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Дорогі колеги!
Від імені управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації вітаю Вас із довгоочікуваними та світлими святами – Новим роком і Різдвом
Христовим!
Ці свята для кожної людини пов’язані із найприємнішими спогадами дитинства, очікуванням подарунків, радісних свят, чуда і казкових перетворень, душевного тепла в родині. Новорічні свята традиційно – час підведення підсумків, започаткування нових справ, виникнення сміливих задумів – надихають на реалізацію життєвих планів кожного з нас.
Рік 2013 був насичений подіями: багато зроблено, втілено у життя нові ідеї.
Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялась збереженню і розширенню
мережі дошкільних навчальних закладів, оновленню змісту навчання, поступовому
переходу старшої школи на профільне навчання, якості шкільної освіти, задоволенню запитів обдарованої молоді, створенню належних умов для учасників навчально-виховного процесу, реалізації районних освітянських програм, питанням
виховної роботи, покращання навчальної і матеріально-технічної бази навчальних закладів району.
Підбиваючи підсумки року, що минає, хочеться сказати теплі слова подяки всім тим, хто упродовж року був
поруч, підставляючи дружнє плече, доводячи, що освіта нашого району має потужні інтелектуальні сили для інноваційного поступу.
Найщиріші слова вітання усім працівникам дошкільної освіти! Хочу висловити подяку усім завідувачам ДНЗ
та заступникам директорів з дошкільної освіти, які своїми організаторськими здібностями довели, що дошкіллям Дубровиччини ми пишаємося, оскільки у 2013 році Дубровицький ДНЗ №5 « Світлячок» (завідувач Котяш Я.О.) визнано
лауреатом обласного конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього» за зміцнення здоров’я, всебічний фізичний розвиток дітей дошкільного віку та який став переможцем обласного етапу Всеукраїнського огляду здоров’язберігаючих технологій у 2013 році, Дубровицький ДНЗ №1 «Теремок» (завідувач Конончук О.О.) визнано переможцем ( ІІ
місце) обласного туру Всеукраїнського конкурсу на кращий інтернет-сайт ДНЗ.
Слова вітання і подяки хочу висловити усім директорам загальноосвітніх навчальних закладів та їх колективам,
які завдяки своїй наполегливій праці мають високі досягнення!
Приємно відзначити , що колективи Дубровицької ЗОШ №2 (директор Клюйко В.М.) та Сварицевицького НВК
(директор Полюхович О.М.) отримали почесне звання «Флагман освіти і науки України». Саме завдяки результативності
роботи наших навчальних закладів і управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації визнано також Флагманом
освіти і науки України.
З усією теплотою серця висловлюю слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю усім вчителям, які не
тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї
держави. Ми гордимося сьогодні досягненнями наших педагогів та їх вихованців.
Приємно відзначити, що за свою щорічну плідну та результативну працю вчитель Колківського НВК Степанюк
О.І. отримав премію Верховної Ради України.
Не менш успішним цей рік був і для позашкільної освіти району. Центр позашкільної освіти виборов перше
місце у обласному конкурсі « Кращий позашкільний заклад року», а його директор Семенюк М.І. отримав премію голови
обласної адміністрації та голови обласної ради. Тренерський склад ДЮСШ, який очолює директор Стасько С.М., має
значні здобутки у спорті. Саме завдяки їхній наполегливій праці ми маємо юну чемпіонку України з футболу, шосте
місце в обласній спартакіаді школярів. То ж найщиріші вітання та слова подяки всім працівникам позашкільної освіти
району!
Слова вітання та подяки за успішну роботу хочу висловити працівникам апарату управління освіти, молоді та
спорту та методичного кабінету, робота яких ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти
та ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології.
Дорогі колеги! Нехай наступний рік буде сповнений добрими справами, щасливими та радісними подіями, новими перемогами. Зичу міцного здоров’я, злагоди в родині, порозуміння у робочих колективах, творчого натхнення,
здійснення професійних планів і найзаповітніших бажань. Дорогі працівники освіти! Я вірю у ваші сили й можливості,
творчий потенціал і волю до перемог. На вас покладаються великі надії і сподівання, що саме вашими зусиллями відродиться Україна, постане у всій своїй непоборній силі та непотьмареній вроді, утвердиться як демократична європейська держава.
З повагою начальник управління освіти, молоді та спорту Н.І.Стасюк
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АТЕСТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ ( ІІ ПІВРІЧЧЯ 2013 РОКУ)
Відповідно до плану роботи управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на 2013 рік упродовж жовтня - грудня 2013 року проведено атестаційну експертизу чотирьох навчальних закладів району: Мочулищенської та Перебродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Бережницького ДНЗ «Веселка» та Озерського ДНЗ. Атестаційна експертиза проводилась за новими Критеріями оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 17.06.2013 року № 772, які сприяють більш
повному відображенню можливостей та результатів роботи навчального закладу відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі освіти. Об’єктивність оцінювання діяльності навчального закладу забезпечується
всебічним аналізом показників (якісних і кількісних) його роботи, оцінка й аналіз яких здійснюється протягом певного періоду.
Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 9 фахівців, які забезпечили експертну перевірку
всіх напрямів діяльності навчальних закладів згідно з робочою програмою, підготували акти атестаційної експертизи та пропозиції експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи.
Атестаційна експертиза показала, що педагогічні колективи шкіл та дошкільного закладу забезпечують на
достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти України на 2012-2021 роки.
Проведена значна робота щодо створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти,
початкової та дошкільної освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази закладів освіти.
Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність шкіл та садочка відповідають заявленому типу
статусу навчальних закладів.
Заслуговує на увагу робота Мочулищенської школи(директор Вальковець Ірина Олександрівна) та педагогічного колективу з питання організації творчого розвитку та самореалізації школярів і педагогічних працівників,
забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами, створення позитивного іміджу школи. У навчальному
закладі забезпечується утримання в належному стані навчальних та допоміжних приміщень, надвірних споруд на території школи, навчальноспортивної та навчально-методичної бази. Дотримуються санітарногігієнічний режим та умови для підтримання життєдіяльності школярів та
працівників. Школа працює в напрямі: фінансово-економічного забезпечення життєдіяльності навчального закладу, збільшення позабюджетних
надходжень.
Експертиза навчальних досягнень учнів Мочулищенської школи з навчальних предметів показала достатній рівень. Упродовж останніх років заклад повністю укомплектований педагогічними працівниками. Педагогічний колектив школи, в основному, стабільний. У школі працює 21 педагогічний працівник, 19 з яких мають вищу педагогічну освіту та педагогічні звання «Старший вчитель» (9 учителів), «Відмінник освіти України»(4
учителів). З усіх базових предметів навчального плану, крім трудового навчання, викладання здійснюється вчителями, які мають відповідний фах, що становить 95,2%.
Методична проблема школи «Впровадження інноваційних технологій у навчально – виховному процесі, як
умова створення якісного простору та засобів розвитку творчої активності учнів», яка реалізується за розробленим
планом на 2011- 2016 роки.Однак ,недостатня кількість комп’ютерів для забезпечення результативного навчально
-виховного процесу та відсутність профільного навчання, яке є одним із ключових напрямів модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня
і має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у тому числі з особливими освітніми потребами, у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам
сучасного ринку праці. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації.
Для проведення навчально-виховного процесу школа має три корпуси, в яких розмістилося 10 класних
кімнат, комп’ютерний клас, бібліотека, кабінет директора, учительська кімната, майстерня та їдальня. На пришкільній території розміщені: спортивний майданчик зі спорудами; паркове насадження ялини, туї, горобини; сад;
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сад; квітники; зовнішня вбиральня. Комісією відзначено відповідний рівень естетичного оформлення приміщень
школи та факт відокремлення господарської зони шкільного подвір‘я насадженнями дерев.
Площа приміщень задіяних для проведення навчальних занять становить – 408,53 м2. Навчальні кабінети
забезпечені меблями. Учнівські парти промаркіровані відповідно до зросту учнів. У навчальних кабінетах встановлені шафи для зберігання навчально-наочних посібників. В школі є кімната для школярів, медичний пункт, але
відсутній спортивний та актовий зали.
У даний час в школі є комп’ютерний клас – 7 комп’ютерів, які підключені до мережі Інтернет. Працює сайт школи, який систематично поповнюється матеріалами, що позитивно впливає
на його функціональність. Для створення сайту було використано зручний інтерфейс, що покращує і пришвидшує
роботу користувачів.
На сайті розміщений доцільно підібраний матеріали, які регулярно поповнюються і містить не лише текстову, але і графічну інформацію (фото, відео, малюнки).
У ході атестаційної експертизи школи виявлено деякі недоліки :
- забезпечення навчально-виховного процесу недостатньою кількістю комп’ютерів ;
- забезпечення соціально-педагогічним супроводом учасників навчально-виховного процесу;
- охоплення учнів 10-11 класів профільним навчанням та учнів 8-9 класів до профільною підготовкою;
- результативність участі педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності в сфері освіти.
Експертиза навчальних досягнень учнів Перебродівської школи з навчальних предметів показала середній рівень. Вирішено питання кадрового забезпечення навчальновиховного процесу, яке є досить
актуальним для Перебродівської
школи. Навчальний заклад розміщується в одному приміщенні, яке
побудоване в 1997 році. В ньому
наявна кімната для керівника загальноосвітнього навчального закладу, кімната для педагогічних працівників, актова зала, спортивна
зала, обладнаний спортивний майданчик для проведення занять з фізичної культури, майстерня для
трудового навчання, бібліотека,
читальний зал, їдальня, приміщення
для спеціалістів, технічного персоналу, діючі внутрішні туалети та
окремі туалети для дівчаток та хлопчиків. Наявний медичний працівник та обладнане робоче місце для медичного
працівника.
У школі навчається 378 учнів. В даний час в навчальному закладі є 12 комп’ютерів, 1 принтер і 1 комбайн
(принтер, сканер, ксерокс). У грудні 2008 р. заклад був забезпечений комп’ютерним комплексом (11+1), які підключені до мережі Інтернет. У 2012 р. заклад придбав мультимедійний комплекс. Він розміщений у математичному
кабінеті і тут проводяться уроки з різних предметів. Виходячи із загальної кількості учнів, один комп’ютер випадає на 30 учнів. Отже, заклад потребує ще декілька комп’ютерних комплексів, комп’ютеризації робочого місця
директора школи та заступника з виховної роботи.
Заслуговує на увагу робота директора школи Євсович Алли Миколаївни з питань:
- забезпечення толерантного, дружелюбного клімату в учнівському та педагогічному колективах;
- організація методичної роботи щодо навчання молодих педагогів.
Поряд з цим у роботі школи є ряд недоліків:
- забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерами ;
- освітній та кваліфікаційний рівні педагогічний кадрів ;
- охоплення учнів 8-9 класів допрофільною підготовкою;
- результативність участі педагогічних працівників у конкурсах фахової майстерності в сфері освіти;
- відвідування учнями навчальних занять;
- відсутність Акта на право постійного користування земельною ділянкою.

