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Щоквартальна педагогічна газета відділу освіти Костопільської районної
державної адміністрації та Костопільського районного методичного кабінету

Шановні педагоги,
дорогі учні та батьки!
Уже відзвеніла веселкова круговерть теплого літа,
зібрано багатий урожай хліба, а ранок першого
вересневого дня повниться мелодійними звуками
шкільного дзвоника. У хуртовині осінніх айстр
переплітаються дитячий щебет, юнацькі посмішки та
ностальгічні погляди дорослих. Це наш край, наша
держава зустрічають День знань — свято мудрості,
доброти і людяності. Саме з нього починається
незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до
пізнання, до нових звершень, до самостійного життя.
Бажаємо усім школярам на цьому шляху підкорити
нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та
досягти омріяної мети. Ваші здібності, креативність та
наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у
дорослому житті, а сприятимуть цьому — високі
стандарти сучасної української освіти, рівні можливості в
її здобутті для кожної дитини.
Найщиріші слова подяки — вчителям, які щедро
діляться своїми знаннями, плекають справжніх патріотів
нашої держави. Їх мудрість і високі моральні якості
залишаються із вихованцями на все життя.
Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним,
несе добрий настрій у кожний навчальний заклад, кожну
родину!
Мирного неба над головою та рясних божих
благословінь!
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Начальник відділу освіти
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Ми за мир в Україні та в усьому світі
В рамках угоди про співробітництво
між Костопільською та Попаснянською
райдержадміністраціями, яка підписана у
2016 році, у навчальних закладах
відбувалися різноманітні благодійні акції,
з метою підтримки школярів-ровесників з
Луганщини. Зокрема, «Костопільщина –
українській Луганщині», під час якої
учнівсько-батьківсько-педагогічні
колективи зібрали шкільне приладдя на
загальну суму 43000 гривень, акція
«Подаруй українську книгу дитині
Луганщини», у ході реалізації якої були
зібрані
художні
книжки
написані
українською мовою - 1382 примірники та
канцелярське
приладдя
(зошити,
обкладинки, олівці, ручки, щоденники,
фарби, альбоми), до Дня Гідності та
Свободи вихованці навчальних закладів
району презентували виставку малюнків, з
посланням про те, що добро і правда
переможе, акція «В обіймах Святого
Миколая», у рамках якої учні шкіл
долучилися
до
збору
подарунків,
ялинкових прикрас, іграшок, цукерок,
малюнків та листів для привітання дітей із
Попаснянського
району
Луганської
області.
Учні
Попаснянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1 протягом 15-20 грудня 2016 року
перебували на Костопільщині.

Коли приходить весна в Україну,
пробуджується і воскресає природа,
відроджується
життя
і
надходять
Великодні свята, які завжди асоціюються
із радістю та щастям, учнівськобатьківсько-педагогічні колективи вкотре
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доводять, що вони не залишаються
байдужими до тих, хто потребує уваги й
допомоги. Стежок, що ведуть до щастя,
існує безліч, а одна із них це дарувати
своє душевне тепло. На даний час
завершилася акція «Обереги єднання –
патріотам
Попаснянщини»,
у
ході
проведення
якої
відбувся
збір
виготовлених своїми руками оберегів
єднання з українською символікою, адже
оберіг — найдавніший символ щастя,
який втілює традиції народу, його
мудрість.
Цей
талісман
повинен
передаватися з рук в руки. У стінах
закладів
освіти
були
проведені
різноманітні майстер-класи для батьків,
учнів та педагогів, які активно долучилися
до
виготовлення
своїми
руками
символічних подарунків: ляльок-мотанок,
янголів-оберегів, домовичків, мішечків
щастя та ін. Провівши благодійні ярмарки
на базі шкіл та дошкільних закладів
відбувся збір різноманітних українських
Великодніх символів (вишиті рушники,
вишиті картини, обереги, різноманітні
писанки, голуби миру, ангелочки з дерева
та тканини, ляльки-мотанки, браслети,
іконки, підкови на щастя, малюнки,
листівки та ін.). До акції долучилися
також працівники відділу освіти та
Костопільського районного методичного
кабінету виготовивши обереги-ангелята із
побажаннями для педагогів та школярів
Попаснянщини.
