
вчителя Слободо-
романівської гімна-
зії у номінації 
«Образотворче 
мистецтво», 

Кондрачук Ольгу 
Анатоліївну, вчите-
ля Городницької  
ЗОШ І-ІІІ ступенів у 
номінації 
«Правознавство». 

Оргкомітет та 
журі І туру конкурсу 
щиро бажають пере-
можцям запалу, 
невичерпної енергії 
та прагнення з чес-
тю представляти 
наш район  в облас-
них  конкурсних  
змаганнях. 
Заступник завідуючої 
РМЦ      К.М.Костюк 
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Україна багата 
своїми звичаями, 
традиціями, реме-
слами, які є без-
цінною духовною 
скарбницею украї-
нського народу. 
Це і декоративний 
розпис, який являє 
собою світ краси і 
поетичного осми-
слення навколиш-

ньої природи, у якому різні орнаментальні мотиви поєдну-
ються із зображенням рослин, тварин і людей, які є як реаль-
ними, так і народженими творчою уявою та фантазією на-
родних художників. Бісерне рукоділля- одне із самих улюбле-
них і модних видів народного рукоділля, яке доступне всім. 
Бісером прикрашають одяг і предмети сучасного інтер'єру, з 
нього виготовляють чарівні прикраси та аксесуари. Світ бісе-
ру можна порівняти з казковою країною, де набираються 
радості, доброї енергії і настрою на довгий час. В наш час 
великою популярністю користуються вироби з глини, тіста, 
пластиліну. Ці вироби не лише зберігають минуле, вони змі-
нюються та розвиваються разом з людством. З'являються 
новітні технології та матеріали, змінюється життя людей, а 
маленькі шматочки глини, зігріті дбайливими руками майст-
рів, вбирають в себе почуття та настрої і нібито оживають, 
перетворюючись на чарівні глечики, горщики, панно та весе-
лі дрібнички. 
  14-15 листопада 2014 року на базі комунального позашкіль-
ного навчального закладу «Житомирський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирсь-
кої обласної ради відбулася 7 обласна виставка-конкурс деко-
ративно-прикладної творчості «Веселковий дивосвіт». У захо-

ді взяли участь 25 делегацій із 20 районів та 5 міст Житоми-
рщини 
          Особливістю 
цьогорічного конку-
рсу є те, що діти на 
початку виставки-
конкурсу писали 
листи воїнам АТО, 
в яких виражали 
свою вдячність їм за 
те, що вони ціною 
свого життя захища-
ють кордони нашої 
Вітчизни і вірять, 
що Україна перемо-
же. 
          На розгляд 
журі конкурсні ро-
боти були представлені в 7 номінаціях:розпис по дереву, 
розпис на склі, батик, об'ємні композиції (бісероплетіння), 
настінні панно (бісероплетіння), просторова скульптура 
(ліплення), настінні панно (ліплення). 
  Відповідно до програми виставки-конкурсу учасники 
представляли виготовлені власноруч вироби, виконували 

практичне завдання і 
вміло захищали свої 
роботи. Журі відмітило 
високий рівень вико-
нання конкурсних ро-
біт, завершеність та 
практичну спрямова-
ність виконання прак-
тичних завдань і гарну 
підготовку до захисту 
всіх учасників виставки-
конкурсу. 

Наша делегація РЦТСТУМ  отримала 6 загальнокомандне 
місце. Учениця  9 класу Киянської ЗОШ І-ІІІст. Ляхович 
Ірина  нагороджена дипломом І-го ступеня. 

нішнього неза-
лежного оцінювання у 2015 році, від-
ділом  освіти Новоград-Волинського 
РДА 29 жовтня 2014 року було орга-

нізовано зустріч кері-
вників  навчальних 
закладів району із  
заступником  дирек-
тора Вінницького ре-
гіонального центру 
оцінювання якості 
освіти Марцевою Лю-
дмилою Андріївною. 
Людмила Андріївна 
проаналізувала ре-
зультати  ЗНО 2008-
2014 р.р. Особливу 
увагу зосередила на 
якісному показнику 
результатів зовніш-

З метою проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи щодо де-
яких особливостей організації  зов-

нього незалежного оцінювання по 
предметах в розрізі адміністратив-
них одиниць України в цілому та 
Житомирської області зокрема.  
Також довела до  керівників інфо-
рмацію про нові підходи в органі-
зації ДПА та ЗНО у 2014-2015 н.р. 

Обласна виставка-конкурс «Веселковий дивосвіт» 

ЗНО—2015 
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Особливості ЗНО—2015 

Обласний фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Кришталеві нотки» 

Зовнішнє 
незалежне 
оцінювання 
результатів 
навчання 
проводити-
меться у 
квітні – 
липні 2015 
року. 