Відповідальний за випуск: Т.Ф.Таборовець, завідувач Дубровицького РМК,

Літературний редактор: А.П.Цибульська, методист РМК,
Технічна підтримка: Ю.Ю.Романушко, методист РМК

Газета управління освіти, молоді та спорту
Дубровицької РДА
№4 грудень 2013 р.

Організація навчально-виховного процесу у Бережницькому дошкільному навчальному закладі “Веселка” та
Озерському дошкільному навчальному закладі «Дзвіночок» здійснюється відповідно
до Закону і України “Про дошкільну освіту» та спрямована на реалізацію основних
завдань дошкільного навчального закладу.
Атестаційну експертизу проводила комісія
в кількості п“яти спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів
діяльності навчального закладу згідно з
робочою програмою, підготували акт
атестаційної експертизи та пропозиції
експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи.
Атестаційна експертиза показала, що
педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів забезпечують на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Державною цільовою
соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.
Проводиться значна робота зі створення належних умов для здобуття вихованцями дошкільної освіти, зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази закладів.
Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність дитячих садків відповідають заявленому
типу і статусу навчальних закладів.
У закладах проводиться систематична робота з охорони здоров’я дітей, створено належні умови для їх безпечної життєдіяльності: професійний догляд за дітьми, забезпечення дотримання відповідного санітарно-гігієнічного
режиму, фізкультурно-оздоровча робота, якісне харчування дітей.
Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку відповідає основним вимогам та концептуальним засадам
Базового компонента дошкільної освіти України.
Атестаційна експертиза дошкільного навчального закладу Бережницького НВК показала, що завідуюча
дошкільного закладу Мельник Руслана Євгенівна відповідає посаді, яку займає.
Поряд із цим у роботі закладу є певні недоліки:
відсутня належна система контролю за навчально-виховним процесом, недостатньо впроваджуються у навчальновиховний процес інноваційні педагогічні технології, потребують удосконалення основні нормативно-правові документи закладу, не відповідає вимогам забезпечення навчально–наочними посібниками та іграшками з усіх
розділів програми, не створено сайт дошкільного закладу, не набула дієвого характеру робота органів громадського самоврядування, потребує удосконалення система роботи з охорони праці.
Атестаційна експертиза показала, що завідуюча Озерського дошкільного навчального закладу Серко Наталія Василівна відповідає посаді, яку займає.
Поряд із цим у роботі закладу є певні недоліки:
не достатньо озеленена територія дошкільного закладу, потребують заміни вікна, двері на енергозберігаючі та
підлога по групах, зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоку та пральні; ігрове та спортивне обладнання
не відповідає вимогам Типового переліку забезпечення навчально–наочними посібниками та іграшками, не завершено створення сайту дошкільного закладу.
Зазначені недоліки суттєво не впливають на рівень освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів.
Заступник начальника
управління освіти, молоді та спорту М.Фурсович

Відповідальний за випуск: Т.Ф.Таборовець, завідувач Дубровицького РМК,

Літературний редактор: А.П.Цибульська, методист РМК,
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19 грудня 2013 року у приміщенні центру позашкільної освіти відбувся І-й районний Форум учнівського самоврядування «Творча дитина – творча країна!». На форум прибули делегації із 37 закладів району. Переповнений
зал,
знаки
розрізнення,
емблеми говорили про
те, що районна рада старшокласників
– це велика,
дружня сім’я,
яку об’єднує
не тільки вік учасників, а їхнє прагнення працювати
у команді однодумців і бачити результати цієї праці.
Форум розпочався перекличкою та речівками від
кожного навчального закладу. Звучали вітання від
районної ради старшокласників. Велично, піднесено
прозвучав Гімн районної ради старшокласників у
виконанні делегацій закладів. Голова районної ради
старшокласників Олена Яцковець звітувала, що вдалося зробити за період діяльності районної ради старшокласників. Переглянули слайд-шоу, де було презентовано результати роботи районної ради старшокласників за 2007-2013 роки. Високо оцінила роботу
своїх підопічних координатор районної ради старшокласників, методист центру позашкільної освіти
Мирослава Володимирівна Антосюк. Привітала учасників Форуму головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Галина
Захарівна Рабешко.
А далі діти гідно презентували себе і свої заклади.
В и с о к и м
ідейним змістом,
активною
життєвою позицією
були представлені виступи представників учнівського самоврядування Бережківської ЗОШ І-ІІІ ст., Дубровицької
ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, Дубровицької ЗОШ І-ІІ ст. №2, Дубровицького НВК «Ліцей-школа І-ІІ ст..», Берестиць-
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кого, Велюнського, Вербівського, Туменського, Сварицевицького, Залузького, Лютинського, Мочулищенського, Колківського, Орв»яницького, Селецького, Удрицького, Перебродівського, Лісівського Заслуцького навчально-виховних комплексів, Людинської, Кривицької ЗОШ І-ІІІ ст.., Зеленської ЗОШ І-ІІ ст..
Високою виконавською майстерністю, вдало
підібраним музичним супроводом відрізнялось
представлення учнівського самоврядування Крупівської ЗОШ І-ІІ ст.. Свою родзинку, дотепність поєднану з високою роллю учнівського самоврядування у
житті школи показала команда Миляцького НВК. У
лідерів учнівського самоврядування Висоцької ЗОШ
І-ІІІ ст.. «Країни добрих справ» гармонійно було поєднано все: костюми, назва команди, символіка,
представлення.
Заступник голови районної ради старшокласників, голова учнівського комітету Дубровицької ЗОШ І
-ІІІ ст.. №2 Назар Рембезі зачитав Звернення учасників І-го районного учнівського Форуму до громадськості району. За результатами роботи Форуму було
прийнято резолюцію.
Учасників Форуму вітали зі святом Миколая учні
Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 - учасники драматичного гуртка Дубровицького центру позашкільної
освіти ( кер. Станк’явічус В.К.).
Г.З.Рабешко, головний спеціаліст управління освіти,
молоді та спорту

10 грудня 2013 року на базі центру позашкільної
освіти проведено УІІІ Форум батьківської громадськості
«Підвищення ролі батьківської громадськості у створенні
ефективного виховного простору». Форум відкрила Рабешко Г.З., головний спеціаліст управління освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації. Вона привітала учасників
зібрання і відмітила, що повний зал яскраво свідчить про
те, що нам небайдужа доля підростаючого покоління.
Освітньо-виховні завдання, які стоять перед школою, не
можна успішно реалізувати без активної допомоги сім»ї.
Обов»язок батьків – виховувати дітей, готувати їх до майбутнього
життя,
ростити
гідними
громадянами – закріплений у Конституції.
Справді, проблема
сімейного виховання складна, є чимало проблем, тому й
не дивно, що піднімаємо її не вперше.
Привітала учасників
батьківського
Форуму
Гребень
О.С. – заступник голови райдержадміністрації. Начальник
управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Стасюк Н.І. зазначила, що виховання дітей у сім’ї не особиста справа батька й матері, а справа великої державної
ваги, тому що наші діти – майбутнє нашої держави. Вона
наголосила на тому, що на рівні держави прийнята
Національної стратегії розвитку освіти України до 2021
року, ряд соціальних ініціатив Президента України в
галузі освіти. Перед освітою поставлено питання створити
умови для творчого, інтелектуального, духовного та
фізичного розвитку дітей, охопити різними формами
позашкільної освіти. Позиція управління освіти така: у
кожній школі повинна бути власна концепція роботи з
батьками. Кожна родина має чим гордитись, підтримувати
традиції прадідів і продовжувати їх у своїх майбутніх нащадках. Тому Ніна Іванівна закликала батьківські
комітети до співпраці по створенню та реалізації спільних
проектів, таких, наприклад як «Тато, мама, я – спортивна
сім»я», «Таланти багатодітної родини», «Найкраща творча сім»я», «Історія мого родоводу»
тощо.
Актуальні сьогодні проблеми профілактики правопорушень серед учнівської молоді, правової освіти та виховання у навчальних закладах, шляхи підвищення ефективності і результативності правопросвітницької роботи.
На сьогодні управлінням освіти розроблено
план спільних дій з питань організації просвітницької роботи щодо попередження правопорушень, злочинності,
дитячої безпритульності та бездоглядності в дитячому та
молодіжному середовищі, формування правової культури,
здорового способу життя, моральних, духовних цінностей
та забезпечення соціально-правового захисту неповнолітніх району на 2014-2015 роки та схему взаємоінформуван-
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ня зацікавлених організацій і відділів з питань
попередження
бездоглядності та правопорушень серед учнівської молоді на районному рівні,
Ніна Іванівна висловила сподівання, що батьківські комітети зможуть допомогти у проведенні вечірніх
рейдів стосовно перебування дітей у пізній вечірній час,
проаналізують, що у нас відбувається на молодіжних дискотеках, якою є мораль наших дітей і що ми можемо зробити. Адже вибір способу поведінки у молодої людини
існував завжди, але сьогодні в умовах поширення бездоглядності та безпритульності, пов’язаних із соціальним
сирітством, кризою сімейних взаємин, збільшенням числа
неблагополучних сімей, послабленням виховної функції
сім’ї, вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення
ВІЛ/СНІД та наркоманії зробити його не просто. Ми повинні допомогти зробити його правильним. Ніна Іванівна
закликала всіх до співпраці!
Особливо зацікавили зал виступи Сидоренко З.С. –
голови Дубровицького районного суду та Соловей І.Т. –
заступника прокурора Дубровицького району. Питання
стану злочинності та правопорушень серед неповнолітніх
у районі проаналізував оперуповноважений відділення
кримінальної міліції у справах дітей Салівонов В.А. Не
менш жвавий інтерес викликали виступи Волошиної О.В.
– голови районної батьківської ради та Семенюка М.І. –
директора центру позашкільної освіти.
Привітали учасників Форуму переможці районного
конкурсу «Юна зірка» та районна рада старшокласників
«Лідер».
Учасники Форуму обрали новий склад районного
батьківського активу та районну батьківську раду. Начальник управління освіти, молоді та спорту Стасюк Н.І. щиро
подякували за результативну роботу голові районної батьківської ради Волошиній О.В. та вручила подяку управління освіти за активну участь у роботі районної батьківської ради, за ініціативність, співпрацю, виховання підростаючого покоління. Новим головою районної батьківської
ради обрано Родзін Ірину Миколаївну – голову батьківського комітету Колківського НВК.
Учасники Форуму за результатами роботи прийняли резолюцію.
Г.З.Рабешко, головний спеціаліст управління освіти,
молоді та спорту

