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Відпочинок та дозвілля у
пришкільних таборах. Інформація від організаторів та школярів Селецького, Мочулищенського та Удрицького НВК

Теплими словами розпочалося
21 травня 2014 року в районному
Будинку культури фестиваль

«Надія Дубровиччини - 2014»,
свято вшанування учнівської обдарованої молоді, свято таланту, інтелекту, індивідуальності, цілеспрямованості, наполегливості, старанності, свято, яке
ми відзначаємо в
рамках двомісячника «Співучасть у
долі дитини».

“Останні дзвоники” та
випускні вечори у навчальних закладах району.

Інтерв’ю Стасюк Н.І.
журналісту газети
“Дубровицький вісник”
Ніно Іванівно, з яким
настроєм освітяни Дубровиччини завершують 2013- 2014
навчальний рік?
Визначити
сьогодні
загальний настрій освітян району дуже важко, оскільки його можна характеризувати за
багатьма параметрами. Якщо
говорити суто про навчально-виховний процес, то маємо хороший
педагогічний склад, кадровий потенціал у районі. У цьому році про
атестовано 215 педагогічних працівників. 2 та 3 квітня цього року
атестаційна комісія ІІ рівня управління з питань освіти, молоді та
спорту провела атестацію 114 педагогічних працівників. За результатами атестації: кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно 22 педпрацівникам; атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
– 23 педагогічних працівники; присвоєно педагогічне звання «учительметодист» 4 педпрацівникам; присвоєно педагогічне звання «керівник
гуртка-методист» – 1 педпрацівнику; присвоєно педагогічне звання
«вихователь-методист» 1 педпрацівнику; присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 13 педпрацівникам; атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»
11 педпрацівників; атестовано на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню «старший учитель» 23 педпрацівникам. Відповідно до змін, внесених до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, цього року вперше атестувалися керівні кадри району. Рішення про відповідність займаній посаді ухвалено 10 директорам загальноосвітніх навчальних закладів, 2 завідуючим дошкільних
навчальних закладів та 15 заступникам директорів з навчальновиховної та виховної роботи.
Радує і те,що починаючи з цього навчального року, набір учнів
до 1-х класів збільшився, відповідно зростатимуть учнівські контингенти.
Оптимізація мережі навчальних закладів у сільській місцевості потребує забезпечення організованого підвезення дітей та педагогічних працівників до місць навчання, роботи та у зворотному напрямку. За межею пішохідної доступності проживають та потребують
підвезення 534 учні. Вирішенню цієї проблеми сприяє реалізація програми «Шкільний автобус», відповідно до якої ми отримали у цьому
році 4 шкільних автобуси, які забезпечують підвіз дітей до Великоозерянського, Селецького та Дубровицького НВК та Кривицької ЗОШ.
З жовтня 2013 року передано 10 ставок гурткової роботи із
загальноосвітніх навчальних закладів на позашкільний навчальний
заклад . Кількість гуртків становить 138 , що дало можливість
створити відділи за напрямами роботи. Збільшилася кількість гуртків туристсько-краєзнавчого, екоголо-натуралістичного напряму,
введені
гуртки
військово-патріотичного
напряму,
гурток
«Бджільництва». Таким чином збільшено охоплення дітей позашкільною освітою на базі центру позашкільної освіти на 9,9 % у порівняні з 2012/2013 н.р.
Продовження на наступній сторінці