Кожен зареєстрований учасник ЗНО має право склас-
ти тести не більш як із 4 навчальних предметів 
(українська мова і література, історія України, матема-
тика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, 
іспанська мова, німецька мова, російська мова, французька 
мова).  

ЗНО з української мови і літератури є обо-
в’язковим для усіх абітурієнтів, які бажають здобувати 
вищу освіту  за ступенем молодшого бакалавра та бакалав-
ра.  

Реєстрація абітурієнтів триватиме протягом січня-лютого 
2015 року. 

У 2015 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) 
абітурієнти подають сертифікати ЗНО лише 2015 року. 

Для усіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 
року результати ЗНО з української мови і літератури за-
раховуватимуться як результати ДПА.  Вони визначати-
муться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише 
з української мови. 

Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови 
і літератури та математики двох рівнів складності – ба-
зового і поглибленого, обрати який слід буде під час реєстрації. 
Рівень складності тесту, необхідний для вступу на навчання, визнача-
тиметься Правилами прийому до вищого навчального закладу. 

Для визначення результатів ЗНО-2015 з кожного предме-
та буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість 
тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурі-
єнт (вводиться цивілізована практика визначення “порогу” результа-
тів:  “тест склав” або “тест не склав”).  

«Україна це ми» 
та вокальний 
ансамбль 
«Співограй» Ки-
ківської ЗОШ І-
ІІІ ст. з піснею 
«Коли співають 
діти». 
Старшу вікову 
категорію пред-
ставила учениця 
10 класу Токарів-

ської ЗОШ І-ІІІ ст. Медецька Юлія з 
піснею «Київська Русь». 
ІІ місце у молодшій віковій категорії посіла учениця 3 класу Киян-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Омельчук Аліна (керівник Копчук Т.П.) – віта-
ємо нашу наймолодшу учасницю!!! 
 

Із народної скарбниці 
 Наче з чистої криниці 
 Дістаєм багатство й 
силу 
 Й стоголосу ніжну й 
милу 
 Звідти пісню ми бе-
рем. 
 13 листопада 2014 
року у м. Черняхові 
відбувся обласний фе-
стиваль-конкурс вока-
льного мистецтва уч-
нівської молоді «Кришталеві нотки».  У фестивалі – 
конкурсі  прийняли участь 185 учасників з 15 районів та 
5 міст області. Тематикою фестивалю в цьому році ста-
ла патріотична пісня. 
Наш район представляли учні: у молодшій віковій кате-
горії  – учениця 3 класу Киянської ЗОШ І-ІІ ст. Омель-
чук Аліна з піснею «Червона калина»: 
у середній віковій категорії – учениця  9 класу Варварів-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Котвицька Ангеліна з піснею 
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Відповідно до плану роботи відділу освіти Новоград-Волинської 
РДА 28  жовтня  на базі районного методичного центру  відбувся 
семінар-практикум  для вчителів географії  за темою «Формування 
компетентностей учнів на уроках географії». 
Актуальність теми семінару зумовлена вимогами Державного стан-
дарту базової і повної середньої освіти щодо розвитку компетент-
ностей учнів. Метою заходу було – поглиблення теоретичних 
знань та практичних умінь учителів географії щодо організації 
навчально-виховного процесу з формування  географічних ком-
петентностей учнів. 
В заході  взяли участь 20 вчителів географії загальноосвітніх на-
вчальних закладів району. 
У рамках роботи семінару методист географії Дем’янчук Ната-
ля  Костянтинівна  провела узагальнення теоретичних досліджень 
щодо формування предметних компетентностей учнів, зокрема 
географічних. 
Практико-презентаційний модуль був представлений досвідом 
реалізації даного питання на уроках та в позаурочний час  вчите-
лем географії  Пилиповицької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Ратохіною Альоною Олександрівною. 
Інтерес у вчителів викликала вправа «Встанови відповідність», під 
час виконання якої вони  працювали над вивченням механізмів 
формування компетентної особистості на уроках географії. 
Плідно пройшла робота в групах «Євразія» та «Австралія», яку 
провели Ратохіна Альона Олександрівна (вчитель Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів) та Мотузок Тетяна Борисівна (вчитель Іваш-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів).  В ході виконання вправи «Тренажер» 
учителі злагоджено і творчо  працювали над розробками уроків із 
запропонованих  тем: 
«Євразія. Загальний огляд. Географічне положення» та 
«Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, 
його своєрідність та унікальність. Природні зони Австралії. Зміни 
природи людиною». 
Під час   презентацій  розробок   здійснювався    аналіз формуван-
ня компетенцій учнів на всіх етапах уроку  та їх вплив   на форму-
вання умінь та навичок учнів, які здають зовнішнє незалежне оці-
нювання з географії. 
За результатами роботи семінару-практикуму  вчителі  отримали 
рекомендації  методичного та практичного спрямуван-
ня.   Учасники заходу подякували вчителям географії Ратохіній 
А.О. та Мотузок Т.Б.  за  творчий підхід до організації та прове-
дення заходу та  за можливість старшим коллегам поділитись на-
бутим досвідом,  а молодим спеціалістам перейняти корисні еле-
менти педагогічної майстерності. 

