
1 жовтня відбувся черговий 
оглядовий виїзд  директорів шкіл 
до ЗОШ району. Керівники шкіл 
ознайомилисьз діяльністю навча-
льних закладів з питань організа-
ції початку навчального року та 
підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період. Начальник відді-

лу освіти О.А.Антипчук та заступ-
ник начальника В.П. Андрощук ра-
зом з директорами відвідали Ната-
лівську, Чижівську, Малоцвілянську 
та Городницьку школи.  

Черговий візит по школах району 
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Відповідно до пла-
ну роботи відділу 
освіти  14 жовтня 
на базі Великогор-
башівської ЗОШ І-
ІІ ступенів відбув-
ся семінар – прак-
тикум вчителів 

початкових класів з про-
блеми «Проектна діяль-
ність – основа розвитку 
творчих здібностей моло-
дших школярів».  
Гостинно зустріли  37 
педагогів району учнівсь-
кий та педагогічний коле-
ктиви, піднісши гостям 
хліб на вишитому рушни-
ку. Зі словами вітання до 
присутніх звернувся дире-
ктор школи Семенюк Ігор 
Борисович, а учні презен-
тували проект про рідні 

села - Велика Горбаша та Мала Горбаша. 
Учасники семінару відвідали відк-
риті уроки, які майстерно прове-
ли: Зозуля Валентина Олександрі-
вна - урок навчання грамоти у 1 
класі на тему «Звуки (с), (с/). Поз-
начення буквою «ес». Письмо 
малої букви с»., Голяченко Ольга 
Іванівна - 
урок при-

родознавства у 2 класі на тему 
«Гриби: їстівні та отруйні. 
Правила збирання грибів», 
Дзюмак Наталія Миколаївна - 
урок основи здоров’я у 3 класі 
на тему «Вітаміни і мікроеле-
менти», Ейсмонт Руслана 
Володимирівна - урок позак-
ласного читання у 4 класі на 
тему «Барви золотої осені». 
Логічним продовженням 
уроків став позакласний захід 
присвячений престольному 

святу села  Велика Горбаша 
«Покрова – Цариця Землі і Не-
ба».  Позакласний захід підгото-
вив і провів вчитель музичного 
мистецтва, учасник АТО – Де-
нисюк Микола Петрович. Звору-
шливими були дитячі виступи 
про героїзм воїнів АТО, про 
єдність українського народу.  

Під час роботи круглого столу 
голова шкільного методичного 
о’єднання Дзюмак Наталія Ми-
колаївна познайомила присутніх 
з роботою вчителів початкових 
класів по темі семінару. Голяче-
нко Ольга Іванівна поділилась 
досвідом роботи щодо професій-
ного росту та участі в конкурсі 
«Вчитель року». 

Підводячи підсумок семінару,  
методист РМЦ  Лопатюк Вален-
тина Григорівна  зазначила, що 
робота над проектами розвиває 
у дітей дослідницькі та творчі 
здібності, здатність до самовиз-
начення, вміння самостійно 
конструювати свої знання, оріє-
нтуватися в інформаційному 
просторі, вміння планувати 
свою роботу та презентувати її. 
Робота над проектами, як один 

із видів інноваційної педагогіч-
ної діяльності, дає змогу сучас-
ній школі не тільки робити на-
вчально-пізнавальний процес 
привабливішим, а й виконувати 
високу освітню місію.  

Вчителі, які були присутні, 
дали високу оцінку  підготовці 
та проведенню районного семі-
нару, подякували за змістовну, 
ефективну, методично насичену 
зустріч. 

 

Семінар вчителів початкових класів. 
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Дитячий садочок  
зустрічає гостей 

Одним із пріоритетних 
напрямів освітньої роботи 
дошкільних навчальних за-
кладів району в 2014-2015 
навчальному році є патріо-
тичне виховання у контексті 
розвитку духовного потенці-
алу особистості дитини до-
шкільного віку.  

Виховання любові до Ба-
тьківщини, до своєї Вітчизни 
– завдання надзвичайно 
складне, особливо коли 
мова йде про дітей дошкіль-
ного віку. І саме тому, з ме-
тою розширення та підви-
щення рівня поінформова-
ності вихователів дошкіль-
них навчальних закладів 
щодо питань національного 
виховання дошкільників в 
умовах сьогодення, розкрит-
тя шляхів реалізації завдань 
патріотичного виховання як 
складової національного 
виховання через призму 
Базового компоненту дошкі-
льної освіти, згідно плану 
роботи відділу освіти, 16 
жовтня 2014 року на базі 
Новороманівського ДНЗ 
пройшов районний семінар-
практикум за темою 
"Патріотичне виховання 
дошкільників засобами 
інтегрованої діяльності". 

У стилі гарної української 
традиції, хлібом-сіллю на 
вишитому рушникові, гостей 
зустріли наймолодші учас-
ники семінару разом зі свої-
ми вихователями. Перед 
початком робочої частини 
очільник Новороманівської 
громади, сільський голова 
Лосовський Юрій Антоно-
вич, розповів про створення 
дошкільного закладу, поді-
лився планами на майбутнє 
та провів маленьку екскур-
сію по дитячому садку. 

Про актуальність патріо-
тичного виховання дошкіль-
ників, проблеми та шляхи їх 
вирішення було наголошено 
в доповіді методиста РМЦ 
Гопанчук В.В.  

Завідувачка Новороманів-
ським дошкільним закладом 
Шапран Н.М. поділилася 
досвідом роботи з даного 
питання. 

У ході семінару вихова-

тель Тестова Олена Вален-
тинівна провела інтегроване 
заняття «Національні та 
державні символи України».  

Цікавим та змістовним був 
захід «Ми діти твої, Украї-
но», підготовлений завіду-
вачкою Шапран Ніною Ми-
хайлівною, вихователем 
Туровець Світла-
ною Петрівною  та 
музичним керівни-
ком Дубовик Гали-
ною Миколаївною. 

Вихователі взяти 
активну участь в 
обговоренні відвіда-
них заходів та висо-
ко оцінили їх. 

Також було обго-
ворено та визначе-
но форми і методи 
організації роботи з 
патріотичного вихо-
вання, завдання 
патріотичного вихо-
вання дошкільників 
відповідно до змісту 
нової редакції Базового ком-
понента дошкільної освіти.  

Учасники семінару зроби-
ли висновок, що в основі 
вирішення проблеми патріо-
тичного виховання одним із 
ключових питань є відро-
дження національної культу-
ри, фундаментом якої явля-
ються усталені народні тра-
диції та звичаї, що виробле-
ні народом впродовж усього 
історико-культурного розви-
тку. А виховання любові і 
пошани до державної та 
народної символіки, повин-
но посідати одне з провід-
них місць у системі патріо-
тичного виховання дошкіль-
ників.  

Щоб повернути 
духовні скарби на-
ших прадідів, ми, 
батьки і педагоги, 
повинні допомагати 
дитині змалечку 
пізнавати звичаї та 
обряди свого наро-
ду, збагачувати 
мову скарбами ус-
ної народної твор-
чості, знати держа-
вну символіку, лю-
бити гарну і милоз-
вучну рідну мову.  
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Майстрами не 
народжуються, 

ними стають 
Платон 

Ці слова досте-
менно розкрили 
основну суть семі-
нару-практикуму 
вчителів англійсь-

кої мови, який відбувся на 
базі районного методичного 
центру 2 жовтня 2014 року 
по темі «Використання ауді-
овізуальних засобів у проце-
сі навчання англійської мо-
ви – один із шляхів активі-
зації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів».  
Якщо театр, за загальнові-
домим висловом 
К.Станіславського, почина-
ється з гардеробу, то, безпе-
речно, у школі все почина-
ється з учителя. Який же він 

– сучасний учитель, сучасний 
Майстер творення особистості? 
У чому полягає його педагогічна 
майстерність? Як стати справж-
нім Майстром? 
Відповідь на ці запитання яскра-
во продемонстрували вчителі 
іноземної мови Токарівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Букацька 
М.П., Зінчук Н.С. та Дмитрук 
О.М. щедро поділилися своїм 
досвідом роботи з названої теми, 
презентувавши відео уроки: 
«Пори року. Погода. Одяг» – 5 
клас, «Подорож по Україні» –  6 

клас та позакласний  захід   –   інсценіза-

ція уривку відомої казки  
Х.К.Андерсена «Снігова короле-
ва». 
Практична частина семінару-
практикуму викликала чимало 
емоцій від тих завдань, які про-
понувала Букацька М.П. з досві-
ду роботи по формуванню ком-
петентності в аудіюванні на сере-
дньому етапі навчання.  Присутні 
виступили в ролі учнів і з підви-
щеною активністю створювали 
проекти з навчально-програмової  
теми  «Подорож». 
При обговоренні презентованого 
досвіду вчителів Токарівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, їх колеги:  
Микитюк Г.М.  
(Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів), Терещук О.М.
(Новороманівська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів), Горшкальова Н.М. 
(Брониківська ЗОШ І-ІІ ступенів) 
висловили думку всіх присутніх  
про те, що дійсно, використання 
аудіовізуальних засобів та сучас-
них педагогічних інновацій  в 
повній мірі сприяють  активізації 
навчально-пізнавальної діяльнос-
ті школярів. Підкреслили, що 
Марію Петрівну, Наталію Степа-
нівну і Оксану Миколаївну мож-
на назвати справжніми Майстра-
ми творення дитячих особистос-
тей, а окремі елементи їх досвіду  
з даної теми варті наслідування. 