Алгоритм реєстрації
1. Визначтесь із предметами, з яких Ви будете проходити тестування. Для цього потрібно звернутись у приймальну комісію ВНЗ.
2. Підготуйте комплект документів та матеріалів, а саме:
копію паспорта або свідоцтва про народження. На копії напишіть «Згідно з оригіналом» (без
лапок), поставте дату та власний підпис;
2 фотокартки розміром 3х4 см;
копію атестата чи диплома (для випускників попередніх років) або довідку з навчального закладу для випускників 2014 року (за формою УЦОЯО);
копії документів про зміну прізвища, імені та по батькові (при наявності розбіжностей у персональних даних).
висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих умов для проходження ЗНО (для осіб, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження
зовнішнього оцінювання);
копію документа, що підтверджує законність перебування на території України (для іноземців,
осіб без громадянства, біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)
3. Завантажте програму реєстрації із офіційного сайту УЦОЯО: www.testportal.gov.ua або
Львівського РЦОЯО www.lvtest.org.ua.
Ознайомтесь із порядком реєстрації. Внесіть дані: адресу проживання; контактні телефони; заклад, у якому навчаєтесь (для випускників поточного навчального року); оберіть предмети для
проходження тестування (не більше чотирьох).
4. Роздрукуйте
бланк заяви-реєстраційної картки та заповніть його: укажіть своє прізвище у родовому відмінку та ініціали у реквізитах заяви після прізвища та ініціалів директора РЦОЯО; напишіть текст
заяви (за зразком); поставте дату та підпис. Друкованими літерами заповніть частину
«Реєстраційна картка», вказавши у спеціально відведених місцях: прізвище, ім’я, по батькові (у
називному відмінку, відповідно до посвідчення особи); серію та номер документа, що засвідчує
особу; наклейте дві власні фотокартки у визначені місця;
контрольно-інформаційний лист до заяви реєстраційної-картки, де зазначено номер Вашої реєстраційної картки та вказівки щодо поштового відправлення.
5. Надішліть (до 05 березня 2014 року) поштовим відправленням до ЛРЦОЯО
(вул. Шевченка, 116, корп.2, м. Львів, Львівська область, 79039) комплект реєстраційних документів (рекомендованим або цінним листом). Збережіть номер реєстраційної картки та поштового
відправлення – це дозволить Вам із сайту ЛРЦОЯО дізнатись про те, на якому етапі обробки є Ваші документи.
6. Дочекайтесь отримання Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційного бюлетеня «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2014 рік», реєстраційної картки абітурієнта
(рекомендованим листом із ЛРЦОЯО), що і стане фактом підтвердження реєстрації.
Важливо. Вам буде відмовлено у реєстрації на ЗНО 2014 року в разі несвоєчасного подання
пакета документів, їх неповного або неналежного оформлення. Якщо протягом 20 днів із часу
відправлення Вами реєстраційних документів Ви не отримали Сертифіката, звертайтесь до
Львівського РЦОЯО.
У пунктах реєстрації, які будуть відкриті в усіх обласних центрах, Ви зможете отримати
консультаційно-інформаційну допомогу.
Контакти: сайт УЦОЯО: www.testportal.gov.ua
cайт ЛРЦОЯО: www.lvtest.org.ua
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За що ми любимо зиму? За тріскучий мороз, чи за хуртовини, за довгі ночі, чи за холод
вулиць, парків, лісів? Зима завжди приходить
неочікувано і приносить диво новорічної та
різдвяної ночі, надію на веселе, щасливе життя,
чаруючий аромат ялинки, захоплення блиском
та вогнями. Саме на ці свята ми чекаємо з особливим нетерпінням. А що може бути приємніше в очікуванні Нового року, ніж прикраса головної винуватиці свята – ялинки. Кожна оселя
у цю пору наповнюється ароматом лісової гості.
Ліцеїсти Дубровицького НВК вирішили
наблизити новорічні свята, прикрасивши пишну зелену красуню на подвір’ї закладу. Ліхтарики, кульки, шишки, бурульки, рукавички, сніжинки, фігурки ангелів, тваринки, сніговики…
Вироби красуються на зеленому гіллі, а дітлахи
з цікавістю кружляють навколо, шукаючи свою
прикрасу, вихваляючись серед однолітків. Погодьтесь, як чудово, коли ялиночка оздоблена
саморобними іграшками, в які вкладено тепло,
любов, позитивна енергія. І особливо здорово,
коли новорічні прикраси зроблені дітьми. Багата уява, невгамовна фантазія, умілі руки створили диво. І 16 грудня засяяла смарагдова красуня різнобарвними вогнями. Диво-ялинка
привертає увагу перехожих: хто фотографує,

У сучасних умовах українського суспільства правове
виховання є одним із найважливіших чинників розвитку
особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосвідомості громадянина. Правова освіта спрямована на
отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань.
З 01.11.2013 р. по 30.11.2013 р. у Лісівському НВК організовано проведення місячника правового виховання.
Метою проведення місячника у школі є прагнення перетворити права на важливий регулятор життя і поведінки
учня в умовах його соціалізації.
В рамках місячника правового виховання в Лісівському
НВК«ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ» відбулися загальношкільні
батьківські збори за участю фахівця із соціальної роботи
Дубровицького районного центру соціальних служб для
сім`ї, дітей та молоді Холодько І. А.
У заході прийняли участь педагогічні працівники,
батьки та учні 5 – 9 класів.
Ірина Анатоліївна виступила з лекцією про забезпечення реалізації права дитини на батьківське піклування, про попередження насильства у сім”ї. Присутні переглянули презентації на вказані теми.
Медична сестра НВК Лящук Л. І. звернула увагу присутніх на створення умов для забезпечення здорового мікроклімату в кожній сім`ї.
Педагог – організатор Хомич Жанна Вікторівна
провела годину правової грамотності з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій «Дитинство в
Україні: права, гарантії, захист неповнолітніх». В ході заходу вдосконалено навички роботи учнів у колективі, діти
вчилися аргументовано висловлювати свою думку, аналізуючи різні правові ситуації.
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хто приємно посміхається, а очі
всіх іскряться від щастя, адже атмосфера радісного передчуття
Нового року запанувала в серцях навіть затятих
скептиків. Приємно, що і дорослих і дітей щоразу заворожує краса і аромат новорічної гості,
й у душі ще залишається місце для КАЗКИ, ПОДИВУ і ЩАСТЯ!
Голубовська Іванна, гурток «Есей»,
Дубровицький НВК “Ліцей—ЗОШ І-ІІ ст.”

Класними керівниками проведено індивідуальні бесіди з батьками учнів, які стоять на внутрішкільному обліку
як схильні до правопорушень
Усі заходи, які проводилися в рамках Місячника правових знань, спрямовані на удосконалення системи правової освіти, широке інформування дітей про правову політику держави, зміни у законодавстві України, створення
належних умов для набуття юними громадянами знань та
практичних навичок про свої права, свободи та обов’язки.
Правовиховна робота не обмежується рамками
місячника правових знань, це цілеспрямована системна
роботи всього педагогічного колективу, яка проводиться
щоденно і є невід’ємною складовою навчально-виховного
процесу.

Традиційними у
нашому навчальновиховному комплексі стали зустрічі з друзями з
Північної Ірландії. 27 жовтня учні школи влаштували для гостей урочисту зустріч та концертну програму, в якій показали свої таланти.
Гості залишились задоволеними виступами
дітей та висловили свою подяку, а також подарували для потреб дітей ноутбук.
Директор Харкевич Марія Олександрівна та
батьки учнів висловили щирі слова вдячності гостям за те, що вони приймають наших дітей в своїх
сім’ях і за подарунок.
Діти з нетерпінням чекають на новий приїзд
ірландських друзів адже тоді група учнів нашої
школи в п’яте відправиться на оздоровлення до Північної Ірландії.
Наш кореспондент, Великоозерянський НВК

Озирнімось навколо – усюди вирує життя. Вранішнє сонце вмивається чистою росою, лагідний
вітер гойдає тугі колоски, з блакитної високості
линуть до землі пташині переливи… І серед цього безмежного дива природи – ми, зі своїми, мріями, думками, непередбачуваним дитячим світом.
Україна з надією дивиться в завтрашній день,
чекає на нас, завтрашніх господарів життя. Ми
потрібні їй, мудрі, дбайливі і людяні. Тож попри
всі щоденні турботи пам’ятаймо про головне вибудувати храм своєї душі, сформувати себе як
людину, яку сотворив Господь подібною собі.
Дитячий світ – це особливий світ. Усім зрозуміло, що ми, діти, користуємося благами, створеними іншими людьми. Люди дають нам щастя

дитинства, а ми маємо платити
їм за це добром, бо життя не змінить вже ніяке диво, за винятком
лише дива доброти. Саме таке диво людської доброти вирувало В Туменському НВК в день проведення благодійного ярмарку з нагоди Міжнародного дня інвалідів.
Кожен намагався представити себе і свій клас
на високому рівні. Адже вилучені кошти будуть
направлені для організації та проведення акції
«Скринька добрих сердець».