Підводячи
підсумки,
можна
впевнено стверджувати, що колективи
закладів освіти не стоять осторонь
суспільно-політичних подій у країні і
ніхто не залишається байдужим. Ми
всіляко підтримуємо мирних жителів
Сходу та бійців, які відвойовують мир у
зоні АТО, а обереги принесуть в домівки
щастя і оберігатимуть їх власників.
Ірина Бернада,
методист Костопільського районного
методичного кабінету
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Геннадій Зубко відвідав
будівництво нової школи у Піскові
на Костопільщині
28 квітня з робочою поїздкою на
Костопільщині
побував Віце-прем’єрміністр – Міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України Геннадій
Зубко, який відвідав Пісківську ЗОШ І-ІІІ
ступенів, де вшанували пам’ять герояземляка Олександра Мацюка, котрий
загинув
рік
тому,
захищаючи
територіальну
цілісність
України.
Присутні віддали данину пам’яті ще трьом
героям-односельчанам,
чиї
імена
закарбовані на меморіальних дошках
шкільного приміщення, поклали квіти,
вшанували хвилиною мовчання. У заході
взяли участь голова Рівненської ОДА
Олексій Муляренко, голова Рівненської
обласної ради Микола Драганчук, голова
Костопільської РДА Олександр Середа,
голова Костопільської райради Сергій
Ткачук, інші поважні гості. Делегація на
чолі з високопосадовцем побувала на
будівництві нового навчального закладу в
селі Піскові. Стара школа, якій 65 років,
вже давно була визнана аварійною.
Завдяки ініціативі районної влади, дієвій
підтримці
обласного
керівництва,
водночас із прийнятим рішенням зводити
новий заклад, було віднайдено на
будівництво перші кошти. У 2016 році на
нову школу витрачено більше 16
мільйонів гривень. У 2017-му роботи
продовжуються, передбачається виділення
23 мільйонів: 90% профінансує ДФРР, що
становить 21412,00 тис.грн. та 10% – це
співфінансування з місцевого бюджету
(2379,879 тис.грн., із них 2141,960 тис.грн.
– кошти районного бюджету та 237,973
тис.грн. – це кошти сільського бюджету).

Геннадій
Зубко,
оглядаючи
будівництво зазначив, що сприятиме
надходженню необхідних коштів, адже
громада Пісківської сільради, а це 2,5
тисячі жителів, в якій народилися і були
виховані четверо героїв України, повинна
мати належну школу. Сподівається на її
відкриття Віце-прем’єр-міністр – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України вже на день Святого
Миколая, 19 грудня 2017 року. Проектом
передбачено, що сучасний двоповерховий
навчальний заклад на 226 учнівських
місць, із великою актовою залою,
перехідною
галерею,
їдальнею,
спортзалом, а також стадіоном буде
готовий надати освітні послуги місцевим
школярам.
Любов Тхоревська,
директор Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Редкодубську Світлану
Мирославівну, фіналістку ІІІ
(заключного) туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року -2017»,
привітали керівники району
28 квітня 2017 року у м. Вінниця, на
базі комунального вищого навчального
закладу «Вінницька академія неперервної
освіти», відбувся ІІІ (заключний) тур
всеукраїнського конкурсу «Учитель року2017» у номінації «Біологія». Участь у
ньому взяла переможець ІІ (обласного)
туру
Конкурсу,
учитель
біології
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Костопільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 4, Редкодубська Світлана
Мирославівна.
Високий
рівень
професійної
майстерності,
досвід,
прагнення
перемоги
дозволили
конкурсанту вийти у фінальний етап і
продемонструвати
інноваційність
мислення, володіння сучасними освітніми
та інформаційними технологіями і,
звичайно, власне бачення розвитку
біологічної освіти.
Повернувшись у
стіни рідної школи учитель поділилася
враженнями від участі у Конкурсі.
Приємним
сюрпризом
Світлані
Мирославівні був приїзд до закладу
Олександра
Середи,
голови
Костопільської
районної
державної
адміністрації, Сергія Ткачука, голови
Костопільської районної ради, Наталії
Беляновської, начальника відділу освіти
та Оксани Регези, завідувача методичного
кабінету, які висловили слова подяки за
професіоналізм, творчість, педагогічну
майстерність виявлену на заключному
етапі Конкурсу та вручили подарунковий
сертифікат на придбання навчальнометодичного
обладнання
сучасного
кабінету біології на суму 195 тисяч
гривень.