Заступник завідуючої РМЦ  
КМ.Костюк 

класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 
Бака Наталія Олегівна, учениця 11 
класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Турнір юних економістів є командним 
змаганням школярів, що доводить їх 
здатність вирішувати складні наукові 
та дослідницькі задачі, переконливо 
подавати і відстоювати свої рішення, 
брати участь у наукових дискусіях. 
За результатами проведених інтелекту-
альних боїв команда зайняла VІ місце. 
Підготував  учасників турніру учитель 
економіки   Піщівської  ЗОШ  І-ІІІ сту-
пенів Гопанчук Олександр Валерійо-

10–11 жовтня відбувся обласний турнір 
юних економістів, в якому взяло участь 
11 команд: три команди з міст Жито-
мирської області, сім – із районів. 
Наш район представляла збірна  коман-
да юних економістів району «Інтеграл» 
Склад команди: 
Морозова Мар’яна Олександрівна, уче-
ниця 11 класу  Слободороманівської 
гімназії, 
Шевчук Сніжана Сергіївна учениця, 11 
класу  Слободороманівської  гімназії, 
Марчук Дарина Олександрівна, учени-
ця10 класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 
Заїка Дарія Миколаївна, учениця 10 

вич. 
Висловлює-
мо вдячність 
учителям 
економіки 
Піщівської, Пилиповицької загальноос-
вітніх навчальних закладів І-ІІІ ступе-
нів та Слободороманівської гімназії, 
батькам учнів-учасників турніру за 
майстерність у навчанні та вихованні 
юних обдарувань. 
Щасти вам, шановні конкурсанти, у 
підкоренні нових інтелектуальних вер-
шин! 

Семінар-практикум вчителів 
англійської мови 

Відбувся турнір юних економістів 
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Старти прихильників 
королеви спорту 

Всеукраїнський турнір юних математиків 

Відбувся турнір юних правознавців 

19 команд ЗОШ І-ІІІ ступенів 
та 14 команд ЗОШ І-ІІ ступе-
нів виборювали звання чемпі-
она району з легкоатлетично-
го кросу 2014 року.   
Серед  ЗОШ І-ІІ ступенів 
поза конкуренцією були бігу-
ни Великогорбашівської шко-
ли (вчитель Денисюк М.П.), 
які посіли І та два ІІ місця. На 
другому місці—юні спорт-
смени Яворівської ЗОШ 

(вчитель Фурма-
ненко П.І.). Тре-
тіми стали шко-
лярі Наталівської 
школи (вчитель 
Шевчук О.О.). В 
особистому залі-
ку переможцями 

стали Коваленко Діана 
(Великогорбашівська ЗОШ), 
Іванюк Андрій 
(Червоновільська ЗОШ), Ко-
зачук Вадим (Дідовицька 
ЗОШ). 
Серед школярів ЗОШ І-ІІІ 
ступенів перше місце посіли 
учні Городницької школи 
(вчитель Остапчук О.Ф.), 
друге – у бігунів Гульської 
ЗОШ (вчитель Чечет А.В.), 

ІІІ місце у кросменів 

Піщівської 
ЗОШ (вчитель 
Колосович 
М.А.). Чемпіо-
нами на своїх 
дистанціях ста-
ли Давидюк 
Софія 
(Піщівська ЗОШ), 
Ольшевська Олена 
(Федорівська ЗОШ), 
Косиневич Вадим 
(Пилиповицька 
ЗОШ), Марчук Лю-
бомир (Киківська 
ЗОШ). 
За підсумками зма-
гань сформована 
збірна команда ра-
йону для участі в 
обласних змаганнях. 

клас), Захарчук Наталія (9 клас), Гера-
симчук Євгенія (11 клас), Павлюк Юлія 
(11 клас) і учениця 11 класу Косенівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Гончарук Оксана. 

Правознавці, за результатами виступів 
доповідача, опонента і рецензента, набра-
ли командних 85,33 бали із можливих 100 
і вибороли ІІІ місце. Треба зазначити, 
що такий результат для наших учнів вже 
став традиційним, бо третій рік поспіль у 
турнірі юних правознавців команда  райо-
ну під незмінним керівництвом Ольги 
Анатоліївни Кондрачук здобуває ІІІ місця. 

Щиро вітаємо команду і керівника з гар-
ним результатом! Бажаємо в майбутньому 
сміливо йти до нових перемог і звершень, 

вже зараз достойно готувати себе, здобуваю-
чи нові знання, досвід і навички, до доросло-
го самостійного життя! 

30 вересня – 1 жовтня на базі Жито-
мирського центру технічної творчості 
спорту і туризму учнівської молоді 
відбувся турнір «Юних правознавців», в 
якому взяли участь 16 команд.  Наш 
район представляла збірна команда 
учнів «Пантеон правосуддя» під кері-
вництвом вчителя історії і правознавст-
ва Кондрачук Ольги Анатоліївни. До 
складу команди входили  4 учнів Горо-
дницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  Майда-

нович Яна (9 

класу Токарівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів;  
Ткачука Олександра - учня 10 
класу Токарівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів;  
Копотун Анастасії - учениці 
11 лкасу Несолонської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів; 
Гончарук Оксани - учениці 
11 класу Косенівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів. 
Керівники команди: Ейсмонт 

26-27 
вересня відбувся обласний 
етап XVII Всеукраїнського 
турніру юних математиків ім. 
М.Й. Ядренка, участь у якому 
взяла команда математиків 
нашого району "Омега" у 
складі:  
Герасимчука Івана - учня 11 
класу Токарівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів; 
Хильчук Діани - учениці 10 

А.О. (вчитель 
математики Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.) та Петрук 
С.В. (вчитель 
математики Косе-
нівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.). 
Команда посіла 
VII місце. 
Вітаємо учасни-
ків! 
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Навчити дитину творчості  - неможливо. 
Можливо відкрити в ній  творчі літературні 
здібності. Аби їх помітити, розгадати і  спря-
мувати в еволюційне русло, необхідно ско-
ристатися відповідними дослідницько-
аналітичними формами і методиками. 
    Літературні здібності передбачають особ-
ливий лад словесної творчості, тому побачи-
ти в дитині поета, письменника, майбутнього 
критика  чи літературознавця не так просто, 
як ідентифікувати майбутнього музиканта чи 
актора. І все ж людська допитливість прагне 
докопатися до коріння, з якого виростає 
неповторна літературна творчість (1; 294). 
    Сьогодні дедалі частіше ми стикаємося із 
поняттям «обдарована дитина».Вченими та 
методистами розроблено цілі програми 
роботи із талановитими дітьми. Підібрано  
різнобічні методи виявлення  таких дітей. 
    У своїй педагогічній діяльності багато 
часу приділяю роботі з обдарованими діть-
ми. Тут головне – не пропустити, не оминути 
талановиту дитину, а спрямувати у потріб-
ному напрямку її здібності. 
    Перед тим, як перейти до презентації 
дослідницько-аналітичних методик, спробуй-
мо з’ясувати,  що  ж таке обдарованість і за 
якими критеріями варто виявляти літератур-
ні здібності. 
    Обдарованість – особлива комбінація 
загальних і спеціальних здібностей людини, 
яка дозволяє будувати діяльність таким 
чином, що вона протікає інтенсивно, на 
високому виконавському рівні, відзначається 
оригінальністю рішень та продуктивністю 
кінцевих результатів. Обдарованість конста-
тується на основі таких критеріїв: 

спостережливість 
розвинута уява 
чіпка пам'ять 
мобільна фантазія 
легкість та розкутість асоціацій 
гнучкість мислення 
відчуття мови 

    Для того, щоб скласти уявлення про ці 
особливості творчої особистості дитини та 
виявити в ній талант, на своїх уроках літера-
тури використовую методики, подані нижче. 

І. Вербальний тест Айзенка 
     Даний тест складається із 50 завдань, 
проте для дослідження літературних нахилів 
можемо для прикладу вибрати деякі з них і 

запропонувати вико-
нати за певний час. 
     1.Вставте слово, 
яке послужило б  
закінченням першого 
слова і початком дру-
гого ( кількість крапок 
у дужках означає 
кількість букв): ГО (…)  
КОТ. 