У Кривицькій загальноосвітній школі діє му- чого мистецтва, під час тематичних та оглядових екзей «Обереги рідного краю». Тут учні мають змогу скурсій, зустрічей, виховних заходів.
ознайомитися зі зразками української матеріальної
Голова ради музею Колода Н.П.
культури. В музеї експоновано зібрані школярами
предмети побуту XIX – XX ст. Яскраві самобутні
експонати відбивають життя і побут наших предків,
заохочують до вивчення української історії та культури.
Експозиція музею складається з 5 розділів:
«Гончарство нашого краю», «Одяг поліщуків»,
«Вишивка», «Художники нашого села», «Ткацтво».
Потенціал музею використовується на уроках
української мови та літератури, історії, образотвор-
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Проблема екології – одна з тих, які, напевне,
завжди будуть актуальні, поки існуватиме світ. З
упевненістю можна констатувати, що їх, на жаль,
усе більшає. Тому потрібно постійно привертати до
цих проблем увагу людей, виробляти у них свідоме
ставлення до свого майбутнього, яке безпосередньо
залежить від їх ставлення до природи уже сьогодні.
Саме тому в центрі позашкільної освіти екологічному вихованню дітей приділяється особлива
увага. І саме тому після передачі гурткової роботи із
загальноосвітніх на позашкільний навчальний заклад
не було сумніву щодо збільшення кількості саме гуртків екологічного напряму, більшість із яких працює
на базі навчальних закладів району.
Гуртківці проводять роботу щодо внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів, ведуть облік дерев та кущів пришкільних парків,
збирають цікаві відомості про біоенергетику дерев,
інформацію про властивості рослин, їх роль у житті
людини (цілющі властивості, магічну силу, особливу
енергетику, благотворний вплив на здоров'я, життя
людей).
Ознайомлюючись із сучасними технологіями
в галузі ландшафтного дизайну та зеленої архітектури, вивчаючи нові види і сорти декоративних рослин,
вихованці спрямовують свою роботу на спільні
практичні дії по благоустрою прилеглої території,

Вечори, конкурси, змагання, вікторини дають
можливість показати себе з усіх боків, виявити своє
інше «я» й водночас пізнавати щось нове, вчитися
працювати колективно, співпереживати. Та найголовніше — це те, що така робота дає заряд позитивних емоцій, відчуття радості перемоги, перемоги
над своєю нерішучістю, невпевненістю.
З цією метою проходив тиждень інформатики
з 09.12.2013 по 13.12.2013 згідно затвердженого плану.
Заходи були спрямовані на:
• розвиток творчої фантазії;
• логічного мислення;
• вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
• формування обов'язковості, відповідальності,
креативності.
09 грудня відбулася виставка малюнків «Дитяча
творчість – через редактор Paint». Діти проявили
свої творчі фантазії.
10 грудня проводився КВК «Інформатичний
калейдоскоп» було сформовано 2 команди 4-го і 5го класів. Учасники показали теоретичні знання,

7

засадження пустирів акаціями та плодовими деревами, таким чином сприяючи формуванню екологічного світогляду громади, шанобливого ставлення до
природи.
Усі свої надбання юні екологи оформлюють
у вигляді презентацій, проектів, дописів, які подають
на різноманітні конкурси, зокрема: “Парки – легені
міст і сіл” (гурток «Юні друзі природи», що діє на
базі Дубровицької ЗОШ І-ІІІ ст. №2. Керівник Сарновська Іванна Петрівна), „Галерея кімнатних рослин” (гурток “Квітникарі-аранжувальники”, що діє
на базі Сварицевицького НВК. Керівник Крупко Галина Ксенофонтівна ), „Парад квітів біля школи” (вихованці гуртка «Квітникарі-аранжувальники»
на базі Великоозерянського НВК Котяй Дмитро, Ніколайчук Неля, Максимович Катерина. Керівник гуртка – Кузьмич Ольга Миколаївна). Свої роботи вихованці ілюструють якісними фотоматеріалами, які є
наочним підтвердженням їхньої роботи.
Сподіваємося, що роботи наших юних екологів визнають серед кращих журі відповідних обласних конкурсів. А якщо і не вдасться вибороти призові місця, не слід розчаровуватися, адже головне, що
діти долучилися до важливої та потрібної справи.
Наш кореспондент,
районний центр позашкільної освіти
вміння розв'язувати логічні задачі, розкрили творчий потенціал.
Інтелектуальна гра «Слабка ланка» відбулася 12 грудня 2013 р. Було сформовано 2 команди 10-го і 11-го класів; учасники продемонстрували високий рівень знань, обізнаність у
галузі інформаційних технологій.
13 грудня проводилось змагання по швидкому
набору тексту, між учнями 8 класу. Діти проявили
вміння швидко і правільно створювати текстову
інформацію в текстовому редакторі.
Підсумки предметного тижня були підведені
13 грудня.
Були визнані і нагороджені грамотами та солодкими призами переможці, активні учасники змагань.
Наш кореспондент, Великоозерянський НВК

Яка це радість – входити у клас, працівників освіти; працівники управління освіЯкий престиж – іти на «Вчитель року»! ти , молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації;
- Працівники районного методичного кабінету;
- Заступники директорів з навчально-виховної
роботи загальноосвітніх навчальних закладів,
- представники засобів масової інформації.
Районний конкурс «Учитель року — 2014» у
номінаціях «директор школи», «початкові класи», «світова література», «географія», «трудове
навчання» назавжди залишиться у спогадах 30ти його учасників, педагогів із Берестівського,
Бережницького, Колківського, Лютинського,
Орв’яницького, Осівського, Вербівського, Селецького, Заслуцького, Туменського навчальновиховних комплексів, Висоцької, Людинської,
12 грудня 2013 року святково прибрана зала Дубровицьких № 1, № 2, Кривицької, КрупівсьДубровицького НВК «Ліцей – ЗОШ І – ІІ ступе- кої, Узліської загальноосвітніх шкіл, Дубровицьнів» сяйвом вогнів та теплом вчительських сер- кого навчально-виховного комплексу «Ліцей –
дець зустріла гостей, які прибули на урочистос- загальноосвітня школа І – ІІ ступенів » .
ті з нагоди вшанування учасників районного Для кожного з них він став незабутнім уроком
туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - — уроком життя, де панувала атмосфера особ2014». Урочистості стали підсумком інтелектуа- ливої довіри, говорилось якось щиро, відверто,
льних професійних змагань, проведених на ви- радісно про здобутки, тривожно - про прикроконання наказу Міністерства освіти і науки, мо- щі, просилися поради і знаходилися способи
лоді та спорту України від 02.09.2013 року № допомоги.
1255 «Про проведення всеукраїнського конкур- Конкурс став тим акордом, який налаштував
су « Учитель року-2014», Положення про всеук- серця і думки освітян на вияв кращих рис учираїнський конкурс «Учитель року», затвердже- тельства через творче суперництво та визнання.
ного постановою Кабінету Міністрів України від Із трепетом та хвилюванням, немовби вперше,
11 серпня 1995 року № 638,рішення колегії Міні- заходив кожен із конкурсантів у клас — на урок,
стерства освіти і науки України № 2/1-19 від 27- до якого готувався усе своє життя, розпочинали.06.2013 р., річного плану роботи районного ме- ся хвилини натхненної праці, творчості, непотодичного кабінету, з метою виявлення, підтри- вторності, пошуку істини. Цьогоріч необхідно
мки творчо працюючих вчителів, популяризації було продемонструвати володіння інноваційниі впровадження інноваційних навчально- ми технологіями і знання нормативної бази в
виховних технологій.
галузі освіти, показати вміння працювати з комВ урочистому святкуванні взяли участь:
п’ютерною технікою та презентувати власні пе- Шатов Олександр Володимирович, голова Ду- дагогічні напрацювання, аналізувати власний
бровицької райдержадміністрації;
урок та подати майстер-клас для інших учасни- Гребень Олександра Степанівна, заступник ків конкурсу.
голови районної державної адміністрації з гума- І найголовніше — що кожен вчитель знайшов
нітарних питань;
себе, повірив у себе, свої сили, задіяв нерозкриті
- Стасюк Ніна Іванівна, начальник управління резерви. Талантами озвалися імена переможців,
освіти , молоді та спорту Дубровицької район- майстрами — лауреатів, професіоналами — іменої державної адміністрації, голова оргкомітету; на учасників конкурсу.
- Фурсович Марія Петрівна, заступник началь- За підсумками І (районного) туру Всеукраїнсьника управління освіти , молоді та спорту Дуб- кого конкурсу «Учитель року — 2014» було вировицької районної державної адміністрації;
значено 5 переможців у номінаціях, 10 лауреа- Таборовець Тетяна Федорівна, завідувач Дуб- тів, 15 учасників.
ровицького районного методичного кабінету;
- Твердюк Віра Миколаївна, голова профспілки
Продовження на 9 сторінці
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Із словами подяки за високі успіхи в роботі,
творчі напрацювання та вагомі результати
звернувся до педагогів, які вартують найвищих оцінок і найкращих слів — переможців
районного туру конкурсу «Учитель року —
2014» - голова Дубровицької районної державної адміністрації Шатов Олександр Володимирович.

За наказом управління освіти, молоді та
спорту Дубровицької районної державної
адміністрації від 21.11.2013 року № 498, на
основі рішення предметних журі він нагородив дипломами І ступеня управління
освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації та сертифікатами на отримання грошових премій переможців конкурсу
в номінаціях :
директор школи - Кушніра Володимира Володимировича, Дубровицький навчальновиховний комплекс
«Ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
початкові класи - Лясковець Віту Олександрівну, Селецький навчально-виховний комплекс;
світова література - Мосійчук Ірину Антонівну,
Висоцька
загальноосвітня
школа;
географія -Лисенка Ігоря Андрійовича, Дубровицька загальноосвітня школа № 1;
трудове навчання -Рабешка Олександра
Михайловича,
Лютинський
навчальновиховний комплекс.
Від імені переможців І (районного) туру
звернувся до присутніх Кушнір Володимир
Володимирович, директор Дубровицького
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навчально-виховного комплексу «Ліцей –
загальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
Вітальні слова на адресу лауреатів конкурсу прозвучали від
Гребень Олександри
Степанівни, заступника голови районної
державної адміністрації з гуманітарних питань, та Стасюк Ніни Іванівни, начальника
управління освіти, молоді та спорту Дубровицької районної державної адміністрації.

