
  Сердечно вітаємо вас з прекрасним святом  муд-
рості, добра і нових сподівань-Днем учителя! 
  Це свято і для педагогів, і для батьків, і для учнів. 
Адже зі шкільної парти розпочинається великий 
шлях кожної людини.  
Освітянам сьогодні належить ключова роль у ви-
хованні та становленні свідомих громадян країни. 
  Зичимо вам, дорогі педагоги, міцного здоров”я, 
добра, завзяття, нових горизонтів і впевненості в 
завтрашньому дні. 
  Бажаємо реалізувати добрі наміри і життєві пла-
ни. 
  Відкривайте перед молоддю широкі обрії пізнан-
ня, отримуйте задоволення від своєї праці. Вірте у 
щасливу долю своїх вихованців. 
  Миру вам , успіхів і перемог. 
 

З повагою  
 

Дорогі освітяни! 
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Р М Ц  

Школам Школам 
Лесиного краюЛесиного краю  

Всеукраїнський день біб-
ліотек, що традиційно 
відзначають в Україні у 
вересні, свідчить про гли-
боку повагу народу до 
культури, освіти, духов-
них надбань і, безпереч-
но, про визнання тієї ве-
ликої ролі, яку відіграє в 
державі така поважна ін-
ституція, як бібліотека. 
Професія бібліотекаря – одна з найцікавіших. Вважають, 
що на землі є три святі професії: учитель, лікар і бібліоте-
кар. Саме бібліотекар стоїть біля витоків мудрості, пізнан-
ня, допитливості. 
Від щирого серця вітаємо шкільних бібліотекарів із Всеук-
раїнським днем бібліотек!!! Бажаємо всім миру, спокою, 
справедливості та здоров’я, радості і впевненості у завтра-
шньому дні, успіхів у благородній просвітницькій справі. 
 
  Начальник відділу освіти  О.А.Антипчук 
  Методист РМЦ О.М.Євпак  

Начальник відділу освіти 
О.А.Антипчук 

Голова РК профспілки 
Л.Ф.Вознюк 

30 вересня – Всеукраїнський  
День  бібліотек! 

  Цього дня вся країна вітає тих, хто за покликанням душі допо-
магає пізнавати світ, віддаючи силу й серце своїм вихованцям. 
  Шановні колеги! Прийміть щирі вітання з професійним святом. 
Ви заслуговуєте на шану і повагу від суспільства, адже щодня 
віддаєте тепло своїх сердець дітям. 
  Ваша доброта і педагогічна майстерність перетворюють ко-
жен день вихованців в дитячому садку на день радості і щастя. 
  Тож нехай доля сторицею віддячить вам за невтомну працю 
незмінною прихильністю, а лагідна посмішка сонечка дарує вам 
невичерпну енергію, красу і чарівність. Життя нехай буде напо-
внене щастям, добробутом та натхненням, а в оселі вашій па-

нують світло і злагода, в серці - добро і мудрість, в житті - достаток і удача. Творчих знахідок вам і завжди по-
розуміння з батьками вихованців, підтримки керівництва і гідного заохочення держави.  

 

         Начальник відділу освіти О.А.Антипчук 
         Методист РМЦ   В.В.Гопанчук  

27 вересня—Всеукраїнський День дошкілля! 



НАКАЗ №273 від 01.09.2014  

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

НАКАЗ № 263 від 01.09.14 

Про охоплення дітей  
дошкільною освітою 
На виконання Указу Президента України від 20.03.08 №244/2008 “Про 
додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, керуючись 
листами МОН України №1/9-811 від 17.12.08 “Про здійснення соціально-
педагогічного патронату” та №1/9-666 від 27.09.10 «Про організацію 
роботи з дітьми п'ятирічного віку», а також з метою забезпечення вимог 
Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань 
загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-
виховного процесу» в частині обов’язковості здобуття дошкільної освіти 
дітьми старшого дошкільного віку, які з різних причин не відвідують 
дошкільні навчальні заклади, підготовки їх до навчання в школі, надан-
ня консультативної допомоги їх батькам 
НАКАЗУЮ: 
Методистам РМЦ Гопанчук В.В., Лопатюк В.Г.: 
При аналізі персоніфікованого обліку дитячого населення від 0 до 6 
років визначити дітей неохоплених дошкільною освітою, особливо стар-
шого дошкільного віку до 01.10.2014 року.  
Спільно з місцевими органами державної виконавчої влади продовжу-
вати вживати дієвих заходів для забезпечення роботи дошкільних нав-
чальних закладів, груп різних типів відповідно до освітніх потреб насе-
лення. 
Визначити і затвердити форми роботи з дітьми, неохопленими 
дошкільною освітою до 01.10.2014 року.  
Організувати різні форми роз’яснювальної роботи з педагогами, які 
будуть працювати в консультпунктах (методоб’єднання, семінари, 
індивідуальна методична допомога) за окремим планом. 
Розробити методичні рекомендації для педагогів з питань організації та 
змісту навчання і виховання дошкільників, а також зміст консультацій 
для їх батьків за результатами проведеного анкетування до 10.10.2014 
року. 

Директорам шкіл, завідувачам ДНЗ : 
На основі персоніфікованого обліку дитячого населення від 0 до 6 
років визначити дітей неохоплених дошкільною освітою, зокрема, 
старшого дошкільного віку. 
Організувати роботу консультативного пункту соціально-
педагогічного патронату для дітей дошкільного віку та їх батьків 
на базі місцевого загальноосвітнього навчального закладу. 
Визначити відповідальних педагогів (вчителів, які будуть навчати 1 
клас у 2015-2016 н.р.) для роботи з дітьми та створити в закладі 
належні умови для організації роботи консультпункту. 
Затвердити графік роботи консультпункту та списки дітей, які 
будуть відвідувати його. 
Забезпечити ведення у консультпунктах обов’язкової ділової 
документації: графіка роботи, затвердженого керівником; списку 
дітей та відомостей про їх батьків; журналу щоденного обліку ді-
тей; плану роботи освітньо-виховного процесу; книги проведення 
консультацій для батьків. 
Вчителям початкових класів та вихователям ДНЗ: 
Організацію освітньо-виховного процесу з дітьми здійснювати 
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти і чинних 
державних програм для дітей дошкільного віку. 
Оновити стратегію і тактику взаємодії педагогів з батьками, пере-
вагу надавати груповим та індивідуальним формам роботи з ними, 
забезпечити широку просвітницьку роботу серед батьків вихованців 
щодо обов’язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку 
відповідної освіти. 
Про виконання даного наказу інформувати методистів РМЦ Лопа-
тюк В.Г. та  Гопанчук В.В. до 15.10.14. 
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника началь-
ника відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу   О.А.Антипчук  