     2.Розвяжіть анаграму ( побудуйте з літер 
повнозначні слова) і вилучіть зайве слово: 
     КОХЙЕ, СНІЕТ, НАКИГ, ЛУФОБТ. 
     3.Знайдіть спільне закінчення у формі 
повнозначного слова для всіх буквосполу-
чень: 
ТРИ 
ЗАЙ 
ПІЙ 
РАР 
     4. Знайдіть спільний початок для трьох 
слів: 
БУРКА 
(…..) ГОРЕЦЬ 
КНИЖНИК 
5. Вставте слово, яке означало б те саме, що 
і слова, винесені за дужки: НАСИП ( …) МЕ-
ХАНІЗМ 
  Ключ: 1. бой; 2. хокей, теніс, футбол, зайве 
книга; 3. мати; 4. чорно; 5. вал. 
  Кожен тип завдання можна повторити тричі, 
придумавши нові варіанти. Здібним вважа-
ється той, хто виконає половину завдань. 
 
   ІІ. Методика «Образна пам'ять-1» 
    Дана методика дозволяє розкрити здат-
ність дитини до зорового сприйняття. Тест 
складається із зображень ( наприклад, буди-
нок, дерево, гриб, кіт, метелик, кораб-
лик, годинник, куб, трикутник, цифра, 
літера, хімічний символ). 20 секунд іде на 
запам’ятовування, після чого зображення 
прибираються, а учням пропонується нама-
лювати або записати словами те, що запа-
м’яталося. Оцінка: образна пам'ять добра у 
тих, хто відтворив більше 8 зображень. 
   ІІІ. Методика «Образна пам'ять-2» 
  Учні мають уявити, що в кожного у руці є 
гумова кулька розміром з 5 копійок. За одну 
хвилину дитина має написати якнайбільше 
предметів, які можна зробити із даної кульки. 
Наприклад: підставка для ручки,  теніс-
ний шарик тощо). Здібним є той, хто при-
думає не менше 4 предметів. 
ІV. Методика «  Мобільна фантазія» 
    Учням пропонується тема ( у вигляді заго-
ловка) і дається завдання придумати історію 
та розповісти її усно; тематику можна дифе-
ренціювати за віковими особливостями уч-
нів. 
    Можна також запропонувати учням описа-
ти  форму хмари, чорнильної плями, кавово-

го осаду тощо – це також перевірить 
мобільність фантазії та рівень творчого 
мислення. 
V. Методика « Хто спостережли-
вий?»  
    На сторінці паралельно розміщені два 
графічні малюнки, які з першого погляду 
видаються ідентичними. Пропонується за 
певний час знайти відмінності між ними. 
Число відмінностей обов’язково вказу-
ється. 
    Пригадуєте, Шерлок Холмс запитав 
доктора Ватсона, скільки сходинок у 
їхньому будинку? Спробуйте подібні 
запитання поставити своїм вихованцям. 
    Запропонуйте учням розглянути карти-
ну і запитайте, скільки кольорів викорис-
тав художник. 
     Запропонуйте описати одяг товариша 
по парті, його настрій тощо. 
VІ. Методика « Вдала  асоціація» 
    Учням середнього шкільного віку мож-
на запропонувати своєрідну словесну 
гру, побудовану на асоціативному пошу-
ку. Наводиться перше й останнє слово 
пропонованого асоціативного ряду  і 
ставиться завдання ( на час) вибудувати 
ряд слів-понять, щоб пов’язати дані сло-
ва, що за значенням далекі одне від 
одного. Наприклад: дерево – м’яч ( дере-
во – ліс – лісосмуга – поле – футбольне 
– футбольний – м’яч ). Чим коротший 
асоціативний шлях, тим вдатніша  дити-
на до словесної творчості. 
   VІІ. Методика « Словесна гра» 
Утворення нових слів ( іменників у назив-
ному відмінку) із літер ключового слова 
( у ньому має бути не менше9-12 букв). 
Метрополітен – метро, ремонт, 
ром, літр, трон, мер, мор, мотор і т. 
д.Той, хто складе найбільше слів, є не 
тільки переможцем, а й здібним словес-
ним комбінатором. 
    Кожен учитель-словесник або настав-
ник творчо обдарованих особистостей 
може мати безліч форм, прийомів, мето-
дик проведення роботи з виявлення і 
розвитку творчих здібностей,  
   Запропоновані автором методики мо-
жуть сприйматися  як певний орієнтир 
для тих, хто хотів би допомогти дітям із 
творчими нахилами знайти і реалізувати 
себе в житті. 

Література: 
1.Білоус П. В.  Теорія літератури. – Жито-
мир, 2009. 
2.Франко І. Із секретів поетичної творчос-
ті. – К., 1967. 
Калінченко Тетяна Миколаївна 
– вчитель української мови та 
літератури Барвинівської ЗОШ 
І-ІІІ ст.. 

Як виявити літературні 
здібності дитини 
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Поліські візерунки 

Вітаємо наших переможців! 

  Фантазія та свіжий погляд на приро-
ду  допомагають  створювати і  ше-
деври, які високо оцінило журі  на   
виставці-конкурсі «Поліські візерун-
ки» 10 жовтня 2014 року в  м. Новог-
раді-Волинському на базі районного 
методичного центру. Участь прийня-
ли 13 загальноосвітніх шкіл району 
Федорівська, Гульська, Киянська, 
Пилиповицька, Косенівська, Несо-
лонська, Суслівська, Чижівська, 
Барвинівська, Піщівська, Городниць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст., Слободороманівська 
гімназія, Борисівська, Гірківська ЗОШ 
І-ІІ ст. та РЦТСТУМ (42 учасники). 
Виставка-конкурс проводилася по 
напрямкам: вироби з паперу, бісеро-
плетіння, тканини, в’язання, вишивка, 
м’яка іграшка. 
І місця вибороли: 
 - Василець Віталій, учень 11 класу 
Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вишивка «Ікони»; 
 - Коломійчук Вікторія, учениця 7 
класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. в на-
прямку паперопластика «Зелений 
гай»; 
- Панасюк Вікторія, учениця 7 класу 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вироби з тканини «Останній подих 
літа»; 
- Мазур Аліна, учениця 1 класу Горо-
дницької ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вироби з ниток «Каченя»; 
- Юзьков Владислав, учень 3 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 

вироби з бісеру; 
- колективна робота учнів Слободо-
романівської гімназії Лосовської 
Анастасії, Голуб Катерини, Хоптюка 
Андрія «Ми за мир» в напрямку 
аплікації; 
- Лосовська Анастасія, учениця 6 
класу Слободороманівської гімназії в 
напрямку м’яка іграшка «Губка Боб», 
«Миша», «Корівка»; 
- Гудіч Оксана, учениця 7 класу 
Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вироби з тканини «Троянди»; 
- Близнюк Аліна, учениця 7 класу 
Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вишивка «Микола Чудотворець»; 
- Дереженко Руслана, учениця 8 
класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. в 
напрямку паперопластика «Птах 
щастя», в напрямку в’язання спиця-
ми «Красуня корівка», в напрямку 
в’язання гачком «Дама в капелюш-
ку»; 
ІІ місця вибороли: 
Лопатюк Марина, учениця 8 класу 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку 
вироби з паперу «Дама з парасоль-
кою»; 
Ковтун Наталія, учениця 8 класу 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку 
вишивка «Сім кольорів щастя»; 
Шалига Ольга, учениця 9 класу 
Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вироби з паперу «Герб України»; 
Лосовська Анастасія,  учениця 6 
класу Слободороманівської гімназії в 
напрямку  вишивка бісером «Леся 
Українка, та «Богородиця»; 
Домашенко Крістіна, учениця 7 класу 
Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрям-
ку вироби з паперу  «Герд України»; 
Синицька Аліна, учениця 6 класу 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вишивка «Барви літа»; 

Вітюк Анастасія, учениця 8 класу 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
вироби з бісеру «Лілії»; 
Шкабара Ніна, учениця 9 класу Бори-
сівської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку ви-
шивка «Ікона»; 
ІІІ місця вибороли: 
Возняк Катерина, учениця 6 класу 
Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст.  в напрям-
ку вироби з паперу «Озеро з жабка-
ми»; 
Приведенюк Марія, учениця 5 класу 
Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст.  в напрям-
ку вироби з паперу «Троянди у вазі»; 
Гришкевич Анатолій, учень 4 класу 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку 
вироби з паперу «Жираф»; 
Чеховський Олександр, учень 6 
класу Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. в 
напрямку вироби з паперу 
«Лебедина вірність»; 
Борсученко Вікторія, учениця 7 класу 
Барвинівської ЗОГШ І-ІІІ ст. в напря-
мку вишивка «Поліські візерунки»; 
за оригінальність виробу  відмічені: 
Шинкарук Ольга, учениця 6 класу 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку 
вироби з паперу «Райдужна папуж-
ка»; 
Семенюк Олександр, учень 5 класу 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. в напрямку 
вироби з паперу «Чарівні кошики»; 
Пашковський Богдан, учень 5 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. в напрям-
ку вироби з бісеру; 
Вишневська Ірина, учениця 4 класу 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. в напрям-
ку вироби з бісеру; 
Гудіч Оксана, учениця 7 класу Гуль-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку виро-
би з бісеру «Орхідея», вироби з 
тканини «Чарівна осінь»; 
Масан  Софія, учениця 5 класу 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. в напрямку 
ліплення «Маки». 