Дипломами ІІ ступеня та сертифікатами
на отримання грошової премії вони нагородили лауреатів районного конкурсу :
Придюк Ірину Анатоліївну-вчителя світової
літератури Дубровицької загальноосвітньої
школи № 2;
Потер Олену Іванівну - вчителя світової літератури
Дубровицького
навчальновиховного
комплексу
«Ліцейзагальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
Пінчук Марію Василівну- вчителя світової
літератури
Берестівського
навчальновиховного комплексу;
Редзель Ларису Григорівну - вчителя географії Туменського навчально-виховного комплексу;
Хомич Олену Віталіївну -вчителя початкових класів Висоцької загальноосвітньої школи;
Бандуру Зореславу Степанівну - вчителя початкових класів Дубровицького навчальновиховного
комплексу
«Ліцейзагальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
Твардовську Ольгу Петрівну - вчителя початкових класів Вербівського навчальновиховного комплексу;
Продовження на 10 сторінці

Твардовську Ольгу Петрівну - вчителя початкових класів Вербівського навчальновиховного комплексу;
Ващишину Валентину Іванівну - вчителя
трудового навчання Дубровицької загальноосвітньої школи № 2;
Стельмаха Петра Петровича - вчителя трудового навчання Орв’яницького навчальновиховного комплексу;
Краєвського Петра Михайловича - вчителя
трудового навчання Кривицької загальноосвітньої школи.
Привітали присутніх Таборовець Тетяна
Федорівна,
завідувач
Дубровицького районного методичного кабінету, Фурсович Марія Петрівна, заступник начальника
управління,
та
вручили
подяки управління освіти , молоді та спорту
учасникам відбіркового туру конкурсу
«Учитель року»:
Корінь Наталії Анатоліївні- вчителю світової літератури Колківського навчальновиховного комплексу;
Щербук Людмилі Леонтіївні- вчителю світової літератури Кривицької загальноосвітньої школи ;
Загурі Наталії Вікторівні- вчителю початкових класів Туменського навчальновиховного комплексу;
Ляшко Катерині Микитівні- вчителю початкових класів Осівського навчальновиховного комплексу;
Бруяці Галині Іванівні- вчителю початкових
класів
Заслуцького
навчальновиховного комплексу;
Мисько Ірині Василівні - вчителю початкових класів Людинської загальноосвітньої
школи ;
Сапожко-Семенчук Наталії Ярославівні вчителю початкових класів Кривицької загальноосвітньої школи;
Воробей Тетяні Володимирівні- вчителю
початкових класів Дубровицької загальноосвітньої школи №2;
Придюк Зіні Володимирівні - вчителю
початкових класів Крупівської загальноосвітньої школи;
Сайчишиній Світлані Тихонівні - вчите-
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лю початкових класів Узліської загальноосвітньої школи ;
Клюйко Ніні Іванівні - вчителю початкових класів Дубровицької загальноосвітньої
школи №1;
Новак Лідії Григорівні -вчителю початкових класів Берестівського навчальновиховного комплексу;
Конончуку
Руслану
Федоровичу
вчителю початкових класів Бережницького
навчально-виховного комплексу;
Васінському Олегу Олександровичу - вчителю трудового навчання Дубровицького
навчально-виховного комплексу «Ліцей –
загальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
ВабіщевичуАнатолію
Валентиновичувчителю трудового навчання Берестівського
навчально-виховного комплексу;
Цьогорічні конкурсанти «Учителя року 2014»- не лише висококваліфіковані педагоги, а й громадські та профспілкові активісти, учасники вчительської художньої самодіяльності та вчительських спортивних заходів. Високу оцінку своєї діяльності та цінні
подарунки (книги) отримали від голови
профспілки працівників освіти району Твердюк Віри Миколаївни:

Бандура Зореслава Степанівна - вчитель початкових класів Дубровицького навчальновиховного
комплексу
«Ліцейзагальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
Твардовська Ольга Петрівна - вчитель початкових класів Вербівського навчальновиховного комплексу;
Лисенко Ігор Андрійович, Дубровицька загальноосвітня школа № 1;
Вабіщевич Анатолій Валентинович -вчитель
трудового навчання Берестівського навчально-виховного комплексу;
Кожна мить конкурсу – це живий фотовернісаж, незабутнє відео, де уже знайомі вчительські обличчя укладають творчий портрет учительства Дубровиччини 2014 року.
Осяяні світлом знань, одухотворені творчістю, закохані у шкільний світ, мудрі й талановиті педагоги, із ледве помітним трепетним хвилюванням та щирою посмішкою від
усвідомлення радості спілкування – такими
залишаться у згадках вельмишанованого
журі вчителі-конкурсанти.
На урочистостях висловлено щиру подяку членам предметних журі за забезпечення
об’єктивності в оцінюванні конкурсної роботи педагогів в номінаціях:
«директор школи»
Стасюк Н.І.-голові журі, начальнику управління освіти, молоді та спорту;
Рабешко Г.З.- головному спеціалісту управління освіти, молоді та спорту;
«початкові класи»:
Янковській Г.Й. -голові журі, методисту райметодкабінету;
Рабешко О. П. - вчителю Дубровицького
навчально-виховного комплексу «Ліцей загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» ;
Пасько Н. П. - вчителю Велюнського навально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
«географія»:
Пікнер Т.М.-голові журі, методисту райметодкабінету;
Батан О. Г. - вчителю Дубровицького навчально-виховного комплексу «Ліцей загальноосвітня школа І – ІІ ступенів» ;
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Дем’янець Н. М. - вчителю Крупівської загальноосвітньої школи ;
«Світова література»:
Таборовець Т.Ф. -голові журі, завідувачу райметодкабінету;
Білотіл Г.І - заступнику директора з наукової роботи Дубровицького навчальновиховного комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів»;
Тилевній Л.О.- заступнику директора з навчально-виховної роботи Дубровицької загальноосвітньої школи № 1;
«Трудове навчання»:
Малафею В.В.-голові журі, методисту райметодкабінету;
Черпак Л.М.- вчителю Селецького навчально-виховного комплексу;
Холодько К.В.- вчителю Сварицевицького
навчально-виховного комплексу;
Рудому В.П.- заступнику директора з навчально-виховної роботи Трипутнянського навчально-виховного комплексу,
Участь у конкурсі професійної майстерності стала можливістю, шансом заявити про
себе як про фахово компетентну, творчу
особистість. Усі учасники, лауреати, і тим
паче, переможці — справжні лідери української педагогічної громади. Адже творчим кредо конкурсантів стали слова :
«Відчувати всіх — навчити кожного».
Атмосферу душевності, піднесення, позитивних емоцій упродовж свята допомагали
створити неперевершеними концертними
номерами вихованці Дубровицького НВК
«Ліцей – ЗОШ І – ІІ ступенів», які зовсім недавно стали призерами ліцейного конкурсу
«Ми - талановиті».

Що таке поезія?
Це - свято:
Грає в тобі музикою слів,
Молодечо, радісно, крилато
Викресає іскру з почуттів.
21 листопада 2013 року запалала свічка
районного фестивалю дитячої поезії
’’Паросток’’, який проходив рамках проведення
року дитячої творчості в районі, відповідно до
розпорядження голови райдержадміністрації. 35
юних муз стали
учасниками поетичного свята. 21
переможець
у
різних
вікових
категоріях:’’ від 7
до 10 ’’,’’ від 11 до
14’’, ’’від 15 до
18’’ читав і презентував власні поезії. Відкрила фестиваль завідувач комунальної установи ’’Дубровицький районний методичний кабінет’’, член журі фестивалю Таборовець Тетяна Федорівна. З вітальним словом до учасників фестивалю звернулася
начальник управління освіти, молоді та спорту
Стасюк Ніна Іванівна. На свято були запрошені майстри поетичного слова, наші земляки Дячок Ганна Калениківна, Єфимець Віра Станіславівна , які привітали юних поетів, прочитали
їм власні поезії, подарували збірочки своїх віршів. Учасники і переможці фестивалю отримали дипломи. На фестивалі кореспондентом газети ’’Вільне слово’’ Слободзян О.С. були вручені
щорічні премії Рівненського земляцтва за високі
досягнення в інтелектуальних змаганнях учням
Островець Іванні, Великому Івану Селецького
НВК ’’ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ’’, Міщур Надії, учениці Дубровицької ЗОШ І-Ш ст. № 2.
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Присутні насолоджувалися поетичним
словом, яке хвилювало, плекало високі почуття,
збагачувало духовність. Всі почувалися у царстві
мудрого й красивого, правдивого й цінного, сильного і ласкавого , доброго і мужнього слова. І,
мабуть, усі у цій залі погодилися, що "якщо і є
на світі Бог, то це поезія”, це слово, це наша мова, це генетичний код нації.
Можливо колись і ці юні поети стануть
відомими та популярними, про них теж напишуть вірші, як писали завжди про визначних
поетів світу.
Запам’ятайте імена переможців!
У віковій категорії ’’від 7 – до 10’’:
1.Романушко Олексій – Дубровицький НВК
2.Петрушко Дмитро – Селецький НВК
3.Волошина Юлія - Лютинський НВК
4. Шевчук Наталія - Крупівська ЗОШ
5.Котяш Олеся- Дубровицька ЗОШ №2
6. Мовчун Анастасія - Дубровицька ЗОШ №2
7. Бордакова Анастасія - Дубровицька ЗОШ
№1
У вікової категорії ’’11—14’’:
1.Сахвон Мирослава – Дубровицький НВК
2.Поліщук Валерія - Дубровицький НВК
3.Кушнір Ліна - Дубровицький НВК
4..Дерачиць Ніна – Туменський НВК
5.Бик Діана - Туменський НВК
6.Карпович Вікторія - Туменський НВК
7.Андрієвська Марія – Колківський НВК
8 .Белеля Мирослава – Людинська ЗОШ
10.Кухар Дарина – Висоцький НВК
У категорії ’’15 -18’’:
1.Селезень Вікторія – Бережківська ЗОШ
2.Безушко Аліна – Орв’яницький НВК
3.Жакунець Ольга – Дубровицький НВК
4.Годунко Маргарита – Колківський НВК
5. Смілянець Ольга – Удрицький НВК

Багатим духовно
вважають той народ, який
має вироблені віками традиції, символи, обереги, тобто
своєрідну духовну спадщину. Саме вона є основою його
ефективного подальшого розвитку та вдосконалення. Без
перебільшення можна сказати, що багатим на вироблені
традиції є Дубровицький НВК «Ліцей-школа», хоча він
вважається наймолодшим серед навчальних закладів
району.
Серед
великого розмаїття традицій хочеться виділити
щорічний баскетбольний турнір
імені
М.І.Хрипти, першого директора
Дубровицької
ЗОШ №3. Він
має статус особливого, бо вже
декілька
років
поспіль є міжнародним.
Ось і цього разу 15 грудня 2013 року до нас приїхали дві команди із братньої Білорусії: юнацькі збірні із
м. Столін та м. Пінськ, а також юні баскетболісти із м.
Костопіль.
Урочистості тривали недовго, але кожен із виступаючих вкотре звернувся до світлої пам’яті М.І. Хрипти, згадавши надзвичайну людяність, щирість, толерантність і високий професіоналізм цієї людини. За традицією, живі квіти на його могилу поклали кращі учні ліцею. Велику допомогу в організації турніру: кубки, пам’ятні сувеніри, рушники із запашним короваєм надала
Дубровицька міська рада. Тому по праву і розпочинала
турнір Придюк Ольга Іванівна – секретар виконкому
міськради. Розпорядник свята – директор Дубровицького
НВК «Ліцей-школа» Кушнір В.В. – звернувся з теплими
словами подяки до Алевтини Михайлівни Хрипти і в