 - математика - 30 вересня 
 - історія - 02 жовтня 
 - фізика - 07 жовтня  
 - біологія - 09 жовтня 
 - англійська мова - 14 жовтня 
 - німецька мова - 15 жовтня 
 - французька мова - 16 жовтня 
 - польська мова - 17 жовтня 
 - інформатика - 21 жовтня 
 - хімія - 23 жовтня 
 - астрономія - 28 жовтня  
 - екологія - 30 жовтня 
5. Директору Курчицької ЗОШ І-ІІ ступенів Захарчук Ю.В., враховуючи 

пропозиції анкетного опитування вчителів-предметників щодо організації 
та проведення І (шкільного) етапу предметних олімпіад (незручність 
доїзду учнів в опорну школу Чижівського освітнього округу), забезпечити 
їх підвіз до Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів в дні проведення  олімпіад.  

6.Профільним методистам до 20 вересня 2014 року підготувати та   
затвердити  на засіданні ради методичного центру  завдання для прове-
дення І-го етапу предметних олімпіад. 

7. Завідуючій методичним центром Сікорі О.П. забезпечити завдання-
ми  І-го етапу предметних олімпіад керівників опорних шкіл освітніх окру-
гів за  день  до визначеного терміну їх проведення. 

8. Керівникам опорних шкіл освітніх округів до 20 вересня 2014 року  
створити та затвердити на місцях склад оргкомітету і склад журі предме-
тних олімпіад. 

9. Журі І-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад після кожної 
проведеної олімпіади в обов’язковому порядку на наступний день по-
давати фаховим методистам звіти, протоколи, роботи учнів-
переможців та заявки на участь в ІІ-му етапі олімпіад (додатки  № 1-
3). Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
відділу освіти В.П.Андрощук. 

 Начальник відділу О.А. Антипчук 

Про проведення І-го етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад  
з базових  дисциплін  у 2014-2015 навчальному році 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 

року № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 
з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році», відповідно до 
«Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,  конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України 
від 22.09.2011 року № 1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 17.11.2011 року за № 1318/20056, листа Житомирського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти від 18.08.2014 року № 07-368 
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 
у 2014-2015 навчальному році»  та з метою пошуку, підтримки, розвитку 
творчого потенціалу обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ: 
1. І-й (шкільний) етап  Всеукраїнських учнівських олімпіад з української 

мови та літератури, іноземних мов (англійська, німецька, французька, 
польська), історії, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, 
екології, інформатики провести у вересні-жовтні 2014 року на базі визна-
чених шкіл  Городницького, Піщівського, Пилиповицького, Слободорома-
нівського, Суслівського, Несолонського,  Чижівського  та Ярунського освіт-
ніх  округів.  

До участі в І етапі олімпіад залучити всіх бажаючих учнів шкіл: 
українська мова та література, польська мова, історія, фізика, географія 

– учні  7 -11 класів; математика – учні 6 -11 класів; іноземна мова 
(англійська, німецька, французька), хімія, біологія – учні  8-11 класів; 

екологія, астрономія – учні 10-11 класів. Олімпіаду з екології  (10-11 
класи) провести у формі контрольної роботи та конкурсу-захисту учнівсь-
ких проектів на відповідну тематику. 

Встановити єдині терміни проведення І-го етапу олімпіад: 
 - українська мова та література - 23 вересня 
 - географія - 25 вересня 



Стор.3 

НАКАЗ  № 257  від 29.08.14  

      Про проведення огляду-конкурсу 
 на кращий навчальний кабінет 
 у 2014-2015 навчальному році 
 З метою вивчення кращого досвіду організації нав-

чально-виховного процесу і оснащення навчального середови-
ща загальноосвітніх навчальних закладів 

НАКАЗУЮ:    
1.    Затвердити Положення про огляд-конкурс на кращий 

навчальний кабінет (додаток 1).   
2.  Провести з 01.10.14 р.  по 01.05.15 р. огляд-конкурс органі-

заційно-методичного забезпечення навчально-виховного проце-
су в школах та дошкільних закладах на кращу лабораторію вчи-
теля і вихователя.  

3.  Затвердити склад оргкомітету та журі огляду-конкурсу на 
кращий навчальний кабінет (додаток 2,3).  

 4.  Директорам  шкіл  та завідуючим дошкільних навчальних 
закладів з 01.10.14 р.  по 31.12.14 р. забезпечити проведення 
огляду творчих лабораторій вчителів і вихователів на місцях та 
до 05.01.2015 р. подати в оргкомітет заявки  на кабінети,  які  
можуть  взяти  участь  в  районному  огляді-конкурсі.  

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу 
районним методичним  центром  Сікору  О.П. 

Начальник  відділу                   О.А.Антипчук 
Додаток 1 

до наказу по відділу освіти 
від 29.08.14 року  № 257 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет проводиться 

відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 р. № 601 
«Про затвердження Положення про навчальні кабінети загаль-
ноосвітніх навчальних закладів» та наказу відділу освіти від 
29.08.14 р. № 257 «Про проведення огляду-конкурсу на кращий 
навчальний кабінет». 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Вивчення кращого досвіду організації навчально-виховного 

процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх 
навчальних закладів освіти району. 

Активізація роботи педагогів по удосконаленню методики 
підвищення якості навчання і виховання учнів шкільного віку. 

Ширшого залучення до творчо пошукової діяльності вчителів, 
вихователів і підвищення на цій основі їх педагогічної 
майстерності.      

Створення умов для різнобічного розвитку особистості, 
індивідуалізації та диференціації навчання, виховання 
особистісних якостей громадянина-патріота України. Виявлення 
кращого навчального кабінету. 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
В огляді-конкурсі беруть участь всі школи та дошкільні навча-

льні заклади району, в яких обладнані навчальні кабінети у від-
повідності до Положення про навчальні кабінети загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. 

ІV. ФОРМА ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
Основною формою проведення огляду-конкурсу є оглядові 

презентації кабінетів згідно основних положень про навчальний 
кабінет та мети і завдання огляду-конкурсу. 