Очільники влади
акцентували увагу на значній підтримці
освітянської галузі та тісній співпраці
депутатів
обласної
ради
Миколи
Кучерука, Василя Кльопа, Руслана
Потапчука,
Олександра
Козака,
депутатського корпусу районної ради з
представниками влади району та відділу
освіти з метою підтримки творчо
працюючих вчителів та обдарованих
учнів, оновлення освітянських закладів,
проведення
капітальних
ремонтів,
покращення
матеріально-технічної,
навчально-методичної бази шкіли. Наталія
Беляновська і Оксана Регеза подякували
Світлані Мирославівні
за достойне
представлення освіти Костопільщини та
Рівненщини на ІІІ (заключному) турі
всеукраїнського конкурсу «Учитель року -
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2017» та зазначили, що отриманий нею
досвід має
мотивувати колег до
розвитку,
вдосконалення
та
бути
поширеним шляхом проведення майстеркласів і виступів на
засіданнях
методичних
структур
заступників
директорів із навчально-виховної роботи
та педагогів району.

Світлана Редкодубська зазначила,
що у ході підготовки та участі у Конкурсі
відчувала підтримку та допомогу відділу
освіти, методичного кабінету, колегпедагогів загальноосвітньої школи № 4 та
висловила вдячнісь представникам влади
за надану можливість облаштувати новим
сучасним обладнанням кабінет біології.
Оксана Регеза,
завідувач Костопільського районного
методичного кабінету.
У школі-комплексі запрацював
новий кабінет
Молодші школярі Костопільської
загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ
ступенів №6 отримали новий кабінет, у
якому вивчатимуть інформатику. В
минулому році школа взяла участь у
конкурсі мовних таборів GoCamp і
здобула перемогу, увійшовши до числа
100 переможців з усіх областей України.
До речі, таких шкіл в Рівненській області
було лише чотири. Три тижні в школі
працювали волонтери з США, Індонезії,
старшокласники міських шкіл наші
вчителі англійської мови. Завдяки їхній
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діяльності діти змогли збагатити свої
знання з англійської мови. Щоб
відзначити школи-переможці конкурсу
мовних таборів GoCamp управління освіти
і науки РОДА надало комп’ютерні класи.
Щоб
підготувати
кабінет
для
встановлення техніки, довелося докласти
великих зусиль як матеріальни, фізичних
та моральних. Але завдяки фінансовоматеріальній
підтримці
небайдужих
людей, цей процес завершився. У кабінеті
були замінені електричні кабелі та інше
обладнання,
чотири
вікна,
десять
світильників, проведено підключення до
мережі Інтернет, відремонтовано і
пофарбовано стелю та стіни, підлогу.
Загальна сума вартості матеріалів склала
близько 38 тисяч гривень. До цього
долучилися Кльоп В., Мельник А.
Ляховчук В., Ткач О., Чижов Ю.,
Корнійчук А. та інші небайдужі люди.
Батьки
учнів
початкових
класів
подарували комп’ютерний стіл, на якому
розмістили всю техніку, випускникиоднадцятикласники подарували стіл для
теоретичних занять.

Всі ремонтні роботи в кабінеті були
виконані
працівниками
школи. Не
залишилися осторонь і волонтер Корпусу
миру США в Україні Ханна Рідл із
координатором Іванною Корнійчук, яка
була керівником мовного табору. Завдяки
участі в одному з проектів, вони змогли
поповнити кабінет ноутбуком, принтером
та
літературою
для
підготовки
випускників до ЗНО. Наші благодійники,
керівники районної влади Олександр
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Середа та Сергій Ткачук, начальник
відділу освіти Наталія Беляновська,
відвідали школу, побували на уроці і були
приємно
вражені
побаченим.
Висловлюємо величезну вдячність
нашим меценатам, батькам та всім не
байдужим людям.
Петро Пашко,
директор Костопільської
ЗОШК І-ІІІ ступенів №6.
Де сумлінна праця, там - успіх!
«Де сумлінна праця, там – успіх».