Учасникам районного фестивалю дитячої
поезії "Паросток"
21 листопада 2013 року
Із паростка росте могутня крона
І рясний цвіт вкриває густо віти,
В душі у вас поезія-Мадонна
Проймає трепет, коли пишуть діти.
Дитячий сміх, а голоси - дзвіночки
І душі чисті, як небо навесні.
Радіють мами, що сни і дочки
Плекають в серці вірші і пісні.
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знак пошани вручив від колективу подарунок. А ось найменші вихованці секції ритмічної гімнастики зарядили
позитивом та енергією і спортсменів, і вболівальників.
Отже, свято розпочалося. Як завжди хороше суперництво супроводжувалося шквалом емоцій, шаленим
азартом. Кожна команда показувала хорошу гру, спритність, хитрість і високу техніку. Як результат – перемогу здобула юнацька
збірна із міста Пінська, другими були
вихованці ДЮСШ м. Дубровиці, а третє
місце дісталося спортсменам із м. Столін. Переможці отримали призові кубки,
кращі гравці – грамоти, а глядачі – море
позитиву та емоцій. Його величність
спорт знову об’єднав усіх в одну спортивну сім’ю, де панує злагода, знання,
вміння, а головне – мир, повага і взаємопорозуміння.
Сахвон Мирослава, член гуртка “Есей”

Поезія - вершина рідній мові,
Вона, як казка добра на щодень,
Неначе у лузі калинові
Ніби мелодія із маминих пісень.
Хай вам життя розкриє білі крила
І Господь Бог вас береже від зла,
Щоб муза ваша вас благословила
І Україна до висотзійшла!
Віра Євфимець
с.Зелень

17 грудня 2013 року на базі нашого центру
позашкільної освіти відбувся обласний семінар для
методистів позашкільних навчальних закладів.
17 учасників семінару з різних куточків нашої області поспішали в далеку і для декого зовсім
незнайому Дубровицю: хтось – щоб повчитися,
хтось – щоб обмінятися чи поділитися досвідом, – і
не пошкодували про це, судячи з їхніх відгуків по
закінченню семінару.
Адже увійшовши в приміщення, наші гості
вже з першого поверху поринули у світ дитячої фантазії та творчості, який захоплював майстерними виробами, що подані на конкурс «Новорічна композиція», і не відпускав їх на другому поверсі, де розміщувалися конкурсні роботи відразу двох виставок –
«Космічні фантазії» та «Український сувенір».
У роботі семінару взяли участь заступник
начальника управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації М.П.Фурсович та
директор комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості» В.В. Южаков, які звернулися до учасників семінару з вітальним словом.
Головний спеціаліст управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації
Г.З.Рабешко окреслила стан та перспективи позашкільної освіти Дубровиччини, а презентував центр позашкільної освіти директор М.І. Семенюк, який
продемонстрував відеофільм про заклад.
Методичний блок висвітлювали М.В. Антосюк, методист центру позашкільної освіти та Т.А.
Мотрій, завідувач відділу центру позашкільної освіти.

Вкінці семінару на його учасників чекав сюрприз –
презентація творчих колективів, який відкривав ансамбль барабанщиць. Це був музичний калейдоскоп,
у якому взяли участь чотири групи вихованців Зразкового дитя чого естрадного колек ти в у
«Веселка» (керівник В.Семенюк) та його солістка,
переможиця обласного конкурсу естрадної пісні
«Юна зірка» Олександра Дудар, танцювальний колектив «Едельвейс» (керівник Я.Янковська), вихованці
гуртка сучасного танцю «Імпульс»
(керівник
Н.Курачик).
Останніми виступили вихованці драматичного гуртка «Мельпомена» (керівник В.Станк’явичус)
із вітальною композицією, після якої всі гості отримали вишиті подарункові торбинки з ласощами з нагоди наступаючого дня святого Миколая Чудотворця.
Під час
обговорення семінару за круглим столом на
нашу адресу линуло багато хороших слів схвалення, вдячності
та захоплення.
Олена Бабко,
завідувач відділу
центру позашкільної освіти

У конкурсі взяли участь 26 учнів
із 12 районів та міст області. Найкращі результати показали команди
з міст Рівне та Дубно, Дубровицького, Костопільського, Млинівського та Радивилівського районів.
Приємно відзначити, що команда Дубровицького центру позашкільної освіти, яку представляли
вихованці гуртка «Юні конструктори приладів радіоелектроніки» (Назаренко Назар, Рабешко Сергій),
керівник Шпак В.В., виборола ІІ командне місце.
В особистій першості Назаренко Назар зайняв ІІ місце в номінації «Науково-дослідницька,
експериментальна та конструкторська діяльність», а
Рабешко Сергій - ІІІ місце в номінації «Електроніка
та приладобудування».

22 листопада 2013 року на базі фізикотехнологічного факультету Рівненського державного
гуманітарного університету комунальним закладом
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради
п р о в е д е н о об ла с н ий к о н к ур с н а ук о во дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок серед учнівської молоді.
Метою проведення конкурсу є підтримка та
розвиток науково-технічної творчості учнівської молоді, залучення учнівської молоді до раціоналізаторства і винахідництва, поглиблення знань та навичок
в галузі техніки та виробництва, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розВітаємо переможців та бажаємо нових творчих
витку дітей.
злетів.
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«Я ВИБРАЛА ДОЛЮ СОБІ САМА…» ному рівні, з використанням ІКТ пройшли відкриті
(Ліна Костенко) уроки української мови у 2-А класі «Доречне вживання іменників», у 3 класі «Префікси й прийменниУ бурхливому життєвому морі школа – це ки» (вч. Жакун Т.П., Богдан В.Л.), природознавства у
острів любові, де дитину зрозуміють, порадять, підт- 4 класі «Океани Землі» (вч. Олексійовець Н.Ф.). Зміримають, де немає місця байдужості, де допоможуть стовно пройшли: свято-подорож «Вивчай рідну моїй усією своєю життєдіяльністю стверджувати Ра- ву» (вч. Буткевич Л.Г.), мовні ігри «Веселкова моя
дість буття.
мова» (вч. Муха О.С), «Граматична вікторина» (вч.
А вчитель – це і батько, і мати для багатьох Бруяка Л.В.), «Знавці української мови» (вч. Сокол
школярів. Можливо, не щомиті, а в одну секунду, І.Р.),
конкурсно-розважальна
гра
усього за одне нетривале спілкування він зможе дати «Найрозумніший» (вч. Олексійовець Н.Ф.), колектите, що шукає маленька людина… Учитель – це образ, вна гра «Учнівський експрес» (вч. Котяш О.В., Сусстворений століттями й тому шанований усіма. Усі лова Г.М.), конкурсна програма «Зростаємо мужнічекають від людини цієї професії саме вчителюван- ми» (вч. Жакун Т.П.) та година спілкування
ня! Учитель – це Майстер. Майстер слова, Майстер «Рослини – символи України» (вч. Богдан В.Л.). Під
звуку, Майстер думки, Майстер емоцій і настроїв, час проведення вищезгаданих заходів найактивніші
Майстер створення – констатації знань…
школярі отримували смайлики. Переможцями Тижня
Саме такі Майстри працюють у Колківському стали ті, в кого виявилося найбільше смайликів. СеНВК. У закладі активно працюють методичні об’єд- ред учнів 1-2 класів стали переможцями Родзін Тарас
нання, зокрема м/о вчителів початкових класів ( І місце, 1 клас), Шиловець Іван (ІІ місце, 2-Б клас),
(керівник Буткевич Л.Г.), вчителів суспільно- Воробей Валентина (ІІІ місце, 1 клас). Серед учнів 3гуманітарного циклу (керівник Степанюк О.М.), при- 4 класів – Лук’яновець Максим (І місце, 3 клас), Олеродничо-математичного циклу (керівник Годунко ксійовець Ярослав (ІІ місце, 4 клас), Мазур Ярослав
О.А.), класних керівників (керівник Ромаш О.Й.).
(ІІІ місце, 4 клас). Всі переможці були нагороджені
Хочу розповісти сьогодні про вчителів та ви- грамотами дирекції НВК та цінними подарунками.
хователів, які працюють з молодшими школярами.
Швидко збігає час, діти стають дорослими, а
Методичне об’єднання вчителів початкових класів їх учителі – мудрішими. Хочу подякувати своїм коналічує 11 членів, яким уміло керує вже не один рік легам за їхню невтомну працю.
Буткевич Лілія Григорівна, вчитель вищої категорії,
Нехай у домі Вашім завжди буде світло,
старший учитель. Педагоги працюють над методичХай люди усміхаються привітно,
ною проблемою «Використання інноваційних техноНехай земля квітчає шлях до школи!
Здоров’я Вам, надії та любові!
логій у процесі навчання учнів початкових класів».
Традиційними формами роботи є творчі звіти, презеР.М.Таборовець, заступник директора
нтація творчих напрацювань, індивідуальні педагогіКолківського НВК з НВР
чні виставки, методичні тижні, чільне місце займає і
самоосвіта. Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми. Щороку молодші школярі є активними учасниками Міжнародного конкурсу української мови ім. Петра Яцика, математичного «Кенгуру»,
природничого «Колосок», а також олімпіади «Юне
обдарування». Активно впроваджують педагоги
школи інформаційно-комп’ютерні технології, створюють власні портфоліо.
З метою зацікавлення школярів до вивчення
навчальних дисциплін у початкових класах, впровадження нетрадиційних підходів у роботі з молодшими школярами, розширення кругозору учнів у школі
нещодавно проходив Тиждень початкових класів.
Під час Тижня проведено ряд заходів, зокрема виставка «Мій зошит найкращий», на якій було представлено зошити учнів 1-4 класів. Найкращими визнано
зошити Остаповець Яни, Таборовець Марії (2-Б
клас), П’ясецького Валентина, Сидоришиної Вікторії, Жакун Валерії (2-А клас), Таборовця Любомира,
Корінь Яни, Олексійовця Ярослава, Жмури Яни, Молчанович Анастасії (4 клас). На високому методич-
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Дитинство
– маленька безтурботна країна. Кожному з нас доводиться бути в ній лише раз. Згодом стежина
до цієї країни заростає дорослими проблемами
та турботами. Дитинство… це справді найкраща пора життя людини, і проходить вона у
школі.
А шкільне життя насичене і цікаве, кожен прагне внести свою частку в життя, що
вирує довкола.
З 1 листопада по 30 листопада в нашій
школі проходив місячник правового виховання
«Бережи мене, мій законе!». Учні 1 – 4 класів
мали змогу подорожувати Країною Права, брати участь у цікавих казкових вікторинах, аналізувати вчинки казкових героїв, а також намалювати малюнки «Я маю право на…». Учні середньої і старшої школи стали активними
учасниками правових брейн-рингів, круглих
столів, які проводили класні керівники. Цікавими і корисними були для учнів тренінги з
педагогом-тренером Герасимчук І. Ф.
Ми
отримали не тільки нові знання з правознавства, а поглиблили ті які у нас вже є, навчилися
застосовувати їх у повсякденному житті.
15 листопада - Міжнародний день без
куріння. Учнями школи було виготовлено плакати «Ми не продаємо цигарки дітям до 18 років». Ці плакати були розміщені в торгівельних точках села.
16 листопада – День толерантності. Учні
1-11 класів виготовили плакати «Тепло своїх
долоньок вам дарують учні…..». орган учнівського самоврядування організували і провели
акцію «Візьмемось за руки», а також подарували всім учням і вчителям школи сердечка
«Будьмо толерантними!», і листівки «16 листопада – День толерантності».
До Дня вшанування жертв голодомору і
політичних репресій 22 листопада учнями 8
класу (класний керівник Вальковець М. Ф.) був
проведений виховний захід «Голод 1932-1933
рр.» Всі присутні мали змогу почути уривки з
творів про голод - 33 р, учні декламували вірші,
побачили уривок з документального кінофільму «Колос правди», пом’янули загиблих хвилиною мовчання. Бібліотекар школи Луцук Л. Г.
упорядкувала виставку художньої та документальної літератури «Голод – 33-го ».
3 25 листопада по30 листопада з ініціативи волонтерського центру «Теплі долоньки»
проходила в школі акція «Твори добро!» . Учні
зібрали овочі: картоплю, столові буряки, моркву, цибулю для людей1, які проживають в будинку людей похилого віку , що в с. Висоцьк.
Беручи активну участь в шкільному житті, виконуючі різні доручення, наші учні
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отримують
перші навички громадської
роботи – адже це добре прислужиться їм у майбутньому: дасть упевненість, знання, розуміння людей, розширить світогляд. Якщо дитина
бере активну участь у шкільному житті, вона
створює не тільки цінності для людей, вона
створює і саму себе.
Мозоль Марина, Президент ПДМ
Мочулищенського НВК, учениця 11 класу