Огляд-конкурс  проводитьс я  з  01.10.14  р. по  01.05.15 р.  в  
два  етапи:  

І етап (шкільний) -  01.10.14 - 31.12.14 р.  
II етап (районний) -  05.01.15 - 01.05.15 р. 

V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
Визначення предметної специфіки кабінетів. 
Розміщення кабінетів. 

Оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за 
єдиними 

вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-
педагогічних 

умов функціонування цих кабінетів. 
VІ. ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Оцінювання основних показників огляду-конкурсу здійснюється 
за 10-ти бальною системою (кожний - 10 балів). 

VІІ.  МЕТОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЖУРІ 
Усне опитування. 
Тестування. 
Співбесіда. 
Відвідування уроків та позакласних заходів (за запрошенням). 
Вивчення документації та обладнання кабінетів. 

VІІІ. РОБОТА ЖУРІ 
Робота журі здійснюється за окремим графіком. 
Оцінювання та підведення підсумків проводиться по навчаль-

ним та ігровим кімнатам окремо. 
IX. ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Вчителі та вихователі, які за наслідками огляду-конкурсу посіли 
І місце нагороджуються грамотами відділу освіти, дипломами РК 
профспілки працівників освіти та грошовими преміями. 

Кабінетам присвоюється звання «Зразковий» 
X. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Відділ освіти за поданням журі підводить підсумки огляду-
конкурсу до 15.05.2015 року та видає відповідний наказ. 

Додаток 2 
до наказу по відділу освіти 

від  29.08.2014 р. № 257 
ОРГКОМІТЕТ 

по проведенню огляду-конкурсу 
на кращий навчальний кабінет 

1. Андрощук В.П. - заступник начальника відділу освіти, голова 
оргкомітету 

2. Сікора О.П. - завідуюча РМЦ, заступник голови оргкомітету 
3. Костюк К.М. - заступник завідуючої РМЦ, член оргкомітету 
4. Вознюк Л.Ф. - голова РК профспілки працівників освіти, член 

оргкомітету 
5. Скрипнюк Ю.О. - методист РМЦ,  член оргкомітету 

Додаток 3 
до наказу по відділу освіти 

           від 29.08.2014 р. № 257 
Ж У Р І 

огляду-конкурсу  на кращий навчальний кабінет 
Сікора О.П. - завідуюча РМЦ, голова журі 
Костюк К.М. - заступник завідуючої РМЦ,   заступник голови 

журі 
Члени журі: 
Євпак О.М. - методист РМЦ 
Вознюк Л.Ф –голова РК ПК 
Гопанчук В.В. – методист РМЦ 
Лопатюк В.Г  - методист РМЦ 
Рошка С.П. – методист РМЦ 
Скрипнюк О.Ю. – методист РМЦ 
Дем’янчук  Н.К. – методист РМЦ 
Горбовський В.П. – методист РМЦ 
Вознюк Т.М – методист РМЦ 
Павловська Т.Л - завідуюча  Городницьким  ДНЗ № 1 
Петрук Н.В. – вчитель іноземної мови Несолонської ЗОШ І-ІІІ 

ст.. 
Семенюк І.Б. – директор Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Лосовська З.А. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Слободороманівської гімназії 



Інноваційний підхід 
до вивчення творчості Василя Стуса 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

Традиційно вивчення тво-
рчості українських поетів у школі 
передбачає, в першу чергу, озна-
йомлення із біографією лірика, 
цитування уривків з поезії та ви-
вчення її напам’ять. Проте не 
кожного поета, його сутність мо-
жна зрозуміти, використовуючи 
звичні методи та форми роботи. 
Є поезія, яка усім своїм єством 
віддзеркалює життя поета. Саме 
такою є поезія Василя Стуса. 
Лірика Стуса від образу бачення 
світу йде до поетичного почуття. 
В певному сенсі поет пише в бі-
льшості творів одну свою власну 
симфонію. Не важко визначити 
коло тем і мотивів поезії. Неволя 
в багатьох деталях: колючі дро-
ти, ліхтар, калюжа; дуже рідко – 
тюремні наглядачі; майже ніколи 
– товариші недолі. Коротке поба-
чення з дружиною. Розлука. І 
вічна любов до України. Поезія 
Василя Стуса не шукає тем і мо-
тивів. Для нього теми і мотиви – 
тільки виходи у внутрішній світ. 
Поезія обмежена до мінімуму 
тематичним матеріалом. Спря-
мована сама в себе. Працюючи 
не один рік над стилістикою тво-
рів Василя Стуса, переконалася, 
що усе життя автора окреслене 
особливостями його синтаксису. 
Щоб відчути усі переживання 
поета, замало просто переказати 
біографію і вивчити вірш «Як до-
бре те, що смерті не боюся я…». 
Потрібен інший  підхід до вивчен-
ня поезії Василя Стуса та й ін-
ших ліриків. Саме тому на уроках 
літератури особливу увагу приді-

ляю дослідженню синтаксису по-
ета й стилістичному тлумаченню 
певних синтаксичних одиниць. На 
мою думку, завдання вчителя 
літератури - пояснити, для чого 
поет вживає саме такі види ре-
чень. Завдяки новому підходу до 
вивчення поезії Василя Стуса 
разом зі своїми учнями ми з’ясу-
вали, що поезія Василя Стуса  
зосереджена на внутрішньому 
світі героя. Тому поет використо-
вує майже всі типи односкладних 

речень, що дозволяють йому різнобі-
чно проаналізувати психологічний 
стан ліричного героя. Емоційною на-
сиченістю відзначаються у Стуса од-
носкладні означено-особові речення, 
які посилюють зв'язок із читачем, 
вводять нас в атмосферу поезії, про-
ектуючи на нас риси ліричного героя: 
«Прошу тебе. Молю. Звикаю.»(2; 
442); 
« Шию витягну із плеч.»(2; 232); 
« Навмання ітиму вслід за то-
бою.»(2; 522) 
  Часто автор використовує нагрома-
дження  означено-особових речень, 
що надає поезії особливого емоцій-
ного напруження: 
«Змовкаю в темряві безсилля. 
Зникаю в тінях темноти. 
Мовчу. Гублюся. Помираю.»(2; 111) 
  Неозначено-особові речення у пое-
зії автора виступають з конкретною 
настановою: приховати відношення 
між дією та її  виконавцями: 
«Стримались від дивних зазі-
хань.»(2; 334); 
«І чорне серце вийняли з грудей.»(2; 
224) 
  Наявність у текстах поезії безособо-
вих речень надає її відтінків інертно-
сті, таємничості: 
«Вже потекло з очей чужинців.»; 
«Брало тьмою мій зір колючий.»(2; 
122) 
  Часто автор завдяки нагромаджен-
ню інфінітивних речень досягає особ-
ливого  динамізму зображення: 
«Доходь самообмежень. То – при-
чал. 
Укритися. Сховатися. Втекти у 
 живо смерть. Не бачити. Не чу-
ти.»(2; 14) 
  Серед усіх видів односкладних ре-