Під таким гаслом проходить щорічне
традиційне свято нашої освітянської
родини. 26 травня 2017 року на базі
культурно-дозвіллєвого центру «Свиспан
Лімітед» відбувся ХІX районний зліт
«Творча обдарованість». Величальними
позивними розпочалася найпрестижніша
подія учнівської молоді Костопільського
району під назвою «Дитинство-Країна
знань-Крилата юність», яка зібрала учнів,
педагогів, батьків, гостей, меценатів,
людей, які сіють зерна творчості у світлі
дитячі душі. Це свято таланту та
інтелекту, на ньому відзначаються
найкращі
вихованці,
котрі
стали
переможцями Всеукраїнських олімпіад,
конкурсів, турнірів, змагань, та вчителі,
які допомагають кожній дитині робити
маленькі, але багатообіцяючі кроки в
майбутнє.
Вступним
словом
церемонію
нагородження
відкрив
голова
Костопільської
районної
державної
адміністрації Олександр Середа, який
зазначив: усі вагомі здобутки освітньої
галузі району є результатом творчості і
таланту учнів, розуму і майстерності їхніх
наставників та небайдужості батьків. Від
імені районної державної адміністрації
слова вдячності він висловив школярам −
за наполегливість та завзяття, педагогам −
за віддану працю, батькам − за розуміння
та підтримку і підкреслив, що саме така
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молодь є запорукою гідного майбутнього
нашої держави, яка у свою чергу
обов’язково достойно оцінить здібності та
працю обдарованих юних громадян.
Побажав усім присутнім міцного
здоров’я, миру, здійснення мрій та нових
досягнень і запевнив у готовності влади
району завжди підтримати обдаровану
молодь, її розум, інтелект, здобутки,
невтомне бажання бути кращими голова
Костопільської районної ради Сергій
Ткачук.
До привітань інтелектуальної еліти
району, вручення грамот, грошових
винагород та квітів долучилися меценати
та гості свята: директор найбільшого в
Костополі підприємства, компанії з
іноземними
інвестиціями
«Свиспан
Лімітед» Юлія Федишин, головний
технолог підприємства Дмитро Кудінкін,
PR-менеджер
підприємства
Наталія
Андрійчук,
голова
профспілкового
комітету Олександр Бурячинський, ректор
Рівненського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти Алла
Черній, депутат обласної ради Василь
Кльоп, секретар міської ради Дмитро
Єрмаченко,
помічник-консультант
народного депутата Сергія Євтушка Юрій
Левчук, які відмітили, що перемога у
Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та
змаганнях для більшості дітей стане
стартовим майданчиком для їх творчого,
інтелектуального та духовного зросту.
Із вітальним словом звернулася до
всіх присутніх начальник відділу освіти
Наталія Беляновська, яка підкреслила
значення цьогорічних здобутків учнів та
висловила сподівання, що отриманий
досвід, знання і досягнення стануть
запорукою
їх
майбутніх
життєвих
перемог. Наталія Беляновська зазначила,
що тематика нашого свята невипадкова, а
навіяна тим, що Україна, отримавши
режим безвізових подорожей Європою,
розширить горизонти можливостей для
наших талановитих учнів.

стор.
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Як виступили юні обдарування у
цьому навчальному році та що очікувало
наших домінантів під час нагородження?
Традиційна червона доріжка, оплески
шанувальників, фотосесії, інтерв'ю та
відзнаки.
Цьогорічна урочистість пройшла у
формі цікавої подорожі шкільною
країною, в якій живе талант та успіх. Усі
присутні мали можливість зупинитися на
станціях «Дитинства казковий світ»,
«Низький уклін вам, найдорожчі люди»,
«Гордість
Костопільського
краю»,
«Інтелектуали ХХІ століття», «Майбутній
науковець», «Технологічний простір»,
«Світ інтелектуальних радостей», «Творче
намисто», «Спортивний олімп», «Майстри
педагогічної творчості», «Найкращий
учень-інтелектуал», «Учитель нового
покоління», «Крилата юність».
Під час проведення заходу було
нагороджено 128 учнів, які стали
переможцями та призерами у 159
позиціях: ІІІ
етапу Всеукраїнських
олімпіад із навчальних предметів, ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
учнівчленів Малої академії наук України,
Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів,
змагань, акцій.