розважальних конкурсах. Конкурсах - у
яких будуть брати участь усі ті, хто вірить і сподівається, любить і перемагає,
Життя людей на землі порівнюють із зір- бо з ними - мудрість.
ками в небі: народжуються і вмирають люди, з’являються і гаснуть зірки… У кожної людини в житті, як
і в зірок, настає той час, коли про неї дізнаються інші, коли її вітають з успіхом, разом з нею радіють за
цей успіх. Ось тоді і кажуть, що настав її «зоряний
час», тобто час, коли людина засяяла, як зірка в небі.
Засяяли такі зірки і в нашій школі. Це наші
відважні лицарі - хлопці, які змагалися за звання
«Містер школи - 2013».
Учасники демонстрували нам акторські та
вокальні здібності, кмітливість та винахідливість,
загальну культуру та оригінальність, знання рідної
мови та літератури, а також вміння бути гарними
господарями. Долаючи різні випробування, хлопці
намагалися бути витривалими, сміливими. Кожен з
них був неповторним, особливим, мав хороший настрій, який супроводжувався щирою посмішкою та
дотепністю.
Серед учнів 6 - 7 класів перемогу здобув А.
Юрчук, серед учнів 8 - 9 класів - Я. Гузич.
Вболівальники вітали переможців найкращими, найтеплішими, сонячними словами, бажали успіху на шляху до перемоги у наступних пізнавально Наш кореспондент, Туменський НВК
Діти прийняли активну
участь, переможцями стали
Котяй Борис, учень 6 класу
малюнок «Я маю право на освіту», та Тверда Аліна учениця 7 класу, малюнок «Берегти природу - це мій
обов’язок».
Цікаво та змістовно пройшов у нашій школі
місячник правового виховання. Впродовж листопада
місяця проводилися заходи спрямовані на популяризацію правової освіти з метою подальшого вдосконалення роботи в цьому напрямку.
Протягом місячника класні керівники провели
години спілкування на такі теми:
1клас- «Великі права маленької дитини»,
2
клас -«Права дитини», 3 клас – «Мої права та обов’язки», 4 клас - «Немає прав без обов’язків»,
5
клас - «Мої права», 6 клас – «Я - держава - суспільство», 7 клас - «як я реалізую свої права», 8 клас «Я маю права та обов’язки», 9 клас - «Право, обов’зок, відповідальність», 10 клас «сторінками Конвенції ООН», 11 клас « Мої обов’язки».
Бібліотекар організувала в шкільній бібліотеці
виставку тематичної літератури «Права-обов’зки»
Вчитель образотворчого мистецтва між учнями 5-11 класів провела конкурс малюнка « Мої права
та обов’язки».
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Наш кореспондент, Великоозерянський НВК

Школа – це дивовижний світ. Є у ньому місце і
для напруженої праці, і для розваг та відпочинку.
Нещодавно у Крупівській ЗОШ вчителями початкових класів Придюк З.В. та
Мозоль Д.В. був
організований і проведений лицарський турнір «За
прекрасних дам», в якому взяли участь учні 3-го і 4го класів.
Метою виховного заходу було: розширення
знань учнів про лицарство,їх роль і участь за часів
епохи Середньовіччя, розвиток спритності, рухливості, почуття взаємодопомоги, віри в свої сили;виховання почуття прекрасного, бажання стати
на захист слабшого, формування ціннісного ставлення до духовних надбань нашого народу.
Вчителі зробили все для того, щоб створити
гарний настрій учасникам та гостям свята. В залі панувала захоплююча атмосфера.
Турнір розпочали його господарі – король та
королева. Адже король вирішив віддати своїх доньок
за тих принців, які гідні його. Вони повинні бути
швидкі, як хорти, хитрі, як лисиці, міцні, як ведмеді,
мудрі, як сови. Не повинні боятися ні вогню, ні меча.
А ось і головні герої змагань – відважні лицарі,
які прибули з підводного царства, інших планет та
країн. Помічницями були юні дами, без яких у їхній
справі обійтися складно. З’явилися вони у пишному
вбранні під звуки урочистої мелодії, яка повела їх у
танок. Ну справжні принцеси!
Власне, турнір передбачав змагання, демон-

страцію лицарської вправності, витривалості, сили
волі, артистичних здібностей та розуму. Дуже цікавими і змістовними були такі конкурси, як «Передай
донесення королю», «Хто перший сяде на коня»,
«Пошук скарбів» , «Визволення принцес із неволі». А
ще лицарі демонстрували свої вміння в танцях.
Учасники свята перейняли від своїх наставників впевненість, бажання перемагати і завжди пам’ятати про ввічливість.
Незважаючи на похмурий осінній день, піднесений настрій заходу ще довго зігрівав серця всіх
присутніх гордістю за рідний куточок та його звичаї.
Адже молодших школярів приваблює лицарська мужність та впевненість у собі.
Наш кореспондент, Крупівська ЗОШ

Виховувати в учнів доброту, порядність, вірші, танці, пісні, сценки. Вкінці Миколай розбажання підтримати ближнього у скрутну хви- дав подарунки.
лину, допомогти учням усвідомити, що чуйноКотяш Є.А., заступник директора
го, доброзичливого ставлення потребують не
Підлісненського НВК
лише люди, а й весь оточуючий світ, розвивати
потребу робити добро, не чекаючи винагороди.
Саме таку мету ставлять вчителі, класні
керівники Підлісненського НВК, а особливо
класоводи початкових класів. Саме з такою метою класовод 3 класу Сидоришина Олена Вікторівна провела святкову зустріч «Іде Святий Миколай» - 19.12.2013р. Всі присутні сиділи таким
чином, що кожен учень сидів біля своїх батьків,
утворюючи спільне коло. Вся зустріч проходила
у вигляді щирої розмови, яка буває між рідними
та близькими людьми, які утворили одне велике
коло, велику дружню шкільну сім'ю.
Були в цій дружній сім'ї щира розмова,
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Особливості сучасних дітей
Зараз наші діти відрізняються від нас більш ніж коли-небудь: за весь
відомий нам відрізок історії нічого подібного ще не траплялось.
Сучасні діти несприйнятливі до тактики навіювання почуття провини.
Погано реагують на примуси, нотації, покарання. На цих дітей не діють
навіть фізичні покарання.
На що вони відгукуються, так це на повагу – повагу до них як до розумних особистостей, повагу до їх проблем, котрі для них не менш складні,
ніж наші дорослі труднощі.
Вони не завжди ведуть себе гарно. Серед них є неблагополучні діти . Але
кожному з них необхідно надати шанс здобути від нас ті поради, котрі
будуть заохочувати краще, що є в цих дітях.
Вони приходять в цей світ досконалими – і попадають в наш недосконалий світ. Внутрішньо вони
інтуїтивно знають, що гарно и правильно. Зовнішньо вони помічають все, що тільки є в нашому світі помилкового і потворного.
Діти інстинктивно почувають, хто вони і що їм потрібно. Вони очікують від усіх оточуючих взаємоповаги і любові. Вони ні при яких обставинах не схвалюють брехні, маніпуляції і насильства. Діти потребують пояснень і майже ніколи не вдовольняються відмовами на рівні: „ Тому що я так сказала”. Крім того, вони краще всього реагують, коли до них звертаються, як до дорослих. Чесність, довіра, відвертість виховуються простими кроками зміни поведінки – але тільки якщо ми хочемо почати з себе. Серйозне відношення до точки зору дитини може здатися для багатьох незвичним, але, змінивши своє мислення та очікування відносно поведінки дітей, ми зможемо досягнути того, що їх виховання буде здійснюватися з позиції миру і злагоди.
Принципи виховання сучасних дітей.
•
Визначаючи для дітей межі дозволеної поведінки, зберігайте при цьому творчий підхід до їх
виховання.
•
Давайте вихід їх надлишковій фізичній енергії. Враховуйте цю необхідність в будь якій ситуації: наприклад, під час заняття, привчаючи до правил поведінки, при виконанні завдання.
•
Дозвольте дитині самій встановити межі, а не навпаки. Ви будете приємно вражені, коли
взнаєте, на що здатна дитина.
•
Звертайтесь до дітей як до дорослих і рівних, але не покладайте на них дорослі обов’язки.
•
Давайте дітям детальні пояснення, а також давайте їм право висловити свою думку при прийнятті рішень з різних питань і, тим більше , надавайте їм декілька можливостей для вибору!
•
Не розмовляйте з ними зверхньо.
•
Проявляйте до них повагу не менш, ніж до своїх батьків чи до близького друга, якого ніжно
кохаєте.
•
Якщо ви говорите, що ви їх любите, але відноситесь до них не поважно, вони вам не повірять. Ніякі слова в світі не замінять прояву відвертої любові.
•
Спілкування з дитиною – це одночасно тяжка праця та привілей.
•
Дитина помітить усілякі хитрощі.
Центр освітнього процесу для педагога –
дитина, яка не є чистим аркушем паперу,
Навіть не пробуйте з нею хитрувати!
яка живе на певному віковому рівні, і,
якій не можна давати знання, як хворому
•
Не забувайте стежити за спілкувансиломіць ліки.
ням дітей – в них багато чому можна навчитися!