Відповідальний за випуск: Т.Ф.Таборовець, завідувач Дубровицького РМК,
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… Початок на 1 сторінці
Гордимося однаково як учителями, так і учнями,
які беруть участь у районних, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях і дають хороші
позитивні результати.
Про успіхи та досягнення освітян можна прочитати на освітньому сайті управління. Лише хочу висловити слова вдячності усім освітянам за творчу і
сумлінну працю. Сподіваюсь, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну
практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти
в районі.
Щодо фінансування освітньої галузі, то з розумінням освітяни ставляться до тієї складної ситуації,
яка є в країні. Але в загальному настрій оптимістичний,- кожен вірить у краще майбутнє нашої держави
і сподівається, що після виборів Президента життя
покращиться як у державі в цілому, так і в освітній
галузі, зокрема.
Які дні у календарі цього місяця найбільш вагомі для учнів і вчителів?
Місяць травень у навчальному році, на мою думку, особливий. Якщо проаналізувати календар закінчення навчального року, то саме у травні розпочинається державна підсумкова атестація, яка є формою контролю за відповідністю освітнього рівня
випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України у цьому навчальному році розширено
повноваження педагогічних колективів навчальних
закладів, їх співпраця з Інститутами післядипломної
педагогічної освіти в реалізації державної політики в
галузі та враховано інтереси учнів і їх батьків.
Так 22 травня у 4-х класах уже закінчується державна підсумкова атестація, яка розпочалася 13 травня і проводиться з української мови та читання, математики.
Державна підсумкова атестація для випускників
11-х класів проводиться з 23 по 29 травня з трьох предметів у письмовій формі за збірниками завдань Міністерства освіти і науки України. 23 травня відбудеться обов‘язкова державна підсумкова атестація з
української мови (переказ).
У цьому навчальному році навчальні заняття
завершуються 30 травня. У цей день буде проводиться свято «Останній дзвоник».
Документи про повну загальну середню освіту
урочисто будуть вручатися випускникам 11-х класів
31 травня 2014 року.
Скільки випускників цього річ залишить стіни
рідних навчальних закладів, як вдало подолали вони
шкільний навчальний процес?
Цього року 526 одиннадцятикласників залишать
стіни рідних навчальних закладів, з них 36 випускників, за результатами І семестру 2013-2014 навчального
року , претендують на нагородження золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та 17 випускників - срібною медаллю «За досягнення у навчанні».
Документи про базову освіту будуть вручатися
629 учням, які закінчили 9-й клас, 18 червня. Претендентів на свідоцтво з відзнакою на сьогодні 35
дев‘ятикласників .
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Які труднощі виникали у вашій роботі наприкінці навчального року?
Якщо питання труднощів в моїй управлінській
діяльності (тобто як керівника), то я б назвала одну із
причин, що породжувала і породжує труднощі у роботі,- це недостатнє, а у деяких випадках і відсутнє,
фінансування галузі, яке відчувалось упродовж навчального року, а тим більше наприкінці навчального року, коли мова йде про підготовку закладів освіти до початку нового навчального року.
Як плануєте цього річ проводити ремонти у
навчальних закладах?
На даний час проведені співбесіди з керівниками навчальних закладів щодо підготовки закладів
освіти до початку нового навчального року. Були
обговорені проекти робочих навчальних планів, кадрове забезпечення та погоджені дефектні акти щодо
потреби у проведені ремонтних робіт у навчальних
закладах. Лише чекаємо на фінансування.
Звичайно, як і раніше ми сподіваємось на підтримку батьків, спонсорів, які щорічно долучаються
до ремонтів, за що висловлюю слова вдячності за підтримку та розуміння.
Проаналізувавши дефектні акти, хочу лише зауважити, що цього річ ми не зможемо підготувати
навчальні заклади до початку навчального року відповідно до тих санітарних вимог та норм тими коштами, що залишилися у видатках на освіту, оскільки
спонсорських коштів вистачає лише на окремі поточні ремонти, а сьогодні у навчальних закладах потрібні кошти для проведення капітальних ремонтів , а
саме: ремонти ( перекриття) покрівель у 12 приміщеннях, заміна вікон на енергозберігаючі майже у
всіх навчальних закладах (у 6 школах віконні рами
просто випадають), заміна 4 електрокотлів на твердопаливні у ДНЗ з метою економії коштів, у трьох навчальних закладах необхідно замінити пічне опалення на централізоване, потребує модернізація внутрішніх систем опалення. Перелік можна продовжувати, але залишаємося оптимістами і сподіваємося лише на краще. І хочу погодитися із мудрою думкою,
що як би важко не було, треба вірити, що буде краще.
Що побажали б ви учням, а особливо, випускникам шкіл, на завершення нового навчального року як освітянин, начальник управління освіти, молоді
та спорту, і просто як мама?
Так склалося, що життя внесло корективи в наші освітянські традиції, тому що два свята «Останній
дзвоник» та « Випускний бал» стали поруч. Вони
радісні й сумні водночас. Радісні, бо закінчиться навчальний рік. Попереду — чудові літні канікули. А
сумні, бо дзвоник востаннє пролунає для наших найстарших учнів — одинадцятикласників. Тож хочу
побажати щасливої дороги вам, любі випускники!
Нехай мелодія останнього дзвоника та випускний
бал залишаться у вашій душі солодким спогадом про
безтурботне, щасливе дитинство. Бажаю здійснення
мрій, нехай життєвий вибір буде точним, а доросле
життя не приносить розчарувань! Нехай ваші великі
й малі здобутки стануть приводом для гордості вашим батькам, вчителям і всьому району. Учням, які
залишають школу лише на кілька літніх місяців, бажаю гарного відпочинку, нових яскравих вражень і
цікавих знайомств.

бисто, - відзначив Юрій Євгенійович, - перша
школа завжди буде першою.
Зі щирою теплотою привітав Юрій
Євгенійович
випускників 2014 року на на
урочистостях із нагоди вручення атестатів,
яке відбулося у районному Будинку культури, побажавши їм успіхів у здачі ЗНО, реалізації планів та задумів, втілення у життя
заповітних мрій, додавши, що тепер їх обов’язок гордо нести по життю високе звання
«Випускник школи № 1».

Цього року на святі Останнього дзвоника та на випускному вечорі у нашій
школі № 1 був присутній голова РДА Лосік

Юрій Євгенійович. Він привітав усіх учнів,
побажав їм веселих канікул, а випускникам вдалих іспитів.
Юрій Євгенійович відмітив, що йому
особливо приємно бути на святі саме у школі № 1, бо це його рідна школа : тут він навчався, з 1947 року у школі № 1 працювала
вчителем початкових класів його мама – Мішковець Олександра Матвіївна, цю школу закінчували його доньки. Тому для мене осо-

Майже 70 років тому відшуміла Велика Вітчизняна війна, та спогади про неї повертаються щовесни в
тюльпановому вічному вогні, в далекому, піднебесному крику журавлів. Пам’ять жива, як і жива та вічна Перемога! Вшанувати пам’ять загиблих у війні,
віддати почесті й славу ветеранам – це святий обов’язок кожного українця. Саме тому весь учнівський та
вчительський колективи, громада Сельця зібралися 9
Травня біля обеліску загиблим воїнам на мітингреквієм «Вклонімося величним тим рокам». Як гімн
Великій Перемозі звучало поетичне слово з вуст школярів. Присутні також вшанували пам’ять про героїв
Небесної сотні, вогонь сердець яких гаряче палав за
Україну на Майдані в лютому 2014 року. До учасників мітингу зі словами привітань та подяки ветеранам війни звернувся сільський голова. Учні та громадськість поклали квіти до обеліску загиблим воїнам та могили Олександра Щанкіна, а вічну пам’ять
про героїв вшанували хвилиною мовчання. Як підсумок прозвучало звернення настоятеля СвятоМиколаївської церкви отця Миколая про мир як найвищу потребу людства та відбулася невелика панахида за упокій загиблих у роки війни та героїв Небесної сотні.
Герої не вмирають! А слава про них живе доти,
допоки жива пам’ять!