Кожна пора року по-своєму здається  казковою. Серед такої краси важко не 
творити. Це оспіваний край Лесі Українки, де міфічні образи зустрічаються з 
реальними.  Кожна  творча робота – це ніби сторінка казкової природи. 
  Керівники гутків: Данюк Вікторія Вікторівна, Семенишина Тетяна Володимирів-
на, Остапчук Ірина Григорівна, Андрійчук Наталія Тарасівна,   Ляхович Зінаїда 
Миколаївна, Савчук Тетяна Антонівна вчать  бачити прекрасне  у природі, скла-
даючи композиції  з різнокольорових стрічок, створюючи народні іграшки, в’яжу-
чи  крючком та спицями, шиючи м’яку іграшку, вишиваючи рушники та картини.  
А нещодавно ми навчились спілкуватись з звичайними шматочками шкіри і  
створювати з них  образ, сповнений змістом і красою. Повірте, створені зі шкіри   
маки,   ромашки  – як живі. 
Фантазія та свіжий погляд на природу  наших вихованців допомагають  їм ство-
рювати подібні  шедеври, які високо оцінило журі  на   виставці-конкурсі 
«Поліські візерунки» 17-18 жовтня 2014 року в  м. Житомирі.  Учні Наталівської,  
Гульської,  Киянської, Пилиповицької шкіл  підготували творчі роботи по напрям-
ках: вишивка (рушники, картини); вироби з тканини, шкіри, штучні квіти; іграшка 
(народна лялька, м’яка іграшка); в’язання (техніки макраме, фріволіте, в’язання 

спицями та гачком) достойно демонстрували свої теоретичні знання та віртуозно 
виконували творчі практичні завдання.    Як результат  з  27 делегацій   районів та 
міст (177 учасників), наша команда здобула 2 загальнокомандне місце.  

ВІТАЄМО  НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ:   
Абсолютну перемогу в секції – макраме, отримала учениця 7 класу Наталівської ЗОШ 
І-ІІст.  Лущан Ніна  
 І місце  в секції - в’язання крючком, отримала  учениця 8 кл. Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІст.  Яворська Лідія 

ІІ-місце  в секції – вироби з тканини отримала вихованка РЦТСТУМ Мельник Тетяна. 
ІІІ місце в секції - в’язання спицями, отримала учениця 8 кл. Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІст. Дереженко Руслана. 
Диплом «За знання українського фольклору» в секціх- народна лялька отримала 
учениця 8 класу Киянської ЗОШ І-ІІІст. Мельник Тетяна. 

Ляхович З.М. - методист РЦТСТУМ 
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Про проведення ІІ-го етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових і спеціальних 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 навчаль-
них 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 дисцип-
лін та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом МОНмолодьспо-
рту України  від 22.09.2011 р. № 1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.11.2011 року за № 1318/20056, у відповідності до  листа Житомирсь-
кого ОІППО від 18.08.2014 року № 07-368 та з метою пошуку, підтримки, розвит-
ку творчого потенціалу обдарованої молоді 

Н А К А З У Ю: 
1. ІІ-й (районний)  етап учнівських олімпіад з української мови та літератури, 

російської мови та літератури, іноземних (англійської, німецької, французької, 
польської) мов, історії, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, 
екології, інформатики  провести у жовтні-грудні 2014 року.  

2. ІІ-й (районний) етап олімпіад з базових дисциплін провести  в такі терміни на 
базі відповідних навчальних закладів: 

30 жовтня  - українська мова та література - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
03 листопада - географія - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
07 листопада - математика  - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
10 листопада - історія - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
14 листопада - фізика - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
17 листопада - біологія  - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
21 листопада - англійська мова - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
24 листопада - астрономія - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
28 листопада - німецька мова - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
30 листопада - інформатика  на сайті Е-olimp 
05 грудня  - французька мова - Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. 
08 грудня - хімія - Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
12 грудня  - екологія  -  РМЦ 
15 грудня  - польська мова - Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Початок роботи олімпіад: 10 год. 00 хв. 
3. В ІІ (районному) етапі олімпіад беруть участь учні-переможці І (шкільного) 

етапу олімпіад (перше, друге  та вибірково ІІІ місця). 

4. Для проведення ІІ (районного) етапу олімпіад створити оргкомітет  та журі 
(додаток № 1) до складу яких залучити кращих учителів, представників відділу 
освіти, методистів РМЦ. 

5. Для проведення олімпіад користуватися завданнями та керуватися методич-
ними рекомендаціями розробленими предметними лабораторіями  Житомирсь-
кого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.   

6. Витрати на проведення районних олімпіад провести за рахунок коштів, 
виділених на проведення позакласних заходів. 

7. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад надсилати звіти про проведення ІІ етапу олім-
піад з навчальних предметів  та заявки на участь у ІІІ етапі олімпіад відповідно-
му оргкомітету обласних олімпіад на протязі  п’яти днів після проведення олімпі-
ади з даного предмета (в паперовому та електронному варіантах). 

8. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад забезпечити участь команд з навчальних 
предметів  у  ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  (січень - лютий 2015 
року).  

До місця проведення ІІІ етапу олімпіад, згідно п.3.11 чинного Положення, учні 
прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі пас-
порт або свідоцтва про народження, учнівський квиток, медичну довідку про 
відсутність інфекційних хвороб та контакту з інфекційними хворими. 

Команду чисельністю  5 чоловік супроводжують двоє дорослих, які є керівни-
ками  команди і відповідають за життя та здоров’я членів команди.  

Кількісний склад команд для участі в ІІІ етапі олімпіад з навчальних предметів 
визначається відповідно до рейтингу команд, затвердженого наказом управління 
освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації. 

9. До 25.12.2014 року оргкомітету ІІ етапу олімпіад  проаналізувати результати 
предметних олімпіад з метою поліпшення їх організаційного рівня, підвищення 
якості підготовки учнів до олімпіад, удосконалення роботи з обдарованими 
дітьми та довести  відповідні результати  до відома педагогічних колективів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

10.Затвердити склад апеляційної комісії по проведенню олімпіад у 2014-2015 
навчальному році  (додаток 2). 

11. Звернення до апеляційної комісії подавати протягом трьох днів після про-
ведення  відповідної  олімпіади. 

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  начальника 
відділу освіти Андрощук В.П. 

          Начальник відділу                                                   О.А.Антипчук 

НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити Поло-
ження про І 

(районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року-2015» (додаток 1). 
2. Затвердити  склад  оргкомітету  І  туру Всеукраїн-
ського конкурсу «Вчитель року-2015» (додаток 2). 
3.Затвердити  склад  журі  І  туру  Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2015»  (додаток 3). 
4.Оргкомітету та журі конкурсу надати необхідну 
організаційну допомогу загальноосвітнім навчаль-
ним закладам району у проведенні І туру Всеукраїн-
ського конкурсу «Вчитель року -2015». 
5.Районному методичному центру (Сікора О.П.)  
провести в жовтні-листопаді 2014 року І тур Всеук-
раїнського конкурсу «Вчитель року-2015» у таких 
номінаціях: «Українська мова та література», 
«Хімія», «Правознавство», «Образотворче мистецт-
во»,  

Про проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу 
 «Вчитель року-2015» 
 На виконання Указу Президента Украї-
ни від 29.06.1995 року № 489 «Про Всеукраїнсь-
кий конкурс «Учитель року», відповідно до Поло-
ження про Всеукраїнський конкурс «Учитель 
року», затвердженого постановою Кабінету  Мініс-
трів України від 11.08.1995 року № 638, рішення 
колегії  Міністерства освіти і науки України  від 
26.06.2014 року,  протокол № 4/2-19 та листа 
Житомирського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти від 07.10.2014 року № 07-
481 «Про організацію та проведення в області 
заходів  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2015» 

6.Направити переможців І туру Всеукраїнського 
конкурсу   в грудні 2014 року  для участі в ІІ 
(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року-2015» у таких номінаціях: 
«Українська мова та література», «Хімія», 
«Правознавство», «Образотворче мистецтво».   
7.Затвердити кошторис І туру Всеукраїнського 
конкурсу «Вчитель року-2015». 
8.Фінансове   забезпечення  І туру Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Вчитель року-2015» покласти на 
централізовану бухгалтерію відділу освіти 
(Арсенюк Н.О.). 
9.Бухгалтерії відділу освіти (Арсенюк Н.О.) 
забезпечити своєчасне фінансування заходів 
конкурсу згідно з кошторисом. 
10. Контроль за виконанням даного наказу 
покласти на заступника начальника відділу 
освіти  Андрощук В.П. 
Начальник відділу                        О.А.Антипчук  

Наказ №347 від 21.10.2014р. 