чень найпоширенішими у поезії 
Стуса є називні речення. Саме 
вони передають думки не су-
цільними мазками, а наче пунк-
тиром. Це своєрідні стимули, 
що збуджують уяву читача: 
« Пронозистий вітер. Таксі. 
Шурхотіння. 
Заплакані вікна. 
Всевікна твої. 
Кінець животінню. 
Колюча жорства. 
Дорога в провалля. 
Середина пекла.»(2; 158) 
  Велика місткість і лаконізм 
водночас односкладних речень 
роблять поезію Стуса надзви-
чайно виразною та експресив-
ною. Даний підхід до вивчення 
творчості Стуса дав мені зрозу-
міти, що не можна відкрити у 
ньому індивідуальність, не зро-
зумівши його синтаксису, його 
поетичного почерку.Саме тому 
пропоную  використовувати да-
ну методику на уроках літерату-
ри при вивченні будь-кого з 
українських поетів, адже кожен 
з них по-своєму оригінальний і 
неповторний. 
Література 
1.Горяний В. Д. Синтаксис од-
носкладних речень – К.: Радян-
ська школа, 1984. – 128 с. 
2.Стус В. Зібрання творів у 3-х 
томах. Т. 3. – К., 2008. – 650 с. 

Калінченко Тетяна Ми-
колаївна – вчитель українсь-
кої мови та літератури Барви-
нівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 



Стор.5 
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19 вересня на базі РМЦ відбувся районний семінар 
шкільних бібліотекарів. Тема семінару: «Забезпечення 
реалізації основних принципів функціонування бібліо-
теки». На семінар запрошувались новопризначені біблі-
отекарі та ті, в кого невеликий 
стаж роботи. В цілому на семі-
нар з’явилось 19 бібліотекарів. 

Голова районного методич-
ного об’єднання, бібліотекар 
Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Цимбалюк Г.Р.,  познайомила 
присутніх з річним планом ро-
боти бібліотеки, розкрила зміст 
основних розділів. Вона також 
розповіла, що в цьому навчаль-
ному році протягом жовтня 
місяця буде проводитись місяч-
ник шкільних бібліотек, згідно 
наказу МОН України від 
12.08.2014 р. № 931. 

Галина Ростиславівна запропонувала присутнім розг-
лянути план проведення місячника бібліотеки в Гульсь-
кій школі, а також зупинилась на відзначенні 30 верес-
ня Всеукраїнського дня бібліотек. 

Бібліотекар Великомолодьківської ЗОШ  І-ІІІ ступе-
нів Козерацька Н.Д. поділилась досвідом обліку навча-
льної літератури, продемонструвала книгу обліку під-
ручників, картотеку, книгу реєстрації карток. 

Бібліотекар Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Квадро-
вич Н.О. показала присутнім самостійно виготовлені 

читацькі формуляри та розповіла про проведення 
масових заходів, які сприяють покращенню позаклас-
ного читання школярів. 

Методист РМЦ Євпак О.М. наголосила на неухиль-
ному перерозподілі підручників між школами для 
повного забезпечення учнів навчальною книгою. Від-
значила, що більшість шкіл успішно вирішили дане 
питання. Підкреслила на обов’язковому забезпеченні 

навчальною книгою учнів, 
що прибули з зони АТО. А 
також опрацювала з прису-
тніми лист МОН України 
від 05.09.2014 р. № 1/9-447 
«Про використання навча-
льної літератури в 2014-
2015 навчальному році». 
Заступник завідуючої РМЦ 
Костюк К.М. розповіла про 
умови виставки «Освіта 
Звягельщини-2015» та за-
кликала бібліотекарів взя-

ти в ній участь. 
На завершення семінару присутні переглянули еле-

ктронні презентації, в яких висвітлено роботу Гульсь-
кої та Колодянської шкільних бібліотек. 

«Забезпечення реалізації основних принципів функціонування бібліотеки» 



11 вересня на базі районного методичного центру проведено інструктивно-методичну нараду 
з головами методичних шкільних об’єднань  класних керівників на тему: «Особливості вико-
ристання класними керівниками  інноваційних виховних технологій», в якій взяли 
участь 27 виховників району. 
На нараді розглянуто питання проектно-технологічного підходу до реалізації програми 
«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Украї-
ни», питання модернізації технологій національно-патріотичного виховання особистості з вра-

хуванням сучасної соціально-політичної ситуації 
в країні. 

Розглянуто Дальтон-план як ефективну 
модель педагогічної взаємодії, визначено її ком-
поненти, які спрямовані на співробітництво між 
вчителем та учнем, розвиток його інтересів, мож-
ливостей, відповідальності під час індивідуалізо-
ваного навчання, яке є запорукою підвищення 
ефективності навчання, необхідного в умовах 
сучасного суспільства. 

Акумульована думка про особливу роль 
і відповідальність педагогів у створенні позитивного освітнього середови-
ща, виборі форм і методів організації виховного впливу, трактуванні соціа-
льно-політичної ситуації в Україні і світі. 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 

Особливості використання класними керівниками  іннова-
ційних виховних технологій 

Допоможемо разом! 

На початку вересня до освітян  звернулися дитячі орга-
нізації з Дніпропетровської області «Сонячний світ» і 
«Допоможемо дітям» з проханням  надати гуманітарну допомогу 
дітям із зони проведення антитерористичної операції, дітям ди-
тячих будинків, інтернатів, реабілітаційних центрів. Розширеним 
засіданням колегії управління освіти і науки облдержадміністра-
ції підтримано звернення дитя-
чих організацій і вирішено ор-
ганізувати акції в загальноосві-
тніх навчальних закладах об-
ласті «Допомога дітям півдня 
та сходу України. Якщо не ми, 
то хто?». 