3

Таким дзвінким закликом розпочав свою
роботу пришкільний табір “Веселка” на базі
Селецького НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ,
який працював з 02.06 по 16.06.14 р. Відпочивали в таборі діти 5-8,10 класів, серед них діти з
багатодітних та неповних сімей,діти з особливими потребами та кращі учні школи.
Життя вирувало в таборі: змагання, конкурси, ігри, екскурсії рідним селом. Скільки задоволення! Кожен день починався із ранкової зарядки. Спочатку, ой як не хотілось, а згодом
всім сподобалось. На ранковій лінійці діти дізнавались чим займатимуться протягом дня. І
змагання, і конкурси здружили всіх, особливо
багатьом сподобався День моди. Уявіть собі:
потрібно було придумати костюм для різних
номінацій: вечірній одяг, пора року, казковий
герой, містер Сила, ексклюзив, одяг майбутнього. І все це виготовити із різнокольорових
целофанових кульків та обгорток для букетів
квітів за допомогою ножиць і скотчу. В цей
день діти були справжніми модельєрами.
А день розбійників був надзвичайно веселим. Всі загони, отримавши картки маршруту
та паспорти, бігали по станціях та виконували
різноманітні завдання. Було весело і справедливо. Хоча трохи втомились, але отримали велике задоволення.
Протягом табірної зміни діти відпочивали,
веселились, брали участь у конкурсах, грали в

Навряд чи варто доводити, що кожна нація сильна своїми талантами. А талант... він завжди родом
з дитинства... Кажуть, що людина народжується із
зерням в руці, тільки треба знайти поле, де це зерно
найкраще проросте. Виходить, немає дітей необдарованих, всі обдаровані, треба лише допомогти відшукати цей дар у кожного. Тому весь світ нині займається виявленням у дітей «іскорки Божої». У
нашому закладі ми ростимо здібну молодь, яка
вплете у національний вінок суцвіття свого таланту.
30 квітня у Заслуцькому НВК відбулося дійство
на тему «ШКОЛА — родина, а я її дитина». Звіт
художньої самодіяльності оцінювало почесне журі –
директор районної музичної школи М. Головін та
директор заводу будівельних матеріалів М. Голяка,
які були також меценатами заходу.
На огляд були представлені різні жанри: вокал,
драматургія, хореографія, відеофільм.
Перемогу у конкурсі отримали учні 1, 6 та 8
класу (класні керівники Чудік Н.М., Бруяка Т.В.,
Рожко С.П.). Також відзначені ансамбль хлопчиків
«Соколята»
та
вокальний
ансамбль
«Цокотушки» (керівник Таборовець Т.М.).
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шашки, волейбол і футбол, що забезпечило масу позитивних емоцій. Про цікавий і веселий відпочинок подбав педколектив школи, кухар і техпрацівники.
У роботі табору «Веселка» розумно поєднувалась праця та відпочинок, спорт та творчість, педагогічно продумана організація дитячого колективу та індивідуальне охоплення
кожної дитини різними видами діяльності.
Кожен день проведений у таборі був наповнений сміхом та радістю,кожен зміг проявити
свої вміння та таланти, сподіваємось, що наш
табір допоміг кожному «запалити свою зірку» і
вже після цих літніх канікул діти братимуть
активнішу участь у позакласному житті школи.
До наступного літа!!!!
Велика О.Г., педагог-організатор Селецького
НВК

Вихованців 1, 2 загонів гостинно
прийняло місто Рівне. Разом із
вихователями Цьобою Р.Й., Ящук
Г.С., Лопугою Л.І., медичною сестрою Бадан С.А.
відвідали музей Уласа Самчука, музей бурштину,
льодовий каток, здійснили прогулянку містом, парком ім.. Т.Г.Шевченка.
Запам’яталася учням і екскурсія до історикокраєзнавчого музею м.Дубровиці, яку вихованці
загонів здійснили разом із Мухою І.П. та Дячок
О.С.
А ще під час роботи табору відбулися загальношкільні збори, на які були запрошені батьки,
учні та працівники школи. Члени табору підготували справжнє свято, присвячене Зеленій неділі.
Повчальні розповіді ведучих святкового дійства
Пігаль Ганни та Максимович Анастасії про давні
уявлення наших предків супроводжувалися відео
презентацією. Обряд водіння «Тополі» продемонстрували дівчатка 7 класу Гречко Тетяна, Доскач
Наталія, Гембицька Олеся та Кот Ірина разом із
гуртом хлопців Стрибулевичем Олександром та
Якимовичем Денисом. Пісня «Віночок» у виконанні Богельської Оксани та Легкої Дарини та пісні
«Тече вода», «У рідному краї» у виконанні Малей
Яни не залишили байдужими нікого.
Справжній спортивний азарт панував у таборі у День спорту та здоров’я. діти активно та
завзято займалися у спортивному залі закладу,
грали у різні рухливі ігри, у шахи та шашки, у волейбол та футбол.
Особливо сподобався День туризму найстаршим вихованцям-десятикласникам, бо проявили
уміння правильно ставити намет, в'язати вузли, із
задоволенням смакували юшкою, яку приготували
власноруч разом зі своїм вихователем Стрибулевичем І.М. З позитивними емоціями поверталися з
турпоходу.
На закінчення табірної зміни вихованці разом зі своїми вихователями підготували звітний
концерт. Гуморески П.Глазового, у виконанні п’ятикласників, усмішки шестикласників та семикласників, інсценізація з уривку Г. КвіткиОсновяненка «Сватання на Гончарівці», який підготували учні 3 загону разом зі своїм вихователем
Дячок Н.В. та пісня «Літній дощ» у виконанні Малей Яни полонили всіх глядачів.
З великою силою било «Джерело» упродовж
усієї табірної збірної яка налічує 47 вихованців.
Увесь педагогічний колектив щиро вдячний дітям
за те, що не забували приносити із собою винахідливість, веселощі, азарт, гарний настрій, фонтан
позитивних емоцій. Висловлюємо подяку усім працівникам пришкільного табору, які йшли ці 14
днів пліч-о-пліч із вихованцями табору.
Тож хочеться вірити, що наступного року
знову у нашій школі пружно заб’є «Джерело», зібравши у свої обійми школярів. З нетерпінням чекаємо наступного літа!