Семінар вчителів географії 
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10 класу продовжують роботу над проектом «Наше село в 
роки Великої Вітчизняної війни»; 

 -у Великомолодьківській ЗОШ І-ІІІ ступенів також прой-
шла загальношкільна лінійка «Не згасити вогонь пам’яті». 
Класними керівниками та класоводами проведені виховні 
години  «Дякуємо за життя». Вчителі мови та літератури ор-
ганізували конкурс читців «Поети про Велику Вітчизняну 
війну», а вчитель образотворчого мистецтва – конкурс малю-
нків «Мир – це все». Також працював відеолекторій 
«Житомирщина в роки Великої Вітчизняної війни». В біблі-
отеці оформлено виставку літератури «Вічна пам’ять і слава 
героям України»; 

- у Суховільській ЗОШ І-ІІ ступенів до знаменної дати 
проведено: уроки пам’яті, уроки мужності «Пам’ять не си-
віє» (4-5 класи), «Лист пораненому солдату» (6-7 класи), вихо-
вні години «Схиляємо голови перед визволителями» (3 клас), 
«Хто визволяв Україну, свій слід залишив у віках» (4 клас), 
«Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов 
з війни» (8-9 класи). Пройшла акція «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуто», під час якої школярі відвідали ветеранів, привіта-
ли їх та допомогли по господарству. Організовано виставки:- 
фронтових реліквій сімей; - 70-річчя Великої Перемоги; - 
учнівських малюнків; - у шкільній бібліотеці книг та газетно-
го матеріалу на дану тематику. Школярі прибрали партизан-
ські могили та сільському кладовищі та територію біля пам’я-
тника Скорботній Матері. Відбулося свято квітів, учні ство-
рювали композиції на тему: «Не обміліє пам’яті ріка, в серцях 
нащадків буде жити вічно»; 

- у Великогорбашівській ЗОШ І-ІІ ступенів  проведено 
тематично-інформаційну лінійку «Україна в роки війни». 
Учнями упорядковано територію біля пам’ятників загиблим 
воїнам у селах Мала та Велика Горбаша, до пам’ятників пок-
ладено  квіти.  Учні молодших класів  привітали  вчителя-
пенсіонера  Ящука В.Л. з 70-ю річницею визволення Украї-
ни від фашистських загарбників. Організовано виставку ди-
тячих малюнків «Війна очима дітей», в бібліотеці оформлено 
виставку «Тих літ не змовкне слава». Продовжувався збір 
інформації про жителів села, які були учасниками Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років; 

- у Варварівській ЗОШ І-ІІ ступенів пройшла загальношкі-
льна лінійка «Салют, Перемого!», класні керівники провели 
інформаційні хвилини та  виховні години на тему: «70-річчя 
визволення України», вчителями української та світової літе-
ратури організовано літературні читання «Героїка війни в 
поезії», під час яких учні переглянули презентацію «Війна… 
Перемога у Великій Вітчизняній війні». Під час операції 
«Обеліск» учні упорядкували територію біля пам’ятника заги-
блим, розташованого в центрі села. Учні 6 класу разом з 
класним керівником переглянули і обговорили презентації 
«Новоград-
Волинський ра-
йон в роки Дру-
гої світової вій-
ни» та 
«Партизанський 
рух в нашому 
краї». 

Слід відмітити, 
що заходи на 
дану тематику 
пройшли у всіх 
школах району. 

 

На виконання Плану 
заходів відзначення в 
районі 70-ї річниці 
визволення України 
від фашистських за-
гарбників, затвердже-
ного першим заступ-
ником голови держа-
вної адміністрації, в 

загальноосвітніх школах відбулося ряд заходів, а саме: 
проведено тематичні уроки, виховні години, лекції, бе-

сіди на тему 70-ї річниці визволення України від фашист-
ських загарбників; 

у шкільних бібліотеках оформлені виставки мемуарної 
та історичної літератури, фотографій та плакатів; 

пройшли зустрічі, концерти, експозиції кімнат і музеїв 
бойової слави поповнились новими матеріалами; 

для учнів організовувались екскурсії до музеїв, походи 
місцями бойової слави; 

у дні святкування 70-ї річниці  визволення України від 
фашистських загарбників проведено урочисті заходи з 
покладанням вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, 
братських могил; 

учнівська молодь залучалась до упорядкування та утри-
мання в належному стані меморіалів, братських могил 
інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни. 