До участі в добровіль-
ній акції долучились учні та 
вчителі п’яти загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 
Педагоги та учні підтвердили  
активну громадянську позицію, 
готовність прийти на допомогу 
своїм співвітчизникам в тяжкі 
хвилини. 

Було зібрано у значній кількості і підготовлено до відпра-
вки (упаковано) продукти харчування, одяг, взуття. На зібрані  
кошти  педагогами навчальних закладів Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(650 грн.) Гірківської ЗОШ І-ІІ ст.(781 грн.), Наталівської ЗОШ І-ІІ 

ст. (1150 грн.), Дідовицької ЗОШ І-ІІ ст. (530 грн.), 
Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст. (188грн.) закуп-
лено канцтовари,  засоби особистої гігієни, миючі 

засоби, медикаменти  для фор-
мування шкільних аптечок.  
В Городницькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
проведена благодійна акція по 
збору коштів та гуманітарної 
допомоги для дітей сімей-
переселенців із зони АТО, які 
прибули на територію Городни-
цької селищної ради для тим-
часового проживання. Зібрану 
гуманітарну допомогу (кошти - 
1023 грн. та речі: одяг, взуття, 
іграшки) розділили між трьома 
сім’ями, з яких  четверо дітей 
відвідують Городницьку ЗОШ І-

ІІІ ступенів.  
Дякуємо всім, хто долучився до акції. Ба-

жаємо  миру, добра, достатку, віри в майбутнє 
України! 
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До уваги керівників 

 загальноосвітніх навчальних закладів! 
Доводимо до вашого відома, що у 2014-2015 навчальному 

році буде проводитись Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 
2015» за такими номінаціями:  
«Українська  мова  та  література»,  
«Математика», 
«Хімія», 
«Історія  та  правознавство»,  
«Образотворче  мистецтво». 

Просимо подати заявки на участь ваших вчителів у названому конку-
рсі  фаховим  методистам РМЦ до 01.10.2014 року. 

Оргкомітет  конкурсу 

V обласний турнір юних географів відбувся 12–13 вересня в 
комунальному позашкільному навчальному закладі 
«Житомирський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді» Житомирської обласної ради.  
У турнірних баталіях змагались 14 команд області. Наш район 
на турнірі представила  збірна команда  «Глобус» Городницької 
та Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів у такому складі: 
Гарбозюк  Микола – капітан, учень 10 класу  Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ст., 
Марчук Світлана – учениця 10 класу  Ярунської   ЗОШ І-ІІІ ст., 
Гришко Іванна – учениця 10 класу  Ярунської   ЗОШ І-ІІІ ст., 
Степанова Анастасія – учениця 11 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ст., 
Супрунчук Олег – учень 9 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
За результатами змагань наша команда посіла ІІІ місце! 
А ось такими враженнями й ідеями діляться учасники конкурсу. 
Олег Супрунчук: 

Вітаємо переможців обласного турніру юних географів! 

– На мою думку, було би непогано збільшити час для 
доповіді. А так усе чудово та цікаво . 
Микола Гарбузюк: 
– Мені тут дуже сподобалося. Я знайшов нових друзів – 
своїх ровесників. І в мене тільки позитивні враження від 
організації заходу. Я рекомендуватиму своїм друзям 
відвідати цей захід у майбутньому. 
Висловлюємо вдячність керівникам і наставникам коман-
ди – Янченко Людмилі Валентинівні та Нагірняк Ірині 
Валеріївні,  вчителям географії Ярунської та Городниць-
кої  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів за якісну підготов-
ку учнів. 

Вітаємо юних географів  з перемогою! 

Пишаємось ними та бажаємо їм подальших успіхів! 



Стор.8 

Школам Лесиного краю 

Про організацію методичної роботи з педагогічними  працівниками у 2014-2015  навчальному  році 
В 2013-2014 н.р методична робота в районі була спрямована  на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань 

розвитку, удосконалення та підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, активізацію творчого потенціалу всіх учасни-
ків навчально-виховного процесу. 

Другий рік заклади освіти  працювали над реалізацією методичної проблеми «Впровадження в навчально-виховний процес сучасних 
педагогічних технологій як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення особистості». 
 Відповідно до розробленого алгоритму роботи проводились інструктивно-методичні наради директорів, заступників, голів методичних 
об’єднань, семінари-практикуми, професійні конкурси,  діяли  23 районні та 55 окружних шкільних методичних об’єднань,  13 творчих груп та 12 
шкіл перспективного педагогічного досвіду, проведено 52 практичні та теоретичні семінари. Збільшилась кількість нетрадиційних форм організації 
методичної роботи, таких як: методичні фестивалі, клуби, фокус-групи, майстер-класи. 
 Продовжується поетапне впровадження нового Державного стандарту  загальної освіти, визначальною рисою якого є перехід від знан-
нєвої до компетентнісної освіти. Оновлення освіти потребує від педагогів умілого використання як традиційних так інноваційних форм діяльності. 
Отже методичні служби мають стати головною рушійною силою впровадження сучасних технологій в освіті. 

Тому на основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх 
компетентності, враховуючи діагностичний аналіз та з метою надання дієвої допомоги педагогам  
НАКАЗУЮ : 
Спрямувати науково-методичну діяльність методичної служби  району і загальноосвітніх навчальних закладів на  впровадження інноваційних 
технологій навчання і виховання. 
2. Продовжити роботу з педагогічними кадрами по здійсненню заходів з реалізації науково-методичної проблеми «Впровадження в навчально-
виховний процес сучасних педагогічних технологій як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення особистості». 
Головними завданнями методичної роботи вважати: 

організацію методичного супроводу впровадження Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної 
освіти, Державного стандарту  Базової і повної загальної середньої освіти, нових освітніх і педагогічних технологій, нових програм, 
підручників; 

створення сприятливих умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і 
методів підвищення їх кваліфікації у міжкурсовий період; 

апробацію та введення нових освітніх технологій і систем; 
підвищення рівня методологічної підготовки педкадрів, перенесення акценту на інтерактивні аспекти навчання; 
сприяння виробленню  в учителів умінь і навичок самоосвітньої діяльності; 
надання допомоги вчителям у проведенні моніторингу навченості та вихованості учнів, сучасних технологій тестової оцінки знань, володінні 