Прийшла пора відпочинку та розваг – довгождане, сонячне літо. Ще не встиг вгамуватися
дитячий галас та сміх на шкільному подвір’ї, як
знову школа гостинно відкрила свої двері для дітей, тому що розпочав діяльність пришкільний
табір відпочинку з денним перебуванням
«Джерело».
Перший день розпочався із святкової лінійки,
яка була присвячена відкриттю табірної зміни.
«Пісня «Канікули» у виконанні Малей Яни сповістила про те, що дійсно всі дочекалися довгоочікуваного літа, канікул і традиційного перебування у
пришкільному таборі відпочинку.
Діти перебували у таборі 14 днів, кожен з
яких був для них приємним сюрпризом, жоден не
був схожим на попередній. Вихованці демонстрували неабиякий артистизм та фантазію під час
виготовлення емблем загонів, конкурсу малюнків
на асфальті, проведення заходів у День газетної
вечірки, у День бантика та на Святі русалок. Веселощі та винахідливість панували упродовж усіх
днів функціонування табору. Змагання, конкурси, ігри, екскурсії рідним селом полонили всіх учасників.
Завдяки фінансовій підтримці батьків діти
мали змогу відвідати Дубровицький краєзнавчий
музей, де зустрілися з сьогоденням і минулим рідного краю, більше дізналися про історію Дубровиччини, познайомилися з цікавими місцями районного центру.
Не менш корисною була екскурсія до урочища «Криничка», під час якої діти мали ознайомитися з легендами про виникнення цієї природної
пам’ятки , почути цікаві розповіді про цілющі властивості води з вуст своїх вчителів Терлецької О.В.
та Мухи І.П.
Відважилися вихованці табору разом зі своїми наставниками-вихователями Ящук Г.С. та Дячок Н.В. здійснити екскурсію до древнього Львова.
Вони вперше побували у такому великому місті і
були вражені його європейською архітектурою та
духом. Оглядова кількагодинна екскурсія по місту,
ознайомлення з історичними пам’ятками Ринкової площі Львова, відвідування кладовища Героям
Небесної сотні, Личаківського кладовища, соборів
міста спонукали дітей до роздумів над тим, як дбають львів’яни про збереження та примноження
величних і трагічних сторінок власної історії, як
шанують справжніх борців за незалежність України, як у такі тривожні дні в долі України, що склалися під час розгулу сепаратистсько терористичних дій на південному сході держави,
львів’яни, як справжні українці, залишаються вірними ідеалам незалежності, щохвилини готові подати руку дружби та підтримки тим, кого змусили
залишити свої домівки та стати біженцями новітні
вороги нашої держави. побували на шоколадній
Легка Л.А., начальник пришкільного табору
фабриці, де мали змогу побачити процес виготовлення шоколаду та смакували справжньою львів- «Джерело» Удрицького НВК
ською кавою.
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Останній дзвінок у Зеленській ЗОШ І-ІІ ступенів

ми словами звернулася до своїх вихованців класни й керівник 9 класу –
Чудінович Валентина Федорівна.
Завершилася лінійка нагородження
учнів Похвальними листами і Грамотами за досягнення у навчанні і громадському житті школи.

Так влаштовано в житті, що хороший час
пролітає швидко. Останній шкільний дзвінок символізує прощання з дитинством, проводжає випускників у довгу і цікаву дорогу.
Дев’ять випускників Зеленської ЗОШ І-ІІ
ступенів з радістю чекали цього свята. Напевно, і
погода святкувала. Було тепло і сонячно.
Першим привітав учнів зі святом Останнього дзвоника директор школи Логвин С.Д. Керівник
школи підбив підсумки навчально-виховного процесу за 2013-2014 навчальний рік. Учні школи прийняли активну участь в районних олімпіадах і зайняли 9 призових місць. Тому цього навчального
року Зеленська ЗОШ посіла І місце в рейтингу олімпіад серед шкіл І-ІІ ступенів району.
З вітальним словом виступила Ковтунович
Олена Сергіївна – перша вчителька випускників.
Цього року вона вчила і першокласників. Тому розповіла про різницю у віці між допитливими першокла сникам и
і
мрійл ив им и
школ ярамивипускниками.
Дев’ятикласники, в свою чергу, подякували
педагогам за навчання та виховання. Проспівали
пісні про школу і вчителів.
З хлібом і сіллю, від імені батьків, благословила в щасливу дорогу дітей Вишневська Тетяна
Миколаївна. Сказала, що батьки завжди підтримують своїх дітей морально і матеріально.
В школі, дорогі випускники, ви отримали
якісні знання, розвинули творчі здібності, навчилися відстоювати свої погляди. Це безцінний капітал,
який допоможе вам впоратися з усіма життєвими
випробуваннями і досягти великих успіхів. З таки-

Підбито
підсумки
конкурсу
«Профілактично-просвітницька робота з
учнями». Протягом кількох місяців практичні психологи з усіх куточків України
завантажували на сайт конкурсу свої розробки. Серед різноманіття ґрунтовних творчих робіт компетентне журі визначило
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найкращі.
Із 15 січня по 15 квітня 2014 року
редакція журналу «Практичний
психолог: Школа» проводила професійний конкурс «Профілактично
-просвітницька робота з учнями»
для практичних психологів системи освіти України, де практичний психолог

Берестівського навчально – виховного комплексу Оленіч Тамара Михайлівна посіла третє місце.

На
виконання
наказу управління
освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації
від
26.02.2014 року за
№102 «Про проведення І етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу
на
кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України в номінації «Кращі дошкільні заклади» у
дитсадку 18 березня 2014 року був оголошений
огляд – конкурс з фізичного виховання.
У дошкільному підрозділі Берестівського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ»
в наявності є окрема спортивна зала площею 68 кв.м.
та фізкультурний майданчик площею 175 кв.м. з відповідними фізкультурними спорудами та інвентарем.
Фізичне виховання дошкільнят здійснює інструктор
з фізкультури Дашук Юлія Валеріївна відповідно до
діючих
вимог
програми
розвитку
дитини
«Українське дошкілля» та програми для старших дошкільнят «Впевнений старт». В своїй роботі користується впровадженням нових педагогічних технологій, а саме:
- Вправи на масажних доріжках і килимках;

- Ігрова методика Л.Бейби «Від руху – до здоров’я»;
- Фітбол-аеробіка за
методикою
К.Серебрянської;
- Вправи на степплатформах.
За результатами участі
у районному етапі
Всеукраїнського огляді
-конкурсі на кращий
стан фізичного виховання в навчальних закладах
України, дошкільний заклад зайняв ІІ місце і був
нагороджений почесною грамотою.