Наказ №327 від 9.10.2014 р. 
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До уваги керівників  загальноосвітніх навчальних закладів! 
Доводимо до вашого відома, що відповідно до листа Житомирського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти від 7 жовтня 2014 року № 07-481 «Про організацію та 
проведення в області заходів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2015», названий конкурс буде 
проводитись за такими номінаціями: 
 «Українська  мова  та  література»,  «Хімія»,  «Образотворче  мистецтво»,  «Правознавство». 
Оргкомітет  конкурсу 



Наказ №352 від 23.10.2014р. 

Додаток до наказу №352 від 23.10.2014р. 

Про проведення шкільних та  
районної педагогічних виставок   
 «Сучасна освіта Звягельщини-2015» 
    Відповідно до наказу управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 14.10.2014 року № 277 «Про проведення шкільних, район-
них, обласної педагогічних виставок «Сучасна освіта Житомирщини-2015», 
продовжуючи традицію щорічних районних педагогічних виставок «Сучасна 
освіта Звягельщини» та з метою популяризації кращого досвіду професійної 
діяльності працівників освіти району, впровадження новітніх технологій у 
педагогічну практику, 

 НАКАЗУЮ: 
1.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
1.1.До 29.11.2014 року забезпечити проведення шкільних  педагогічних 

виставок. 
1.2.До 20.12.2014  року забезпечити представлення матеріалів на районну 

педагогічну виставку «Сучасна освіта Звягельщини-2015» (матеріали пред-
ставити в електронному варіанті, буклетах, брошурах та в папках-
накопичувачах синього кольору). 

1.3.Створити в навчальних закладах оргкомітети та журі з організації і 
проведення шкільних педагогічних виставок. 

2.Районному методичному центру (О.П.Сікора): 
2.1.Провести районну педагогічну виставку  «Сучасна освіта Звягельщини-

2015»  протягом грудня 2014 року.  
 2.2.Підсумки районної педагогічної виставки «Сучасна освіта Звягельщи-

ни-2015» провести  05.01.2015 року згідно Положення  (додаток 1). 
2.3.Кращі виставкові матеріали, визначені журі, представити на обласну 

педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2015»  до 15 січня 2015 
року. 

2.4.Забезпечити поінформованість громадськості про проведення шкіль-
них і  районної  педагогічних виставок та участь в обласній педагогічній 
виставці «Сучасна освіта Житомирщини-2015».   

3. Затвердити  склад  організаційного комітету районної педагогічної виставки 
«Сучасна освіта Звягельщини-2015» (додаток 2). 

4. Затвердити склад журі для підведення підсумків районної педагогічної виставки 
«Сучасна освіта Звягельщини-2015» (додаток 3). 

5. За результатами роботи журі кращі виставкові матеріали занести до каталогу 
«Сучасна освіта Звягельщини» з відповідними анотаціями та розмістити на сайті 
відділу освіти. 

6. Вчителям, які атестуються на встановлення (підтвердження) кваліфікаційної 
категорії «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» та присвоєння  
(підтвердження) звань «Старший вчитель», «Вчитель-методист», свій досвід роботи 
презентувати на районній та обласній педагогічних виставках «Сучасна освіта Звяге-
льщини, Житомирщини-2015». 

7. Педагогічним колективам Колодянської (Боровець В.Д.), Косенівської (Бортник 
Л.М.), Несолонської (Молодецький П.О.), Токарівської (Спасіба М.В.) ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, Броницької (Халан М.М.), Наталівської (Мухаровський О.Г.), Поліянівської (Чечет 
М.В.), Суховільської  (Герус Н.С.), Таращанської (Стасюк В.М.) ЗОШ І-ІІ ступенів 
забезпечити проведення презентації освітніх інновацій, нових технологій та методик 
навчання  09.01.2015 року на районній педагогічній виставці «Сучасна освіта Звяге-
льщини-2015». 

8. Учасників районної педагогічної виставки «Сучасна освіта Звягельщини-2015», 
які представили кращі роботи, відзначити  Грамотами та Дипломами відділу освіти. 

9. Даний наказ довести до відома всіх педагогічних працівників загальноосвітніх  
навчальних  закладів  району. 

10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу 
освіти Андрощук В.П. 

Начальник відділу       О.А.Антипчук 

        3.3.Оргкомітет: 
- проводить облік поданих матеріалів; 
- відповідає за організаційне забезпечення виставки; 
- розробляє програму виставки; 
- забезпечує умови для роботи журі; 
- здійснює відбір матеріалів для включення до каталогу районної      
  виставки «Сучасна освіта Звягельщини»; 
       3.4. Журі: 
- визначає критерії оцінки матеріалів; 
- підводить підсумки виставки; 
- визначає переможців виставки. 

4. Порядок проведення виставки. 
Виставка проводиться у три етапи: 
І етап – шкільний (листопад-грудень); 
ІІ етап – районний (грудень); 
ІІІ етап – обласний (січень-лютий). 

5. Участь у виставці. 
5.1.У виставці можуть брати участь педагогічні працівники дошкільних закладів, загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів усіх форм власності 
одноосібно, групою авторів або педагогічних колективів (без кваліфікаційних обмежень). 
Представлені матеріали повинні бути схвалені та затверджені методичною радою закла-
ду освіти або радою методичного центру відділу освіти районної державної адміністра-
ції. 
       5.2. Матеріали, що надсилаються на педагогічну виставку: 
- заявка на участь у педагогічній виставці; 
- матеріали подаються української мовою у роздрукованому вигляді (формат А4, шрифт 
14,Times New  Roman, інтервал одинарний) та електронному (диск); 
- матеріали, подані на виставку не повертаються. 
       5.3. Інформація до каталогу подається у вигляді: 
- повна назву закладу, 
- адреса закладу, 
- телефон закладу, 
- E-mail, 
- сайт закладу, 
- директор, 
- прізвище, ім’я та по батькові автора досвіду, посада, 
- тема досвіду, 
- короткий зміст досвіду. 
         5.4.Матеріали надаються в  друкованому та електронному вигляді не пізніше 20 
грудня 2014 року. У випадку ненадання або несвоєчасного надання інформації оргкомі-
тет залишає за собою право не розміщувати матеріали в каталозі. 
         5.5. Оргкомітет залишає за собою право використовувати матеріали, представлені 
на виставку, для публікації їх у методичному віснику «Педагогічні обрії» та розміщення 

Положення про районну педагогічну виставку 
Загальні  положення 

Виставка діє відповідно до: 
Положення про порядок здійснення  інноваційної освітньої діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 
року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 
року за № 946/5167; 
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердже-
ного наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 
1119,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року за № 
1239/15930, 
наказу управління освіти і науки Житомирської обласної адміністрації від 
14.10.2014 року «Про проведення шкільних та районної педагогічних виста-
вок «Сучасна освіта Житомирщини-2015». 
Педагогічна виставка проводиться за участю педагогічних працівників 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів. 
Педагогічна виставка передбачає презентацію сучасних освітніх техноло-
гій, інноваційних методик навчання і виховання, науково-методичних, 
навчальних, практичних матеріалів досвіду творчо працюючих учителів, 
педагогічних колективів.     

Мета і завдання виставки 
Метою проведення педагогічної виставки є підтримка і розвиток перспек-
тивних надбань та освітніх ініціатив педагогів району. 
Основні  завдання  педагогічної виставки: 
пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних праців-
ників; 
пошук ефективних шляхів удосконалення навчального процесу; 
популяризація серед громадськості здобутків освітянських надбань, підви-
щення інтересу до проблем освіти; 
підвищення якості навчально-виховного процесу та його науково-
методичного забезпечення; 
формування творчого духу змагання в підготовці та презентації матеріалів; 
стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників закладів освіти в 
удосконаленні навчально-виховного процесу;  
створення банку даних та анотованого каталогу досягнень педагогічних 
колективів району. 

3. Організаційна структура виставки 
3.1. Організаторами виставки є управління освіти і науки Житомирської 
обласної державної адміністрації,   Житомирський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти та районний відділ освіти. 
3.2. Для проведення  педагогічної виставки створюються оргкомітет і журі з 
працівників методичного центру, кращих педагогів загальноосвітніх навча-
льних закладів. 
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на сайті відділу освіти за згодою авторів. 
6. Перелік тематичних номінацій. 