інформаційно-комунікативними технологіями навчання; 
стимулювання ініціативи і активізація творчості педагогічних колективів у науково-дослідницькій і дослідно-експериментальній діяльності, 

спрямованої на оновлення і розвиток навчально-виховного процесу. 
4.  Організувати роботу районних предметних методичних комісій з періодичністю засідань  1 р. в семестр і затвердити   їх  керівників: 
 а) вчителів-предметників: 

 
 

Категорія   вчителів Керівник   м/о Ш к о л а 

Вчителі 1 класів Янчук О.С. Ярунська ЗОШ 

Вчителі 2 класів Козлова С.М. Ярунська ЗОШ 

Вчителі 3 класів Бабич Л.В. Піщівська ЗОШ 

Вчителі 4 класів Дубравська С.М. Гульська ЗОШ 

Вч. укр. мови і л-ри Мулярець М.М. Несолонська ЗОШ 

Вч. рос. мови і світової  л-ри Медвежинська Т.Є. Ярунська ЗОШ 

Вч. іноземних мов Микитюк Г.М. В.Молодьківська ЗОШ 

Вч. історії, правознавства Черниш П.С. Киянська ЗОШ 

Вч. музичного мистецтва Лагасюк Ю.О. Ярунська ЗОШ 

Вч. математики Ейсмонт А.О. Токарівська ЗОШ 

Вч. біології, хімії Монжиєвська Л.Ф. Суслівська ЗОШ 

Вч. фізики, астрономії Касьян  В.О. Городницька ЗОШ 

Вч. географії Нагірняк І.В. Городницька ЗОШ 

 

НАКАЗ № 278 від 01.09.2014 



б) педагогічні працівники дошкільних закладів: 

 
 
5. З метою подальшого розвитку та удосконалення системи методичної роботи з педагогічними кадрами, профільного навчання, поглибленого ви-
вчення окремих предметів, утворення закладів нового типу продовжити роботу у восьми освітніх округах згідно адміністративного поділу району з 
визначенням опорних шкіл – центрів освітніх округів: 

Керівники ДНЗ Павловська Т.Л. Городницький ДНЗ № 1 

Вихователі ДНЗ Філінська Г.Ф. Яворівський ДНЗ 

Вихователі груп короткотривалого перебуван-
ня 

Максимчук Н.А. Стрієвський ДНЗ 

Музичні керівники ДНЗ Салко І.В. Ярунський ДНЗ 

Медичні сестри ДНЗ Усенко Л.М. Городницький ДНЗ № 2 

Стор.9 

Випуск 41 
Вч.основ здоров’я Пасічник В.П. Н.Романівська ЗОШ 

Вч. образотворчого мистецтва Шпунтов В.О. Пилиповицька ЗОШ 

Вч. фізкультури Храбан І.С. В.Молодьківська ЗОШ 

Викладачі «Захист Вітчизни» Окрушко І.В. Колодянська ЗОШ 

Заступн.з виховної роботи Дзюба Е.В. Пилиповицька ЗОШ 

Вихователі  ГПД Малець Ж.В. Городницька ЗОШ 

Вч. трудового н-ня, креслення Онопрійчук О.П. Н.Романівська ЗОШ 

Педагоги-організатори Сафронова Г.М. Орепівська ЗОШ 

Шкільні бібліотекарі Цимбалюк Г.М. Гульська ЗОШ 

1.Городницький освітній округ: 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. – центр округу  
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст. 
Броницька  ЗОШ І-ІІ ст. 
Кленівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Лучицька ЗОШ І-ІІ ст. 
Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Новоград-Волинська вечірня школа ІІ-ІІІ ст. 
Городницький ДНЗ № 1 
Городницький ДНЗ № 2 
Кленівський ДНЗ 
Броницькогутянський ДНЗ 
Червоновільський ДНЗ 
2. Суслівський освітній округ: 
Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. – центр округу 
Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Киянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Гульська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст. 
Івашківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Суслівський ДНЗ 
Стрієвський ДНЗ 
Киянський ДНЗ 
Киківський ДНЗ 
Гульський ДНЗ 
Несолонський освітній округ: 
Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст. – центр округу 
Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст. 
Варварівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Несолонський ДНЗ 
Слободороманівський  шкільний освітній 

округ: 
Слободороманівська гімназія  – центр округу 

Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Брониківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Тальківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст. 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Новороманівський ДНЗ 
Яворівський ДНЗ 
Слободороманівський ДНЗ 
Ярунський  шкільний освітній округ: 
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. – центр округу 
Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Гірківська ЗОШ І-ІІ ст. 
Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Майстровільська ЗОШ І ст. 
Ярунський ДНЗ 
Орепівський ДНЗ 
Жолобненський ДНЗ 
Колодянський ДНЗ 
Великогорбашівський ДНЗ 
Пилиповицький освітній округ: 
Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. – центр окру-

гу  
Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Борисівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Анетівська ЗОШ І ст.  
Майстрівська ЗОШ І ст.  
Великомолодьківський ДНЗ 
Борисівський ДНЗ 
Токарівський ДНЗ 
Пилиповицький ДНЗ 

Чижівський освітній округ:  
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. – центр 

округу 
Наталівська ЗОШ І-ІІ  ст. 
Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст. 
Таращанська ЗОШ І-ІІ ст. 
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Курчицька ЗОШ І-ІІ ст. 
Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІ ст. 
Вербівська ЗОШ І ст.  
Маковицька ЗОШ І ст.  
Чижівський ДНЗ 
Наталівський ДНЗ 
Таращанський ДНЗ 
Курчицький ДНЗ 
Красилівський ДНЗ 
Піщівський освітній округ: 
Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст. – центр 

округу 
Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Суховільська ЗОШ І-ІІ ст. 
Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Дідовицька ЗОШ І-ІІ ст. 
Середньодеражнянська ЗОШ І-ІІ 

ст. 
Жеребилівська ЗОШ І ст.  
Крайньодеражнянська ЗОШ І ст.  
Піщівський ДНЗ 
Середньодеражнянський ДНЗ 
Косенівський ДНЗ 

 
 
 



6. Організувати роботу  семінарів  керівників шкіл та вчителів (додаток 1). 
7. Організувати роботу районних творчих груп ( 2 р. в семестр): 

 
Організувати роботу районних шкіл перспективного педагогічного досвіду: 