До дня Європи, який щорічно відзначається в
Україні в третю суботу травня, в Берестівському навчально-виховному комплексі "Загальгоосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
учні 5 - А класу (класний керівник Буткевич Олена
Михайлівна) провели виховний захід "Казкова подорож країнами Європи".
Відзначення Дня Європи в нашій державі – це
підтвердження єдності України та Європи не тільки
за географічною ознакою, а і за духом, історією, спільними цінностями, адже український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації.
Головною метою заходу були:
- формування позитивної громадської думки щодо
євроінтеграційного курсу України;
- ознайомлення школярів із європейськими цінностями та традиціями;
- популяризація загального європейського культурного надбання серед учнів;
Присутнім була запропонована віртуальна
подорож країнами Європи разом з відомими героями
європейських казок. Червона шапочка, Снігова королева, Вініпух і П’ятачок, Чіполіно, Кіт у чоботях,
Карлсон та Котигорошко презентували країни, де
вони з’явилися на світ. Подорож відбувалася на уявному автобусі під мелодію пісні "Голубий вагон".
Водій, оголошуючи кожну зупинку, знайомив глядачів із країнами, а ведучі свята викликали на сцену
персонажів казок цих народів. Кожен із героїв розповідав про свою країну та показував її на карті Євро-

пи. Гості також мали змогу переглянути мультимедійну презентацію "Країни Європи", де ознайомилися із візитними картками кожної із відвіданих держав
та побачили визначні місця кожної з країн.
Глядачі (учні 4, 5-Б та 6 класів) були не тільки
спостерігачами, а й активними учасниками подорожі
і залишилися дуже задоволеними. Спочатку вони
відгадували загадки, щоб впізнати казкових героїв
європейських казок; а після рухливої фізкультхвилинки, за прочитаними ведучими початками озвучували назви та героїв вже українських казок. Фінальним
акордом подорожі прозвучала пісня «Квітуча країна».

8

«Любити учителя, як батька,
і ніде не лишайся з більшим
задоволенням, ніж під його опікою»
Ян Амос Коменський
Ці слова дала мені моя бабуся, коли я довго
міркувала над тим, як написати. Багато разів я
їх перечитала. Нарешті зважилась сказати, що
кожен учитель – це щось інше,
нове, незвичайне, нерозкрите,
цікаве і неповторне, він відповідає за самого себе, свою професію, своє право давати дітям щось неповторне, красиве.
Багато у нашому Колківському НВК таких вчителів, а розповім лише про одну – Ольгу
Микитівну Жакун, вчителя
трудового навчання, керівника гуртка «Бісероплетіння».
Хто відвідував гурток, зрозумів, що вчителька кожного
разу дарувала нам тепло свого
серця, великі скарби своїх знань. Із простих намистинок і дротика, на якого ми і уваги не звертали, у її руках, на наших очах, творилося чудо: пелюстки квітів, зелені листочки, стовбури
дерев… Наче мить пробігла – вже росте плакуча верба, цвітуть маки, фіалки, білі лілії. Неймовірно красиво! Добра слава про наш гурток
розлетілася по селі. Навіть дошкільнята завітали. А з якою старанністю і терплячістю плетуть
хлопці.

Пишу ці рядки, перебуваючи під враженнями,
які отримала на святі «Останнього дзвоника» в Колківському НВК. І перш за все хочу привітати всіх
учителів, батьків, учнів з успішним завершенням навчального року!
Думаю, що для кожного цей рік був особливим – важким, але надзвичайним у плані емоційних
переживань. Ми не тільки здобували знання, ми вчилися гордитися тим, що ми – Українці. Ми з особливим піднесенням співали Гімн України, ковтаючи
сльози за себе і тих матерів, дружин, сестер, сини,
чоловіки, брати яких уже ніколи не прийдуть на свої
зустрічі випускників, не приведуть на Дзвоники своїх дітей. Ми вносили Прапор і тільки тепер посправжньому розуміли, яке його справжнє значення... Ми вчилися любити один одного і цінувати кожну хвилину, прожиту під мирним небом... Ми гордимося тим, що ми – УКРАЇНЦІ!!! Всі з трепетом одягаємо вишиванки і гордимося своїм національним
вбранням. Особисто від себе і від своєї доньки низько вклоняюсь перед нашою Першою і Найдорожчою Вчителькою Ромаш Оленою Йосипівною. Во-
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Ідучи додому з виготовленою композицією
«Маки», зустріла стареньку бабусю. Краса витвору привабила стареньку. Довго тримала в
руках, крутила, милувалась і дивувалась. Навіть не вірила, що таке можна створити власноруч. Похвалила бабуся. Було приємно. Я запросила її на гурток.
Наша Ольга Микитівна молодець: діток
навчає, машину водить, хліб пече, смаколики
випікає, в’яже, шиє, вишиває гладдю, хрестиком. У неї добре серце і золоті руки.
Ольго Микитівно, Ви дали нам вміння бачити красу, виробили техніку бісероплетіння,
навчили користуватись відповідною літературою. За набуті знання, за щиру привітність, за
посмішки і гарний настрій, за те, що маєте терпіння повторювати і навчити, я, від імені усіх
гуртківців, щиро дякую! Надіємось, що читаючи замітку, будете усміхненою і веселою.
З повагою, Вікторія Годунко, Колківський
НВК

на випустила мою Особливу дитину у великий світ із
чистим серцем і хорошими знаннями, взамін залишивши в нашому домі своє тепло і світло.
Усім педагогам бажаю здоров’я, миру, злагоди, добра. Хай Бог верне сторицею сили, які Ви затрачаєте на наших дітей, виховуючи їх патріотами
свого краю!
ЛІЛІЯ ХОМИЧ, село Колки