*Науково-методичний та організаційний супровід методичного кабінету     
  в упровадженні інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах. 
*Управлінська діяльність керівників закладів освіти. 
*Організація внутрішкільної науково-методичної роботи. 
*Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), 
засобів навчання, програм в початковій, базовій і повній загальній середній 
освіті. 
*Інновації в організації  дослідницько-експериментальної діяльності учнівсь-
кої молоді. 
*Шляхи реалізації профільного навчання закладу в контексті компетентнісно-
го та діяльнісного підходів. 
-   Діагностика інтересів і потреб учнів щодо профільного навчання. 
-   Рівень психологічного забезпечення профільного навчання. 
-   Зв’язок з вищими навчальними закладами, організація підготовки до     
навчання у ВНЗ. 
-   Запровадження сучасних педагогічних та управлінських технологій в       
системі профільного навчання. 
-   Урахування профілю навчання у виховній роботі. 
-   Самоосвітня діяльність педагогів щодо профільного навчання, створення автор-
ських посібників, наявність друкованих праць тощо. 
-  Залучення учнів профільних класів до участі у конкурсах-захистах науково-
дослідних робіт МАН, олімпіадах, турнірах з профілю навчання. 
-   Роль і місце профільного навчання в системі науково-методичної роботи навча-
льного закладу (тематика  засідань педагогічної ради, методичних об’єднань, мето-
дична проблема школи, творчі групи тощо). 
*Виховна система закладу. 
- Формування патріотичної особистості як першооснова виховної та позашкільної 
роботи. 
*Єдиний освітній простір в освітньому окрузі. 
-  Особливості координаційного управління в освітньому окрузі та його вплив на 
створення єдиного освітнього простору. 
-    Моніторингові дослідження освітнього середовища округу та врахування даних 
при плануванні роботи округу. 
-   Шляхи забезпечення рівного доступу кожної дитини округу до якісної освіти, 
допрофільної підготовки та профільного навчання; розширення освітніх послуг з 
урахуванням запитів та нахилів учнів. 
-  Створення цілісної виховної системи округу та її вплив на рівень вихованості 
учнів. 
-   Вплив окружної методичної роботи на підвищення рівня професійної компетент-
ності педагогічних кадрів. 
-     Використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закла-
дів округу та творчих особистостей освітнього середовища округу. 
-    Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. 
-    Раціональне використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази 
суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація. 
-    Педагогізація батьківської громадськості. 

-  Система поінформованості громади округу про особливості та ефектив-
ність організації навчально-виховної роботи в освітньому окрузі. 
-   Моніторингові зрізи результативності роботи освітнього округу. 
*Система роботи дошкільного навчального закладу у формуванні 
готовності дитини до школи. 
- Удосконалення системи управління педагогічним процесом з використан-
ням освітнього моніторингу. 
-   Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. 
-   Забезпечення професійного зростання  наукового рівня колективу шля-
хом  системного заохочення всіх членів колективу. 
-  Організація соціально-психологічної роботи в дошкільних навчальних 
закладах. 
-  Психологічний супровід підготовки дітей 5-річного віку до шкільного життя. 
-  Забезпечення наступності у роботі дошкільного закладу і початкової шко-
ли. 
-   Формування практичних, морально-духовних та фізкультурно-оздоровчих 
навичок життя. 
-   Орієнтація освітян на важливість урахування об’єктивних закономірностей 
фізичного, психічного, інтелектуального емоційного, соціального та духовно-
го розвитку дитини від народження до 6(7) років життя 
*Упровадження інновацій в навчанні та вихованні дітей з особливими 
потребами. 
- Соціальний розвиток особистості, навчання та виховання дітей з особливи-
ми потребами. 
-   Педагогічні технології навчання дітей з особливими потребами. 
-  Діяльність працівників психологічної  служби (практичних психологів, 
соціальних педагогів). 
*Упровадження здоров’язбережувальних інноваційних технологій у 
навчально-виховний процес закладів освіти. 
*Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу. 
*Авторські підручники, посібники, програми. 
Підведення підсумків педагогічної виставки. 
7.1.Оргкомітет виставки підводить підсумки роботи до 10.01.2015 року. За 
результатами роботи готує наказ, у якому визначає переможців. 
      Кращі матеріали представляються на обласну педагогічну виставку 
«Сучасна освіта Житомирщини -2015». 
7.2.Виставкові матеріали оцінюються за критеріями:  
-   відповідність матеріалу заявленій тематиці (напряму); 
-   наявність новизни, оригінальності в представлених матеріалах; 
-   наявність елементів раціоналізації в поданих матеріалах; 
-   забезпечення актуальності, перспективності, науковості; 
-   забезпечення глибини та логіки викладу матеріалу; 
- забезпечення естетики оформлення поданих на виставку матеріалів 
(креативність, дизайн тощо). 
7.3. Результати виставки враховуватимуться при визначенні рейтингу освіт-
ніх установ району. 

вивченні німецької мови як другої іноземної». 
       Учасники семінару-практикуму, а це вчителі з 
Пилиповицької (Філоненко Г.О), Піщівської 
(Вознюк Т.М.), Орепівської (Дорошкевич А.Б.), 
Красилівської (Гришан В.І.), Федорівської 
(Літвинець Я.М.)  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кленівської 
(Власюк Г.М.), Малоцвілянської (Ковальчук О.А.), 
Суховільської  (Поліщук І.А.) ЗОШ І-ІІ ступенів,  
глибоко  опрацювали  теоретичні засади науки 
акмеології, яка інтенсивно розвивається останнім 
часом, розглянули основні аспекти акмеологічно-

го підходу  в освітній галузі, розробили методичні 
рекомендації щодо проблематики  розвитку твор-
чих здібностей школярів, діагностики  знань і умінь 
учнів  в системі загальної освіти, оцінки значущості 
інновацій, отриманих в процесі  діяльності.  
       Відвідані відкриті заходи:  
– урок  в 6 класі «Чим ти цікавишся» з навчальної 
теми «Відпочинок і дозвілля» , 
– позакласний виховний захід – інсценізація учнями 
6, 8, 9 класів української народної казки «Вовк і 
семеро козенят»  показали, що  вчитель Піщівської 
школи Вознюк Тетяна Михайлівна, яка навчає учнів 
німецькій мові як другій іноземній, вміло й наполег-

       В умовах глобалізації та інформатизації ХХІ 
століття одним з найважливіших ресурсів суспільс-
тва є його інтелектуальний потенціал. Здатність до 
збереження і примноження цього потенціалу є 
життєво необхідною. Тому одним із пріоритетних 
напрямків  в діяльності педагогів загальноосвітніх 
навчальних  закладів  району  є  їх постійна увага  
та підтримка  кожного  школяра.  
       22 жовтня 2014 року на базі Піщівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів проведено семінар-практикум учителів 
німецької мови, які навчають учнів названій мові  
як другій іноземній, за темою:  «Акмеологійчний 
підхід в упровадженні інноваційних технологій при 

ливо формує в них  комунікативні вміння в усному 
(говоріння, аудіювання) та писемному (читання, 
письмо) мовленні. Її вихованці продемонстрували 
належний рівень лінгвістичної компетенції та своє 
неабияке бажання досконало оволодіти німецькою 
мовою. Вони з великим задоволенням на німецькій 
мові і майже як професіональні артисти інсценізува-
ли улюблену казку з використанням цікавих забавок, 
пісень і віршів. 
       Колеги Тетяни Михайлівни підкреслили, що 
вона вміло застосовує акмеологічний підхід в упро-
вадженні інноваційних технологій, наполегливо 
активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, 
сприяє різнобічному розвитку особистості кожного з 
них.  
 

(продовження) Додаток до наказу №352 від 23.10.2014р. 

Семінар-практикум вчителів 
німецької мови 

Стор .10 Школам Лесиного краю  Випуск  47 



Паперовий світ 

Дівчата на футбольному майданчику 

Підсумки проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» 

Сьогодні складно 
уявити світ без папе-
ру. Папір має широ-
ку й універсальну 
область застосуван-
ня. Він супроводжує 
людину всюди: 
книги, газети, паку-
вальні коробки, 
листівки, серветки, 
шпалери. А ще – з 

паперу можна творити справжні дива, варто звичайному аркушу паперу 
потрапити до рук майстра, він перетворитися в квітку, пташку чи літачок. 
14-15 жовтня 2014 року на базі комунального позашкільного навчального 
закладу «Житомирський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді» Житомирської обласної ради пройшла 9 обласна виста-
вка-конкурс «Паперовий світ». 
У виставці взяли участь 26 делегацій з 19 районів та 5 міст області в складі 
177  вихованців позашкільних закладів області.  Делегація РЦТСТУМ 
оримала 5 загальнокомандне місце. 
Конкурсні роботи були представлені в 7 номінаціях: витинанки, аплікації, 
вітальні листівки, оригамі, підвісні конструкції (мобілі та кусудами), папе-
ропластика  та пап’є - маше.  
Цьогорічний конкурс був особливий - хвилюючий та зворушливий, емо-
ційно забарвлений, творчі аудиторії працювали, як злагоджений оркестр. 
Першочерговим завданням для всіх учасників було виготовлення листівок 
та сувенірів воїнам АТО. Діти, керівники делегацій та члени журі виготови-

ли  286 солодких 
подарунків та 150 
листівок, в яких 
висловили побажан-
ня воїнам живими, 
здоровими поверта-
тись до дому та 
скорішого завер-
шення війни. На 
ярмарку «Крила 
захисту» діти прода-
вали власні вироби, 
щоб на виручені 
гроші купити соло-
дощі і передати їх на схід. 
Виставку-конкурс відвідали гості з усієї України, це були учасники Всеукра-
їнського семінару-практикуму керівників, методистів наукових відділень 
МАН України. Вони оглянули конкурсні роботи, висловили захоплення від 
рівня майстерності та щирості дитячих ідей. 
Вітаємо переможців: 
ІІІ- місце отримали учениці Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Мельник Тетяна 
(номінація – аплікація) та Ляхович Ірина (номінація – паперопластика) 
Диплом «За оригінальність» отримала учениця Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Бойко Вікторія (номінація – пап’є-маше) 
  Щиро дякую керівникам гуртків  Рожковій З.В., Андрійчук Н.Т., Остапчук 
І.Г. за підготовку творчих робіт . 