Зокрема: 
- в Ярунській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено загальнош-

кільну лінійку-реквієм, виховні години (1-4 класи) 
«Згадаймо подвиг наших дідусів», (5-8 класи) «Вони захи-
щали нашу Батьківщину», (9-11 класи) «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто». Учні та вчителі школи взяли участь в 
урочистому сільському мітингу пам’яті, присвяченому 
визволенню України від фашистських загарбників. Учні 
9-х класів поклали квіти до обеліска Слави. Вчитель істо-
рії Горблюк А.В. організував екскурсію до шкільного му-
зею для учнів 7-8 класів. Проведено акцію «Ветеран по-
руч», під час якої учні відвідали ветеранів, привітали їх 
листівками зі святом. В бібліотеці оформлено книжкову 
виставку «Шляхами війни»; 

- у Гульській ЗОШ І-ІІІ ступенів вчитель історії Солод-
кий М.С. та педагог-організатор  Корчемлюк  З.М.  прове-
ли загальношкільну лінійку приурочену 70-й річниці виз-
волення України від фашистських загарбників «Історичні 
міфи». По класах пройшли уроки пам’яті та години спіл-
кування «Шляхами мужності і слави», «Гульськ в роки вій-
ни». Вчителем історії Солодким М.С. проведено відкри-
тий урок з учнями 10-11 класів «Історія боротьби мого 
народу». Цікаво пройшли по класах історичні п’ятихвили-
нки «Ті, що боролися за свободу», організовані шкільним 
парламентом. У бібліотеці оформлено виставку 
«Шляхами мужності і слави»; 

- у Новороманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом ве-
ресня місяця школярі упорядкували могили загиблих вої-
нів. Проведено лінійку пам’яті, присвячену визначній даті. 
Протягом вересня-жовтня для учнів організовувався перег-
ляд документальних фільмів на військову тематику, а та-
кож презентацій «Український вимір боротьби з нациз-
мом» та «Партизанський рух Новоград-Волинщини». Учні 
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20.11.14 відбувся семінар  шкільних медичних сестер. В роботі се-
мінару взяли участь заступник головного лікаря КЗЦПМСД Прихо-
дько Олег Миколайович, старша медична сестра  Шкадюк Валенти-
на Дмитрівна, головний спеціаліст відділу освіти Ващенко Н.П., 17 
шкільних медичних сестер. 

Приходько О.М. звернув увагу на тісно співпрацю КЗЦПМСД з установами освіти 
району, на вимоги сьогодення до шкільних медичних сестер. Шкадюк В.Д. зупини-
лася на оснащенні медичних кабінетів, на звітності та термінах здачі, наголосила на 
необхідності  щомісячного навчання кожної третьої середи у великій залі полікліні-
ки ТМО. 
Ващенко Н.П. звернула увагу на курсову перепідготовку медичних сестер при меди-

чному коледжі, на звірку військовозобов’язаних. 
На чисельні питання медичних сестер Приходько О.М., Шведюк 
В.Д. Ващенко Н.П. дали ґрунтовні відповіді. 

Наша адреса: 
м. Новоград-Волинський 
вул. Соборності, 70 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

Шахи – стародавня гра, яка вчить послідовного, логічного мис-
лення, вимагає постійної уваги. Тому шахи користуються заслу-
женою повагою школярів району. 15 команд ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів виборювали звання чемпіонів району 2014-2015 навчально-
го року. Підтвердили лідерські позиції школярі Броницькогу-
тянської, Токарівської та Жолобненської ЗОШ, які стали пере-
можцями у своїх групах та зустрілись у фінальних поєдинках. 
Учні Броницькогутянської школи (вчитель Корольчук Ю.І.), у 
складі Іванюка Андрія, Радчука Вадима та Остапчук Марії, пе-
ремогли своїх суперників з Токарівської школи (вчитель Чи-
жевський Ю.П.) 2 : 1 та Жолобненської ЗОШ (вчитель Лоба-
щук С.Б.) 3 : 0 і стали переможцями змагань. В зустрічі за ІІ 
місце шахісти з Токарева переконливо перемогли  учнів з Жо-
лобного 3 : 0. Переможці змагань представлятимуть район на 
обласних змаганнях школярів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результати командних змагань 

Результати шахових змагань 

Телефон: (04141) 5-24-75, 
   5-33-54 
 
Ел. пошта: novog@i.ua 
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Семінар шкільних медичних сестер 

Школа Зайняте 
місце 

Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 1 

Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2 

Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 3 

Городниц ька ЗОШ І-ІІІ ступенів 4 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 5 

Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 6 

Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів 7 

Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 8 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 9 

Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 10 

Слободороманівська гімназія 11 

Киянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 12 

Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 13 

Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 14 

Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 
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