Захоплююча подорож до Кузнецовська так як кращої наочності для уроків з ядерної
відбулась 4 червня 2014 року. Звичайно, пого- енергетики і не придумаєш!
да була на заваді (весь день йшов дощ), та учні 8
класу Золотинської ЗОШ разом зі своїм класним
керівником та вчителем фізики (Кузло Н.Г.) відвідали Рівненську АЕС. Масу вражень та задоволення, позитивних емоцій привезли з собою юні
туристи. Діти побували в інформаційному
центрі РАЕС «Полісся». Центр-музей розташований у центрі Кузнецовська — міста-супутника
атомної станції. Діяльність його передбачена
Законом України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку», згідно з яким
громадяни мають право на отримання повної та
достовірної інформації про діяльність ядерного
об'єкта. Рівненській АЕС є чим пишатися. Вона
має свою історію, славних героїв та видатні традиції, повага і інтерес до яких завжди підвищує
авторитет підприємства. Саме з такою метою на
базі центру був створений музей РАЕС.
У музеї у зменшеному вигляді можна побачити найдрібніші деталі станції, спостерігати
власне процес роботи реактора, побачити його
будову, почути захоплюючі розповіді екскурсовода під шум справжніх турбін. Ще тут є експозиції історії будівництва та пуску енергоблоків
та міста; вагомі події та впливові особистості історії РАЕС; етнографічна експозиція; сьогодення підприємства.
За словами і вчителя і дітей, така екскурсія стане у нагоді при вивченні фізики у 9 класі,

Вихованка
Берестівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Красько Ірина, учениця 3 – Б класу виборола
І – місце в обласному етапі Міжнародного екологічного конкурсу під гаслом «Правдивий світ
птахів» у номінації вірш «Пташині плітки» та
ІІІ – місце на Всеукраїнському етапі цього ж
конкурсу.
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Україно рідна, синьоока мріє,
Хай святиться вічно праведне ім’я.
Україно, ми твоя надія!!!
Україно, ми твоя весна!!!
Такими теплими словами розпочалося 21 травня 2014 року в районному Будинку культури фестиваль «Надія Дубровиччини - 2014», свято вшанування учнівської обдарованої молоді, свято таланту, інтелекту, індивідуальності, цілеспрямованості, наполегливості, старанності, свято, яке ми відзначаємо в
рамках двомісячника «Співучасть у долі дитини».
Наша Україна багата талановитими людьми,
що своєю працею звеличують її. Це композитори і
вчені, літератори, художники і спортсмени, співаки і
інженери… І привели їх до вершини слави наполеглива праця та дитячі мрії.
Обдаровані діти – золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, гордість і надія України, джерело її
авторитету в світі.
2013-2014 навчальний рік позначений високими успіхами та досягненнями школярів району. У
обласних етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів територіального відділення Рівненської Малої академії наук
учнівської молоді здобуто 14 призових місць, в обласних олімпіадах здобуто 42 призових місця, що є високим показником за останні сім років.
Грамотами, дипломами відзначені успіхи учнівської молоді в обласних турнірах юних істориків,
фізиків, географів, правознавців, хіміків, конкурсах
екологічного спрямування. У різних конкурсах здобуто більше 200 призових місць.
Учні району гідно представили район, на різних рівнях та вкотре досягли вершин інтелектуальних, творчих та спортивних вершин.
Цього чудового дня гордість за нашу молоду
творчу еліту району розділили з освітянами поважні гості:
голова районної ради – Киркевич Сергій Васильович;
заступник голови районної державної адміністрації – Ващишин Павло Єремійович;
міський голова – Кузьмич Адам Леонідович;
начальник управління освіти, молоді та спорту –
Стасюк Ніна Іванівна;
завідувач Комунальної установи «Дубровицький
районний методичний кабінет» – Таборовець Тетяна
Федорівна.
Із метою вшанування та підтримки обдарованої молоді відбулося нагородження переможців різних конкурсів, олімпіад, науково-дослідницьких ро-
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біт МАН, спортсменів обласного та Всеукраїнського
рівнів.
- У номінації «Суперзаклад» здобули Дубровицький навчально-виховний комплекс «Ліцей - школа»(серед закладів по роботі з обдарованими дітьми),
Дубровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№2 (серед закладів І-ІІІ ступенів), Крупівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (серед закладів І-ІІ ступенів), Центр позашкільної освіти;
у номінації «Юні науковці», (14 переможців
науково-дослідницьких робіт МАН);
- у номінації «Інтелектуали ХХІ століття», нагороджено 42 переможці обласних та Всеукраїнських
олімпіад , турнірів;
у
номіна ції
« Творча
обда рова ність» (нагороджено 35 переможців);
у
номінація
«Олімпійський
резерв» (нагороджено 20 переможців);
- перемогу у номінації «Вундеркінд» за найбільшою кількістю здобула Боковець Ярослава, учениця 10 класу Дубровицького навчально-виховного
комплексу «Ліцей - школа»;
- у номінації «Лідер» перемогу здобув Рембезі
Назар, учень Дубровицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2, заступник голови

школа» (пісні та танці у виконанні творчих колективів
під керівництвом Вікторії
Семенюк, Яни Янковської,
Маргарити Голубовської,
Галини Буткевич).
Порадувала присутніх виставка робіт вихованців гуртків декоративно-ужиткового
мистецтва та технічної творчості Центру позашкільної
освіти.
Ми впевнені, що наші юні
науковці, інтелектуали, творчо обдаровані діти, спортсмени збережуть і будуть розвивати найкращі здібності та
людські якості, якими володіють, зможуть зайняти гідне
місце у житті і прославити
Переможців та учасників Всеукраїнських етапів
олімпіад та науково-дослідницьких робіт МАН було
нагороджено преміями Голови районної державної
адміністрації та голови районної ради:
- Міщур Надію, ученицю Дубровицької загаль-

Дубровицький край.
Тож сподіваємось, що всі мрії будуть здійснюватися, знання, завдяки наполегливій праці, будуть
подвоюватися, таланти розквітатимуть і на науковомистецькому олімпі Дубровиччини кожного року
з’являтимуться нові зірочки, які сяятимуть ще яскравіше!!!
Валентина Кот, методист РМК

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (І – місце - обласна олімпіада з історії, ІІІ – місце -обласна олімпіада
з історії, ІІІ – місце - у обласному турнірі юних);
- Хомську Олену, ученицю Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (І - місце обласна олімпіада з біології);
- Ляшко Ірину, ученицю Дубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (І - місце - обласна олімпіада з біології);
Островець Іванну, ученицю Дубровицького
навчально-виховного комплексу «Ліцей - школа».
Цьогоріч вперше вручено премію міського голови «Лідер» за розвиток демократизації в учнівському самоврядуванні.
Родзинкою свята стали також виступи вихованців Центру позашкільної освіти та учнів Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей -
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Насміхання і паплюження української ме- іншими колегами, близькими і далекими, аж до
нтальності останнім часом стало дуже модним найбільш віддалених географічних та екзистенна українських телевізійних каналах, зокрема ціальних периферій нашого району. Упродовж