В  ході профілактичних заходів одну ди-
тину, випускника 9 класу Новоград-
Волинської школи-інтернату І-ІІ ступенів, 
залучено до навчання у 10 класі Новоград-
Волинської вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів. 
Дві дитини пройшли обстеження 
ОПМПК. Одна дитина не підлягає на-
вчанню за станом здоров’я, інша 
дитина – Верещинська Л. забез-
печена інклюзивною освітою у 1 

класі Поліянівської ЗОШ І-ІІ ступенів.   
У ЗОШ району продовжують здобувати 
освіту  18 дітей шкільного віку – переселе-
нці із тимчасово окупованих територій 
України, територіально-адміністративних 
одиниць України, в яких триває антите-
рористична операція. 

24.09.2014  на нараді  керівників загальноо-
світніх навчальних закладів  було заслухано 
питання про стан охоплення дітей шкіль-
ного віку навчанням, забезпечення умов 
здобуття ними повної загальної середньої 
освіти. Проаналізовано якість подання 
звітності щодо виконання всеобучу, вказа-
но на недоліки у роботі по обліку дітей та 
підлітків шкільного віку на закріпленій за 
навчальними закладами території. 

Зустріч за  ІІІ місце між 
командами Косенівської 
та Чижівської ЗОШ, яка 
проходила в напруженій, 
драматичній боротьбі, не 
виявила переможців. 
Післяматчеві пенальті 
більш  влучно пробили 
юні спортсмени Чижівсь-
кої ЗОШ (вчитель Яким-
чук С.Б.) 2 : 0. 
Кращими гравцями турніру 
визнано Пилипчук Тетяну 
(Гульська ЗОШ), Матвійчук Вік-
торію (Киянська ЗОШ) та Бабчук 
Іванну (Чижівська ЗОШ). 

Все більше популярності набу-
ває  футбол у дівчат району. 
Змагання з міні-футболу серед 
дівчат зібрали 14 команд ЗОШ І-
ІІІ ступенів. Всі команди були 
розподілені на 4 групи, де зма-
гались по колу. Переможці гру-
пових змагань команди Гульсь-
кої, Киянської, Косенівської та 
Чижівської шкіл зустрілись у 
фіналі.  
Підтвердили своє чемпіонське 
звання багаторазові чемпіони 
футболістки Гульської ЗОШ 
(вчитель Чечет А.В.), які у фіна-
лі перемогли команду Киянської 
ЗОШ (вчитель Ганношин М.Г.)   
3 : 0. 

На базі команд 
фіналістів сфор-
мовано збірну 
району для участі 
в обласних зма-
ганнях 
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Відповідно наказу Міністерства 
освіти і науки України від 
12.08.2014 року  № 931, з метою 
розкриття потенційних можливос-
тей шкільної бібліотеки, підняття 
її престижу, привернення уваги 
вчительської, учнівської та бать-
ківської громадськості до проблем 

шкільної бібліо-
теки та популя-
ризації читання, 
в школах району 
започатковано 
проведення 
Всеукраїнського 
місячника шкіль-
них бібліотек. 
У 2014 році  
перший  Всеук-
раїнський місяч-
ник проходить 
під гаслом 
«Шкільна бібліо-
тека – стратегіч-
ний партнер 
освіти». 
Ряд шкільних 
бібліотек актив-
но включилися в 
проведення 
місячника. Біблі-
отекарями скла-
дені відповідні 
плани. Відбуло-
ся відкриття 
місячника та 
ознайомлення 
учнів з його 
програмою. 
В  бібліотеках 
оформлено 
виставки літера-
тури на різнома-
нітну тематику, 
проводяться 
цікаві заходи, 
спрямовані на 
популяризацію 
дитячого читан-
ня. 
Заслуговує на 
увагу робота з 
даного питання 
бібліотек Орепів-

ської, Новороманів-
ської, Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Варварівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 
В Орепівській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
(бібліотекар Петрук 
Л.М.) кожний день 
місячника прохо-
дить за певною 

тематикою. 
Під час проведення першого 

тижня бібліотекарем оформлено 
ряд тематичних поличок, зокре-
ма: 

-поличку книг-ювілярів «І в книг 
бувають іменини»; 

-поличку «Підручники, за якими 
вчилися наші тата й мами»; 

-поличку нових надходжень 
«Яка я гарненька, коли я новень-
ка». 

Для учнів 1 класу проведено 
екскурсію до бібліотеки «Подорож 
у країну бібліотеки», з учнями 5-6 
класів – заочну екскурсію до па-
м’ятників книги по всьому світі.  

Людмилою Миколаївною орга-
нізовано і проведено ряд конкур-
сів. Серед учнів 5-7 класів – кон-
курс на кращу ілюстрацію до 
улюбленої книги «Мій улюблений 
герой із книги», з учнями 1-4 кла-
сів – конкурс на кращу книжкову 
закладку. Серед учнів 2-11 класів 
–  конкурс на найбільш читаючого 
школяра. Також проведено акцію 
для читачів «Тиждень повернутої 
книги». Під девізом «Підручник у 
твоєму портфелі» відбувся рейд-
огляд підручників, наслідком 
якого стало оформлення екрану  
за рубриками «Книга сміється», 
«Книга плаче».  Цікавими були і 
ряд інших заходів. 

В останній тиждень місячника 
заплановано підбиття підсумків 
акцій «Подаруй книгу бібліотеці» 
та «Тижня повернутої книги», 
відзначення і нагородження пере-
можців конкурсів «Найкраща 
закладка», «Мій улюблений герой 
із книги», «Найбільш читаючий 
школяр». 

У Новороманівській шкільній 
бібліотеці (бібліотекар Герасимюк 
О.В.) також під час місячника 
проведено ряд цікавих заходів. 

Зокрема, бібліотечні уроки 
«Ознайомлення з будовою кни-
ги» (1 клас), «Автори та ілюстра-
тори дитячої книги» (2 клас), 
«Словники. Енциклопедії. Довід-
ники» (3 клас). З учнями 5-7 кла-
сів  по вивчених програмових 
творах проведено літературну 
вікторину. В 5  класі відбулася 
презентація нових надходжень до 
шкільної бібліотеки.  Цікаво прой-
шов позакласний захід «Граючись 

–  навчаємось», у якому були 
задіяні учні молодших класів. 
Пройшла акція «Живи, вчи, кни-
го», по класах перевірено збере-
ження навчальної книги, резуль-
тати висвітлено на стенді в руб-
риках «Книга дякує», «Книга скар-
житься». 

Також проведено акцію  
«Подаруй бібліотеці книгу», під 
час якої учні подарували бібліоте-
ці 32 книги. 

Слід відмітити роботу Гульсь-
кої шкільної бібліотеки 
(бібліотекар Цимбалюк Г.Р.) . 
Галина Ростиславівна чітко спла-
нувала проведення кожного тиж-
ня місячника. Нею оформлено 
ряд нетрадиційних книжкових 
виставок, зокрема: виставку-
зустріч «Підручники наших діду-
сів», виставку-знайомство з пись-
менниками—ювілярами жовтня. 

Цікавою формою проведення 
масових заходів є ті, у яких міс-
тяться елементи гри і таких захо-
дів бібліотекар провела багато, 
зокрема: для першокласників 
проведено екскурсію-гру «Рада 
знайомству, мій любий читачу»; 
для учнів 4-8 класів проведено 
огляд-презентацію книжкової 
виставки «Казка + пригода = чи-
тання з насолодою». Пізнавально 
пройшов День чомусиків і всезна-
йок з учнями 1-4 класів. Цікавою 
була весела перерва «Я веселий, 
добрий сміх, мене вистачить на 
всіх», під час якої діти читали 
гуморески, ставили міні-сценки. 
Бібліотекарем проведено презен-
тації: «Історія створення кни-
ги» (для учнів 4-8 класів), 
«Найдивовижніші книги сві-
ту» (для учнів 5-9 класів), години 
цікавих повідомлень «А ви чита-
ли?», «Чи знаєте ви?». Плануєть-
ся проведення музично-
літературної композиції 
«Фестиваль осінніх кольорів».  