 
 
 
 

  Предмет Тема Керівник 

1 Російська мова і  світова літерату-
ра 

Вдосконалення аналізу художнього тексту на 
уроках світової літератури 

Анхім З.В.,  Піщівська ЗОШ 

2 Початкові класи Методичні  основи  застосування  комп’ютера  у  
початковій   школі 

Лібега С.М., Суслівська ЗОШ 

3 Трудове навчання Організація проектної діяльності учнів  на уроках 
трудового навчання 

Шпунтов В.О.,Р М Ц 
  

4 Іноземні мови 
Розвиток  інтересу  школярів до вивчення  інозе-
мних мов  в системі інноваційних педагогічних 

технологій 
  

 Кириченко Н.В., Новороманівська ЗОШ 
(англ. мова) 
Радзивіл Т.В., Яворівська ЗОШ 
(нім. мова) 

5 Музичне 
 мистецтво 

Творчий вчитель та новітні педагогічні технології  
- запорука розвитку 

інтересу учнів до занять музичним мистецтвом 

Саух В.В., 
 Гульська ЗОШ 
  

6 Заступники директорів з виховної 
роботи 

Формування   успішної    особистості  школяра  
шляхом використання нових інформаційних 

технологій 
Дейнека Н.В., Слободороманівська гім-
назія 
  

7  Математика 
  

Впровадження інформа-ційних технологій в 
процесі викладання математики 

Майстренко І.В., Городницька ЗОШ 
  

8 Українська мова і література 
  

Інтерактивні технології в системі особистісно 
зорієнтованого навчання на уроках української 

літератури як один із 
шляхів розвитку творчих здібностей учнів 

Запольська Н.М., Стрієвська ЗОШ 
  

9 Географія 
 Випереджувальне навчання як складова у фор-
муванні географічних компетентностей учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Черемха М.Р. 
В.Молодківська ЗОШ 

10 Історія і правознавство Особистісно зорієнтовані технології на уроках 
історії і правознавства 

Загрива О.М., Федорівська ЗОШ 
  

11 Біологія та хімія 
Випереджувальне навчання як складова у фор-

муванні предметних компетентностей учнів зага-
льноосвітніх навчальних закладів 

Маруш С.В. 
Городницька ЗОШ 

12 Заступники директорів з навчаль-
но-виховної роботи 

Критерії оцінювання ефективності функціонуван-
ня  освітніх округів 

Савчук Т.А., Слободороманівська гімна-
зія 
  

13 Дошкільна освіта Сучасні підходи до планування діяльності в різно-
віковій групі 

Павловська Т.Л. 
Городницький ДНЗ № 1 

  Предмет Тема Керівник 

1 Українська мова 
 і література 

Роль регіональної навчальної книги у реалізації 
д6ержавних стандартів базової і повної загальної 

середньої освіти на уроках української мови і 
літератури 

Скиба Г.М., Слободороманівська 
гімназія 

2 Російська мова і світова література Сучасний урок світової літератури  літерату-
ри 

Бармак В.І., Киянська  ЗОШ 

3 Іноземні мови 
Формування  соціокультур-ної  компетенції 
 учнів загальноосвітньої   школи  засобами 

 іноземної мови відповідно до нових Державних 
стандартів   в освітній галузі 

Філоненко Г.О., Пилиповицька ЗОШ 
(нім. мова) 
Микитюк Г.М.В.Молодьківська ЗОШ 
(англ. мова) 

4 Початкові класи 
Особистісно орієнтований підхід у навчанні 

 та вихованні. Інтелектуально- 
пізнавальний і творчий розвиток дитини 

Желізко Р.Ц., Слободороманівська 
гімназія 
  

5 Історія 
Інноваційні підходи 

до вивчення і 
викладання історії та правознавства 

в умовах сільської школи 

Білоніг Н.Г.,  Городницька ЗОШ 
  

6 Географія 

Інтеграція творчого становлення майстернос-
ті вчителя і всебічного розвитку учня через 

співпрацю в навчальному процесі з використан-
ням сучасних методик та форм роботи на уро-
ках географії, економіки та природознавства 

Янченко Л.В. 
Ярунська ЗОШ 
  



 
9.  Методичну роботу з викладачами предмету «Захист Вітчизни» проводити згідно Типових  навчальних  планів (заняття кожний другий четвер 
місяця). 
10. З метою  реалізації  методичної  проблеми  району організувати  роботу  методичних  комісій вчителів-предметників, вихователів ГПД, педаго-
гів - організаторів, вихователів ДНЗ  з періодичністю  засідань 2 рази  в семестр  по освітніх  округах. 
 11.  Керівникам шкіл, виходячи з кадрового складу кожної школи, на основі діагностичного аналізу: 
11.1.Забезпечити діяльність: 
- методичних об’єднань класних керівників у всіх ЗОШ І-ІІІ та І-ІІ ступенів; 
- методичних об’єднань вихователів ГПД, вчителів-предметників у всіх  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів та вихователів ДНЗ; 
динамічних груп за проблемним принципом для розв’язання актуальних  завдань  навчально-виховного  процесу  у  всіх  ЗОШ  І-ІІ  ступенів; 

постійно  діючих  психолого-педагогічних  семінарів  для  всіх вчителів з актуальних   питань  навчально-виховного  процесу  на  тему: 
«Психолого-педагогічні  аспекти  впровадження  сучасних технологій  навчання і виховання»;  

творчих  груп  по впровадженню сучасних досягнень педагогічної науки, ППД,  компетентнісного  навчання, інформаційно-комунікативних тех-
нологій  в практику роботи вчителів. 