гумористичних програмах 95-го Кварталу та
КВК. Вочевидь, ми маємо Україну, залишилося
створити українців. Саме з цією метою 17 червня 2014 року працівниками комунальної установи
Дубровицької
районної
ради
“Дубровицький районний методичний кабінет”
було проведено фестиваль-зустріч “Молодість2014”. Під час котрого вдалося об'єднати працю
багатьох творчих людей, людей, слова котрих
відгукуються в дитячих серцях, формуючи долю поколінь.
Про захист трудових, соціальноекономічних прав та інтересів молодих працівників освіти розповіла Віра Миколаївна Твердюк - голова ради Дубровицької районної організації Профспілки працівників освіти і науки.
Молоді педагоги (з досвідом роботи до 2х років) отримали можливість поділитися найціннішим скарбом свого профессіоналізму з
іншими колегами, близькими і далекими, аж до
найбільш віддалених
географічних та екзистенціальних периферій
нашого
району.
Упродовж
усього
фестивалю було
реалізовано ряд
психологопедагогічних заходів, які додали
молодим фахівцям сміливості, щоб повірити у свої переконання, розкрили їхні
комунікативні якості та допомогли їм продемонструвати свої уміння володіти новими прийомами і підходами до передачі знань
учневі.
Саме під час конкурсних змагань (конкурс
акторської майстерності і педагогічної техніки
“Мистецтво перевтілення”, конкурс ерудитів,
конкурс ”Учитель, ти Цицерон ”, конкурс
“Майстерня генія”) стало очевидним, що наша
молодь переймається проблемами людства і
способами їх вирішення, вміє вдало аналізувати ситуацію та переймається ідеями для піднесення авангардної ролі освіти нашого регіону.
Молоді педагоги (з досвідом роботи до 2х років) отримали можливість поділитися найціннішим скарбом свого профессіоналізму з
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усього фестивалю було реалізовано ряд психолого-педагогічних заходів, які додали молодим
фахівцям сміливості, щоб повірити у свої переконання, розкрили їхні комунікативні якості та допомогли їм продемонструвати свої
уміння володіти новими прийомами і підходами до передачі знань учневі.
Кульмінацією вище згаданого педагогічного проекту стало акапельне виконання Гімну України молодими педагогами
Дубровиччини.
Учень-патріот
є
дзеркальним відображенням учителя патріота. Тому
майбутнє
нашої
держави в надійних руках.
На закінчення хочеться сказати, що особливо сьогодні життя є надто важливим, щоб
розміркувати про нього серйозно. Не варто жити вчорашнім, не варто мріяти про завтра. Давайте любити себе
в інших, бо наше
життя - в інших і
без них воно - ніщо.
О.Л.Рабешко, методист РМК

Ось і табір! Ось і табір!
Ой, яка ж бо радість діти
Можна плавать і пірнать
Та на сонці засмагать.
Захоплюючий світ дитинства. Літо. Довгождані канікули. І тепер головне завдання
школи організувати дозвілля школярів, їхній
відпочинок та оздоровлення, адже за їхніми
плечима напружений навчальний рік, купа
перечитаних книжок, написаних контрольних
робіт, диктантів.
Моїм колегам, які цього року працюва-

ли в пришкільному таборі з денним перебуванням «Джерельце» при Мочулищенському
НВК – це завдання вдалося вирішити на
«відмінно». Чотирнадцять днів творчої роботи
педагогів ( начальник табору І.Ф. Герасимчук,
вихователі : М.М. Герасимчук, М. Ф. Вальковець, С. І. Шеремета, Л. П. Шеремета) і діти
отримали чотирнадцять яскравих, насичених
настроєм радості, новими враженнями днів відпочинку. Адже, кожен день був іншим, не
схожим на попередній.
Два загони: «Живчики» і «Патріоти»
починали кожен новий день із співання гімну
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України, а потім звучали загонові пісні :
«Україно, будьмо! Віва! Це моя Європа! Це моя
Країна». Цей патріотичний настрій діти пронесли через всі дні роботи табору, і у день закриття на асфальті перед школою з’явився величезний
синьо-жовтий прапор і написи
«Єдина Україна» та «Слава героям!», у підтримку єдності України та миру.
А чого вартий День жахів! Діти виготовили яскраві «жахливі» костюми, відповідний
макіяж, а вихователі організували «драконову
майстерню» і змагання «нечистої сили». Яскраві фото і незабутні враження тому підтвердження. Цікавим і повчальним був День мистецтв, коли діти відвідали музей в с. Круповому «Серпанкове розмаїття», адже, дехто вперше бачив ткацький верстат і, навіть, спробували себе в ролі ткалі, а наостанок виготовляли
народні сувеніри своїми руками.
Справжнє табірне вогнище ми розпалили у День туриста. Цей день ми провели на
базі Дубровицького лісництва. Екскурсію в теплицю де вирощують розсаду ялинок, дубків,
туї, самшиту провів працівник лісгоспу Правник Володимир Володимирович.
День казки, День сміху, День олімпійських ігор промайнули, як одна мить . не можна
передати на папері щасливі дитячі обличчя,
настрій і бажання бути кращими, їхню креативність і таланти, залишається лише побажати:
Хай веселі будуть діти!
Хай щасливим буде люд!
Хай живе у всьому світі
Мир і злагода! Салют!
Вихователь загону «Живчики» Герасимчук Марія Миколаївна

Бик Діана Анатолівна ,
Загура Олександра Олександрівна
Карпович Вікторія Сергіївна
Юдко Олександра Михайлівна
Керівник творчого колективу:
Дерачиць Надія Михайлівна