У бібліотеці відбулася акція 
«Подаруй книзі життя», під якої 
учні ремонтували підручники та 
художню літературу. Серед учні 
9-11 класів проведено конкурс 
читання власних творів. Започат-
ковано  конкурс дитячих малюнків 
«Бібліотека майбутнього». 

При проведенні масових захо-

Шкільна бібліотека—стратегічний партнер освіти. 
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вати з книгою. 
Бібліотекарем проведено акцію 

«Врятуй книжку!», конкурси на 
кращу книжечку, зроблену влас-
норуч та кращий малюнок. 

Проведені заходи у бібліотеках 
свідчать, що вони сприяють ви-
знанню шкільної бібліотеки стра-
тегічним партнером національної 
освіти, центром інформаційної 
підтримки навчально-виховного 
процесу. Бібліотека – це світ 
відкриттів, світ творчості, де фор-
мується читач-творець. 

дів, як от: літературні години, 
презентації книг Галина Рости-
славівна враховує потреби шкіль-
ної програми, обирає теми або 
творчість письменників, на які в 
шкільній програмі відведено об-
маль часу. 

Заслуговує на увагу проведен-
ня місячника у Варварівській ЗОШ 
І-ІІ ступенів, де обов’язки бібліо-
текаря на 10% від ставки  виконує 
вчителька російської мови і літе-
ратури Залізницька О.В. Кожний 
тиждень місячника проходить під 
певним девізом. І-й тиждень «Цей 
дивний світ бібліотека», ІІ-й тиж-
день «Час творити», ІІІ-й тиждень 
«Ми ерудити»,  ІV-й тиждень – 
підсумки. Під час першого тижня 
для учнів молодших класів і до-
шкільнят було проведено екскур-
сію в шкільну бібліотеку, під час 
якої діти познайомились з права-
ми й обов’язками читачів, внутрі-
шнім облаштуванням бібліотеки, 
розглянули виставки, завітали до 
«книжкової лікарні», а завдяки 
літературній вікторині – згадали 
казкових героїв. Наприкінці бібліо-
течної зустрічі єдину першоклас-
ницю школи було посвячено у 
читачі. І надалі кожен тиждень 
проходив надзвичайно цікаво. 
Бібліотечний урок «Скарби книж-
кової полиці» познайомив учнів зі 
стендами бібліотеки. На одному з 
них діти ознайомились з 
«Молитвою до книги», а рубрика 
цікавинок розповіла про най-
меншу і найбільшу книги в світі. 

Приємним подарунком бібліо-
теці став плакат, виготовлений 
учнями 6 класу «Будеш книги 
полюбляти, будеш все на світі 
знати». 

Оленою Володимирівною про-
ведено ряд бібліотечних годин  
окремо для учнів початкових та 
середніх класів. Кожен бібліотеч-
ний урок починався з так званої 
розминки. Учні молодших класів в 
усній формі розв’язували бібліо-
течні загадки, знайомились з 
казковими героями, відповідали 
на цікаві питання. Наприкінці 
кожен учень розповів, що нового і 
цікавого він дізнався. 

Учні 5-9 класів змогли більше 
дізнатися про свої знання за до-
помогою тестів. Відповівши на 
питання і підрахувавши набрані 
бали, школярі зрозуміли, що їм 
потрібно більше читати, читати 
вдумливо, насправді потоваришу-
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Переможці зональних змагань з футболу серед юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів  команди: Городницької , 
Киківської, Косенівської, Пилиповицької, Чижівської  ЗОШ та Слободороманівської гімназії прибу-
ли в Пилиповичі для проведення фінальної частини змагань. 
Без поразок провели попередні зустрічі юні футболісти Городницької ЗОШ (вчителі Нагірняк Б.А., 
Ксенз О.А.), які перемогли своїх суперників з Киківської ЗОШ (4 : 1),  Слободороманівської гімназії 
(1 : 0) та Пилиповицької ЗОШ (вчитель Марцинюк В.А.), що здобули перемогу над командою Чи-
жівської та Косенівської ЗОШ з одноковим рахунком 1 : 0. 
У фіналі рівна, напружена гра точилась протягом двох таймів, але закінчилась з рахунком 0 : 0. Після-
матчеві пенальті кращі пробили господарі учні Пилиповиць-кої ЗОШ  4 : 2 та святкували перемогу. 
В зустрічі за третє місце команда Косенівської ЗОШ (вчитель Сайчук О.А.) також у післяматчевих 
пенальті перемогла гімназистів зі Слободи Романівської. 
Переможці та призери змагань відзначені грамотами та грошовими заохоченнями. 

РМЦ 

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

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 

 
Тренінг-марафон – це демонстрація роботи практичних психологів, бізнес-тренерів, 

коучерів, громадських тренерів та фахівців з освітнього тренінгу 

Тренінг-марафон – це демонстрація новітніх напрямів, підходів та методів  

тренінгової роботи 
Тренінг-марафон – це можливість набути новий досвід, віднайти колег та однодум-

ців, відкрити нові перспективи власного професійного зростання 
УПРОДОВЖ МАРАФОНУ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:УПРОДОВЖ МАРАФОНУ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:УПРОДОВЖ МАРАФОНУ НА ВАС ЧЕКАЮТЬ:   

Освітні тренінги (коучинг, активні методи навчання, моніторинг якості, моніторинг 
ефективності впливу,  освітній менеджмент, управління закладами освіти, ефективна 
освітня політика, європейський освітній стандарт, професійні тренінги та ін.) 
Бізнес-тренінги (технології продажів, ефективний PR, психологія реклами, мистецт-
во презентації,  внутрішня та зовнішня комунікація, ефективний імідж, бенчмаркінг, 
технологізація продукту, організаційні конфлікти, стрес-менеджмент та ін.)  
Громадські тренінги (розробка стратегічних планів,  розробка проектів, проектний 
менеджмент, ефективна комунікація, міжсекторальна взаємодія, тренінги лідерства, 
корпораційне лідерство, гендерна взаємодія, та ін.) 
Психологічні тренінги (особистісне зростання, гештальт-терапія, когнітивно-
біхевіоральна терапія, арт-терапія, процесуальна терапія, позитивна психологія, 
системно-феноменологічний підхід Берта Хеллінгера, психодрама, символдрама, 
ігро-терапія, сімейна психотерапія та ін.) 
Форми роботи: майстер-класи, work-shops, тренерські майстерні, демонстраційні 
заняття 

Графік роботи: 
10.00 – 10.10 –  початок, презентації ведучих першої лінійки 
10.15 - 12.15 –  перша лінійка занять 

12.15 - 13.00 – обідня перерва 
13.00 - 13.10 –  презентації ведучих другої лінійки 
13.15 - 17.15  – друга лінійка занять 
17.15 - 17.25  –  презентації ведучих третьої лінійки 
17.35 - 19.35 –   третя лінійка занять 
19.35 – 20.15 – динамічні групи 
20.15 – 20.30 – підведення підсумків, вручення сертифікатів участі 

Кількість учасників – 250-300 осіб 
Оргвнесок для учасників (при оплаті на місці чи за перерахунком у день 
Тренінг-марафону):  350 грн., для студентів – 180 грн. 
За умови сплати до 5-го листопада, оргвнесок складає 250 грн., для 
студентів – 100 грн. 
За умови сплати з 5-го до 15-го листопада, оргвнесок складає  275 грн., 
для студентів – 125 грн. 
За умови сплати з 15-го до 20-го листопада, оргвнесок складає 300 грн., 
для студентів – 150 грн.  
Сплата здійснюється на рахунок: р/р 26006037494701  в  АТ 
„УКРСИББАНК” м. Харків,   МФО 351005, код 
ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: 
організація і проведення наукової конференції), або під час реєстрації. 

Заявки (індивідуальні або групові) просимо надсилати на psyto-
day@ukr.net до 18 листопада включно. 

ДЛЯ ГРУПОВИХ ЗАЯВОК – ПІЛЬГОВІ УМОВИ УЧАСТІ! 
Інформація (участь, заявки, організаційна допомога, консультації):  

за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (044) 257-07-10, (094) 925-56-22   
ЧЕКАЄМО НА ВАС!ЧЕКАЄМО НА ВАС!ЧЕКАЄМО НА ВАС!  

Тренінг-марафон „„„НавчанняНавчанняНавчання---ЯкістьЯкістьЯкість---Моніторинг”Моніторинг”Моніторинг”   
21-22 листопада 2014 р. Місце проведення: Конгрес-Хол «Київський»  

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

РМЦ Футбольне свято в Пилиповичах 