За словами російського психолога
Володимира Леві : « Світ дитини будується
з кусочків твого ранку. Але ти не пізнаєш і
не бачиш. Цей світ вразливий намагається
наслідувати твій, але мов сон
розсипається. У ньому інший простір,
інший час…»

В.Сухомлинський говорив, що об`єкт нашої праці
– душа. Тобто, будуючи відносини з дитиною на
доброті, розумінні, підтримці, у єдності з
довкіллям, через особистісно-орієнтоване
розвиваюче навчання,- педагог направляє
формування позитивної “ я-концепції”, вміння
повно використовувати творчий потенціал і
становлення цілісної гармонійної особистості.
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ще на Войтович. У 1952 році з’являється
первісток Валерій, який у родині був єдиною дитиною.
Варто згадати деталі родовідного дерева:
дідусь (батько батька) був сільським знахаВже осінь робить контрольні штрихи на своїх поло- рем і, можливо, це абсолютне генетичне занурення у обтнах… Тихим і м’яким видався цьогорічний листопад. рядовість та древні вірування і передались Валерію МиТак як у коловороті вітру кружляють малими вихриками колайовичу. Згодом допитливий юнак захопився краєлисточки, так тремтить і переживає моя мрія в серці…
знавством, історичною літературою. Він всерйоз почав
Автобус «Рівне-Прикладники» зупиняється при збирати перекази, бувальщини, легенди. Та коли після
в’їзді у село Вичівка, саме воно є метою мого маршруту.
закінчення школи постало питання вибору подальшого
Ще в червні 2013 року довелося випадково позна- життєвого шляху, Валерій подав документи до Рівненсьйомитись із рівненським художником, письменником- кого інституту водного господарства. Адже мав ще й недослідником, мистецтвознавцем Валерієм Миколайови- абияку пристрасть до фізики й математики. Отримавши
чем Войтовичем. Познайомились ми в обласній бібліоте- диплом інженера, він став працювати у Науковоці, я якраз вишукувала цікавий краєзнавчий матеріал про дослідному інституті технології машинобудування у Ріввидатних людей нашого краю. Чи так доля повернулася ному. Технічна робота не віддалила Валерія від творчосдо мене, чи зірки віщуті. Він й надалі завали удачу: при роботі з
хоплюється графіоб’ємним матеріалом
кою. З 1992 року
мені знадобилась допопрацює в Рівненсьмога і випадково я зверкому районному
нулась саме до Валерія
відділі культури,
Миколайовича, який є
далі в газеті «Сім
частим відвідувачем
днів». Теми, над
бібліотеки.. Розмова заякими працює, нокрутилась, звичайно,
сять широкий харазразу ж мені стало цікактер. Запал та енерво чи не мій він земляк,
гія, одвічна небайоскільки я часто чула
дужість відкривапрізвище Войтович у
ють у житті Валерія
своєму Дубровицькому
Войтовича нові сторайоні. Виявляться він
рінки. З 1994 року
наш земляк, про нього, на жаль, ми мало знаємо, хоча Валерій Войтович очолює благодійний фонд «Оріана»,
творить він уже понад 35 років і сторінки його видань – викладає на кафедрі народознавства Рівненського держалише вдумайтесь – десять з половиною тисяч книг, а як- вного гуманітарного університету. Через п’ять років
що взяти до уваги, що він перш за все художник, то це отримує запрошення до співпраці з Національним
повноцінна краєзнавча ілюстрована етнобібліотека.
університетом «Острозька академія». У цьому закладі
І тому його прізвище привело нас до села Вичівка, працює протягом наступних тринадцяти років. Невтомоскільки поблизу цього села, на хуторі Радочі, він наро- ний пошук, дослідження, жага до творчості не полишадився (адміністративно хутір цей належить зараз до Сер- ють митця ні на одну мить. Не дивно, що Валерій Миконицької сільської ради). Свої пошуки ми розпочали зі лайович має вагомий творчий доробок. Він – автор пам’яшколи, але є прикрим те, що тут ми не змогли почерпну- тних знаків художнику Нілу Хасевичу у с. Сухівцях, зати жодної інформації.
гиблим у німецько-фашистському таборі у смт. Клевань,
Валерій Войтович нам розповів, що поблизу Вичів- останньому гетьману Запорозької Січі Петру Калники залишилось закинуте обійстя його батьків. Мама Вале- шевському. Автор альбому «Храм:пам’ятки церковної
рія родом з Хмельниччини, була направлена на роботу архітектури м. Рівного та його околиць». Здійснив художвчителем початкових класів в село Вичівка. Від мами нє оформлення десятків книг та письменників України.
Валерію передалося почуття прекрасного, бажання збере- Учасник багатьох регіональних та Всеукраїнських вистагти народні звичаї та традиції. Тато, Микола Іванович, вок. Автор комплектів листівок: «Гетьмани України» та
працював бібліотекарем, на нашу думку, талант дослід- «Гомери України». Найбільш вагомим доробком Валерія
ника передався саме від батька, вміння зібрати і передати Войтовича є енциклопедичне видання «Українська міфоетноматеріал.
логія». Ця книга – наукове дослідження нашої культури,
Цікава історія знайомства батьків пана Валерія: вірувань, обрядів – результат 20-річноїпраці художника,
мама, Ольга Кирилівна, прийшла до місцевого фотографа дослідника, письменника, пошуковця. Саме в таких іпосаби зробити світлину на паспорт, красива жінка зразу ж тасях працює невтомний митець. Книга витримала три
сподобалася парубку, який також прийшов фотографува- видання, очікується четверте. Має багато дипломів, притися. Коли фото було готове, його власниця не змогла зів і і визнана «Кращою книгою 2003 року» серед5000
особисто забрати його , та наполегливість молодого зако- книг інших авторів.
ханого взяла гору. Він зрозумів, що це його доля, яку не
можна відпускати від себе. І саме завдяки фотографу
Продовження на 21 сторінці
Ольга Кирилівна невдовзі знову міняє паспорт та прізви-
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(Початок на 20 сторінці)
Своєрідним продовженням «Української міфології»
є «Антологія українського міфу у 3-томах». Антологія
визнана «Кращою українською книгою 2006 року». Ще
один вагомий здобуток нашого земляка : його книги
«Амазонка. Богиня-Діва-Воїн» та «Генеалогія богів давньої України», серед 2000 представлених на конкурс
книг, увійшли до «50 кращих книг України 2008 року».
Про значимість праць митця говорить той факт, що, вирушаючи у свій перший президентський візит до Європи, Леонід Кучма взяв з собою «Українську міфологію»
Валерія Войтовича і успішно презентував її першим особам європейських держав. Європа відкривала Україну за
книгою, яку написав наш земляк! Оце дійсно - Знай наших!
Про його творчість знято фільм. Як автора серії
книг з української міфології у 2009 році Валерія Войтовича подано для участі в конкурсі на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки. У 2012 році було випущено книгу Георгія Сербіна «Валерій Войтович. Ху-

Без дружби ніяке спілкування
між людьми не має
цінності.
Сократ

дожник земних і космічних світил». Він мав
творчі зустрічі на теренах всієї країни. А ще –
його називають янголом, який запалює сонце.
Під такою назвою пройшла й персональна
виставка живопису Валерія Войтовича.
Ми завжди залежимо від поворотів фатуму і так
склалося, що життя закинуло родину Войтовичів на Сарненщину – у селище Степань, що стала колискою його
творчості, але Валерій Войтович стверджує, що бажання
досліджувати народознавчі пласти нашої культури сягає
глибин Поліського краю.
На досягнутому Валерій Миколайович не збирається зупинятися, сповнений енергії і творчої наснаги, у
нього багато планів, задумів та мрій, він хоче малювати,
у вільний від написання час малює велике полотно
«Янгол, який запалює сонце», а також має неопубліковану повість «Плач Янгола», планує видати широку розвідку про села Вичівку та Серники, своє родовідне дерево.
Я сподіваюся, що ту іскру любові, яку запалив в
мені Валерій Войтович та його творчість, розпалить вогонь у наших серцях і ми задумаємося над тим, хто ми є і
звідки ми, а ще яких геніїв земляків маємо!
Серко Валентина,
учениця 8 класу
Золотинської ЗОШ І-ІІ ступенів

кордон, ми легко зуміли порозумітися. Запашний чай
створив невимушену атмосферу затишку, розкутості.
Ми змогли дізнатися багато нового про організацію
учнівського самоврядування в Сталінській школі №
2, а також поділилися власним досвідом. І розмовляли на серйозні теми, і розважалися, і вболівали за
баскетбольні команди, тому час сплинув непомітно.
Словом, це була незабутня зустріч. Ми сподіваємось, що наші друзі з Білорусі отримали масу позитивних емоцій та бажання спілкуватися надалі. І на
завершення – загальне фото і щирі обіцянки зробити
такі зустрічі традиційними. Тож чекаємо на запрошення від сябрів.
Гурток «Есей»,
НВК “Ліцей—ЗОШ І-ІІ ступенів

Дружба – найсильніше почуття, яке об’єднує
серця. 15 грудня ми вперше зустрілися з однолітками
з Білорусі. Спочатку пильно придивлялися один до
одного, і якось непомітно взаємна симпатія переросла в дружбу. Адже ми такі схожі:
активні,
непересічні, талановиті, комунікабельні, уміємо працювати над реалізацією власних планів, зазвичай вирощених мріями подорожувати, пізнавати світ, який
лежить поза межами нашої країни.
Міжнародний баскетбольний турнір став поштовхом для цієї зустрічі і відновив старі добрі стосунки між містами-побратимами. Хоч нас розділяє
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