Бик Діана Анатоліївна, 12 років Карпович Вікторія Сергіївна, 12 років

Якщо дуже захотіти
Якщо дуже захотіти
Можна в Космос полетіти.
Там у царстві зірковому,
Невідомий ще нікому,
Живе дивний Зоредув,
А у нього є родина –
Зоредувчики й дружина,
А ще в зоряній окрузі
Є у нього вірні друзі.
Вони ввечері над нами
Надувають світлі плями,
Їм ріжечки відтягають,
Зірочками називають.
Потім всій їх до ладу
Вже приводить Зоредув.
У сузір’я їх складає,
У будинки розселяє.
Ці сузір’ячка потому
Світять нам із свого дому.
Ох, цікаво певне, друзі,
У космічній цій окрузі.
Певно варто захотіти
У цей Космос полетіти.
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Черевички
Для маленької сестрички
Ми купили черевички,
Горять в неї оченята,
Що казати – вона рада.
В черевичках їла й гралась,
Цілий день протанцювала..
Але бідкається мати:
Черевички треба зняти,
Не прийме тебе водичка,
Доню, в нових черевичках,
А купатися вже час,
Вечір на дворі у нас.
Бо вже ліжечко м’якеньке
постелила тобі ненька.
Десь там ходить нічка гаєм
Із місяцем розмовляє.
Про бантики , про косички
І про нові черевички.

Юдко Олександра Михайлівна, 12 років

Світилочка
Того дня весело всміхалося сонечко, ніжилася, розквітала під його променями мирна планета Земля, а там далеко за хмарами вирувало зоряне життя. Так, так! Не дивуйтеся!
Саме зоряне життя. Можливо, ви і не знаєте
про те, що маленькі зірочки, щоб не втратити
своєї яскравості в сонячні дні оточують себе
ніжними хмарками і займаються улюбленими справами, а коли сонце лягає на спочинок,
вони спостерігають з неба за нами. Час від часу підморгують закоханим, купаються досхочу
в озерах і річках в місячному сяйві.
В той день маленькій зірочці Світилочці, із сузір’я Андромеди, дуже захотілося бодай одним краєчком ока глянути якою є Земля вдень. Забувши про обережність, вона визирнула із-за хмаринки і враз світло сонячного променя обпалило її яскраві кутики. Світи-
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лочка болісно скрикнула і хотіла
повернути назад, але хмаринка Синьоочка,
яка стояла на варті Зоряного краю, не пустила
її, бо того сяйва, що потрібно було для зірочки в неї уже не було. Заплакала гірко Світилочка, бо зрозуміла, що назад їй до зоряної країни не повернутися. Ніхто не бачив її відчаю та
сліз , бо вона тепер була не зірочкою, а білою
цяткою в небі.
Обезсилена від гірких роздумів та сліз
світилочка заснула. І приснився їй дивний
сон про те, що вона знову стала зірочкою, але
кружляла одиноко по нічному небі між яскравими сузір’ями Цефея, Кассіопеї і Персея,
спостерігала за специфічним колоритним
блиском сузір’я Райської птиці і Лебедя, тихо
заздрила дружбі Великої ведмедиці і Малої .
І враз серце Світилочки завмерло: по
тихій величі вечірнього неба пливло сузір’я
Золотої Рибки. Тієї самої, що здійснює бажання. Світилочка поспішила до неї і стала просити Золоту Рибку повернути її назад в своє
сузір’я Андромеди. На тому і прокинулася.
Глянула навкруги. Нічне небо було темним і не зоряним. Лише місяць блідий і схвильований, включивши свого ліхтарика, уважно вглядався в темряву. Здогадалась тоді Світилочка, що зірочки сумують за нею, а Місяць
шукає її, свою неслухняну Світилочку. Зраділа і помчала назустріч рятівникові. А Місяць
хоч і строгий сторожа був, але не сварив її, а
навпаки віддав їй часточку свого сяйва.
З того часу Світилочка найяскравішою
зірочкою сузір’я Андромеди і ніколи не покидала свого Зоряного краю.

му батьки не берегли себе для мене, а
віддавалися тій, що згубила їх? Скільки горя і
біди приносить горілка у родини, вона їх руйнує
і робить дітей нещасними. Я лишилася зі спогадами. Гіркі ці спогади. Вони приходять до мене
в снах.

Полховська Олена, 12 років

Гіркі спогади
Вже тиха ніч заглянула до нас у вікно,
але сон не приходить до нашої оселі і зовсім не
тому, що день нас не стомив. Просто ми чекаємо на тата. Легенький холодок струмує моїм
тілом від найменшого шуму за вікном. Ми чекаємо на нього і… страх затаївся в куточку
мого серця. Що нам принесе його прихід: сльози,
біль, розчарування чи просту байдужість. Думки снують у моїй голові різні картини, але вони
не кольорові, а сірі . Душа ж кричить: «Чому?
Для чого?». А десь там у самісінькому серці зачаїлася надія, що мої переживання даремні. Ще
мить і на порозі з’являється він - такий рідний
і водночас чужий. Спотикаючись він намагається проявити свою батьківську любов і погладити мене по голові, але це в нього не виходить. І врешті тяжкою ношею він падає на ліжко. Проходить трошки часу і моє серце, що
калатало , мов папірець на вітрі, затихає.
Та одного дня його не стало. Біль і відчай оселилися у моєму серці. Я запитувала у пітьми: « Невже оковита дорожча за мене?» Чо-
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Бо вже немає найрідніших людей на світі
і нічого не можна виправити. Вони відійшли у
вічність, залишивши мене зовсім маленьку у
цьому великому світі, серед чужих людей у яких
свої родини і свій сімейний затишок. Бог був
милосердний до мене, бо дав моїй бабусі здоров’я забрати мене до себе. Я горнуся до неї, а вона своєю ласкою і турботою намагається відігріти моє зболене серце.
Я не раз собі уявляла якби ми жили, якби тверезість була нормою життя в нашій родині. Моє дитинство було б щасливе і різнокольорове. Та й не тільки моє. Якби тверезість
стала нормою життя взагалі в нас у країні, то
ніколи і ні в кого не було б таких гірких спогадів.

Долі клубочок
Мій долі клубочок –
Осінній листочок
У вирі життєвих подій,
Тихо кружляє,
Світ забавляє,
Руйнує ілюзію мрій.
Я зупинюся,
Долі всміхнуся,
Сонячних днів попрошу.
Знову надію
Серцем зігрію,
Барвами світ розпишу.