11.2. Проводити  творчі зустрічі,  конференції, педагогічні студії,  круглі столи, конкурси, звіти  кращих педагогів, тижні педагогічної  майстерності.        
11.3. Запроваджувати індивідуальні форми методичної роботи: наставництво,  стажування, консультації, взаємовідвідування уроків,  аналіз  відві-
даних   уроків. 
12.  Методистам РМЦ до 20.09.14 р. провести  індивідуальні  співбесіди  по  освітніх округах  з керівниками  шкіл, методичних комісій (об’єднань),  
динамічних груп, психолого-педагогічних семінарів  з питань удосконалення  організації  та  планування методичної роботи на 2014-2015 н.р. 
13. Продовжити  роботу постійно діючої виставки «Освіта Звягельщини»  при РМЦ. 
14.  Провести  районний  фаховий  конкурс педагогічної майстерності «Учитель року-2015» у номінаціях: «математика»;  «хімія»;  «українська мова 
та література»;  «історія, правознавство»; «образотворче мистецтво». 
15. Провести конференцію «Інноваційні підходи до організації освітньої та позаурочної діяльності в рамках реалізації проблемної теми району  
«Впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних  технологій як умова індивідуального розвитку та самовдосконалення особи-
стості»». 
16. Затвердити склад ради методичного центру: 

Сікора О.П. – зав РМЦ, голова ради 
Євпак О.М. – методист, секретар ради 
 Члени  ради: 
Костюк К.М. – заступник зав. РМЦ 
Горлата Л.С. – директор Піщівської ЗОШ. 
Солощук О.П. –  вчитель хімії  Бр. Гутянської ЗОШ 
Лосовська З.А. –  заступник директора  Сл.Романівської гімназії 
Тарнавська Т.П. – заступник директора Пилиповицької ЗОШ 
Мулярець М.М. – вчитель укр. мови і літ-ри Несолонської ЗОШ 
Левченко А. К. –  директор Федорівської ЗОШ 
Лагасюк Л.Ю.   – вч. початкових класів  Ярунської ЗОШ 
 Лопатюк В.Г. – методист РМЦ 
 Бортник Л.М. – директор Косенівської ЗОШ   
13.Гриценко В.І. – заступник директора Повчинської ЗОШ 
14.Павловська Т.Л. – завідувач Городницьким ДНЗ № 1 

17. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу методичним  центром Сікору О.П. 
Начальник відділу     О.А.Антипчук 
 
Графік проведення методичних заходів з керівниками та вчителями ЗНЗ Новоград-Волинського району на 2014-2015 навчальний рік 
дивитись на сайті відділу освіти http://osvita-novog.at.ua/ 

7 Музичне мистец-
тво 

Розвиток творчих здібностей учнів в системі інноваційних підходів до вивчен-
ня 

та викладання  музичного мистецтва 

Марчук В.С.,  Киківська ЗОШ 
  

8 Трудове 
навчання 
  

Вирішення методичних проблем в процесі викладання трудового навчання 
під час виконання проекту 

Алексюк П.П.,  Яворівська ЗОШ 
  

9 Шкільні бібліоте-
карі 

Форми та методи роботи шкільної бібліотеки по вихованню бережливого 
ставлення до навчальної книги 

Герасимюк О.В., Новороманівська ЗОШ 
  

10 Хімія, біологія Творчий  підхід до орга-нізації педагогічної діяльності, підвищення кваліфіка-
ції вчителів відповідно до вимог сучасного освітнього простору, формування 
методичної культури педа-гога та базових компетенцій учня шляхом викорис-

тання інноваційних та традиційних методик 

 Ковальчук Г.І. , Івашківська ЗОШ 
  

11 Фізична 
 культура 

Організація оздоровчо-фізкультурної діяльності учнів через інтеграцію    
інноваційних технологій 

Горблюк В.В., Ярунська ЗОШ 
  

12 Фізика 
  

Використання цифрового фотоапарата на уроках фізики Пасічник М.М., Новороманівська ЗОШ 

13 Дошкільна освіта Здобуття дітьми 5-річного віку дошкільної освіти в групі короткотривалого 
перебування 

Максимчук Н.А.Стриївський ДНЗ 
«Малятко» 



Організація інклюзивної та індивідуальної форм навчання 
відповідно до рекомендацій ОПМПК та нормативно-правових документів 

РМЦ 

Р М Ц  

Шановні вчителі англійської мови! 
 П’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОН

КУРС ЗАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ      
«ГРИНВІЧ» СТАРТУЄ! 

 Будь ласка, зверніть увагу 
на змінену адресу оргкомітету та 
номери мобільних телефонів. 
 Також важливо, що змінено мі-
сяць проведення конкурсу: цього 
року конкурс відбудеть-
ся 20 листопада. 
 З повагою, оргкомітет. 

Наша адреса: Україна, 03049, м. 
Київ, а/с 185 "Конкурс" 

Тел.(Київстар): 096 44 32 306; 096 
44 32 307 

Тел.(МТС): 095 72 79 077; 095 72 
79 125 

E-mail: greenwich@uclever.com 
П р о  у ч а с т ь  у  к о н к у р -

сі обов’язково інформувати Костюк 
К.М (районний методичний центр) 
до 01 жовтня 2014 року за 
тел.0962203066, або 5-24-75. 

15 вересня на базі районного методичного 
центру відбулася інструктивно-методична нарада з 
вчителями індивідуального та інклюзивного навчання 
на тему: «Організація інклюзивної та індивідуальної 
форм навчання відповідно до рекомендацій 
ОПМПК та нормативно-правових документів», в 
якій взяло участь 12 педагогів. 

На нараді були розглянуті такі питання: 
1.Нормативно-правове забезпечення навчання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індиві-
дуальною та інклюзивною формою. 

 2.Особливості організації інклюзивної форми навчання в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах району. 

3.Аналіз навчальних програм за рекомендаціями ОПМПК. 
Завідувач логопедичним пунктом Феденко Олена Олександрівна 

звернула увагу на обов’язкове дотримання рекомендацій ОПМПК щодо 
підбору навчальних програм на кожного учня. Програма для учнів з осо-
бливими освітніми потребами передбачає відповідний перелік навчаль-
них предметів за встановленим навчальним планом відповідно до нака-
зів МОН України. Тому особлива відповідальність адміністрації навча-
льних закладів полягає в забезпеченні відповідної організації та постій-
ному контролі навчання учнів на дому. 

Інклюзивна освіта-перший крок до визнання ціннісної значимості 
і поваги до особистості кожної дитини, сприйняття її індивідуальності й 
неповторності, забезпечення їй подальшого повноцінного та гідного 
життя в суспільстві. 
         Напрацюваннями в організації роботи асистента вчителя загально-
освітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчан-
ням поділилася педагог Городницької ЗОШ I-III ст.  Супрунчук Людми-
ла Василівна, яка пройшла в 2014 році курси при Житомирському ОІП-
ПО по даному питанню. Учасники наради ознайомилися з її доповіддю 
на тему: «Рекомендації щодо організації інклюзивного навчання». 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 