Слова вдячності линули з вуст
ведучих тим, хто сіє добро, як щедрий
колос, дарує дитячій душі свої знання,
любов,
веде непростими
шляхами
вихованців до перемог, досягаючи
вагомих результатів. Приємним є той
факт, що 72 педагоги загальноосвітніх та
позашкільних закладів району, які є
партнерами та помічниками дитини на її
шляху
до
самоутвердження
як
особистості, патріота своєї Вітчизни,
носія європейських цінностей отримали
грошові винагороди від районної ради і
адміністрації та квіти від міського голови.
Найтепліші
привітання
та
найщиріші побажання за чуйність,
підтримку, терпіння, розуміння були
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адресовані батькам. Бо «від доброго
дерева добрий і пагінець одійде, од
добрих батька і матері піде й добра
дитина», саме тому ми переконані, що
наші переможці, юні таланти, не досягли б
своїх результатів без доброго, теплого
материнського серця,
твердої, але
люблячої руки батька.
Незмінним меценатом заходу було
деревообробне підприємство «Свиспан
Лімітед»
український
виробник
деревостружкових плит, продукція якого з
успіхом реалізовується по всьому світу.
Приємно відмітити, що меблі, які
сьогодні випускають в Італії, Німеччині,
Польщі та інших країнах Євросоюзу,
виготовляються із сировини цього
підприємства.
Сьогодні
«Свиспан
Лімітед» відчиняє двері для молоді та
сподівається, що в майбутньому наша
талановита юнь – буде працювати саме на
українських підприємствах, розвиваючи
та відроджуючи національне виробництво.
Знаємо, як нелегко створити
систему заохочень для здібних дітей. Бо
це велика справа великих людей, що
творять добро та підтримують інших.
Завдяки підприємств у компанії з
іноземними
інвестиціями
«Свиспан
Лімітед»,яке вже понад 14 років
опікується
обдарованими
дітьми
Костопільщини, було скеровано більше 90
тисяч гривень для проведення свята та
підтримки учасників районного зльоту
«Творча обдарованість». Приємно, що
меценати роблять свій вагомий внесок у
почесну
справу
стимулювання
обдарованих дітей. Ми переконані, без
них не була б можлива урочистість, адже
саме вони дарують нашим дітям радість і
відчуття свята.
Не забуваємо і про звичаї. Вже
стало гарною традицією на святі вручати
перехідний
символ «Мудра
сова»
навчальному закладу, учні якого вибороли
найбільше
призових
місць
у
Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.

стор.
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Цьогоріч такий символ завоювала команда
Костопільського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І
ступеня-гімназія ім. Т.Г.Шевченка», яка
отримала
цінний
подарунок
від
меценатів.
Щемливим і водночас урочистим
моментом зльоту було вручення дипломів
Софії Кручок, учениці 10 класу
Костопільської загальноосвітньої школи
№ 3 І-ІІІ ступенів, Людмилі Грицюк,
керівнику
гуртка
Костопільського
будинку школярів та юнацтва, та
нагородження
їх
у
відповідних
номінаціях
«Найкращий
ученьінтелектуал»,
«Учитель
нового
покоління».

Гарним подарунком для всіх гостей,
учасників зльоту та обрамленням до
урочистості були виступи вихованців
Будинку
школярів
та
юнацтва.
Атмосферу свята створили всі присутні.
Вихованці
позашкілля,
учні
загальноосвітніх навчальних закладів,
кожен із нагороджених висловили слова
вдячності своїм вчителям та батькам за
знання та підтримку, за проведене дійство.
Ми ще і ще раз переконалися: нам є ким
пишатися, до чого прагнути і куди рости.
Є потужний потенціал творчої та
обдарованої молоді, вчительської та
батьківської громади, а ще велике
бажання бачити свого учня, свою дитину
успішною,
потрібною
людям
і
суспільству.
Валентина Шарапа,
методист Костопільського районного
методичного кабінету.
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Крокує літо по планеті
Літні канікули – це завжди приємно.
Закінчилися уроки, позаду залишилися
дзвінки, перерви, а попереду – яскраві,
теплі дні. Коли закінчується навчальний
рік, для школярів, починається весела
пора – канікули! Але провести всі сонячні
дні
вдома
перед
телевізором
і
комп’ютером – це залишитися без
казкових
емоцій,
нових
друзів,
різноманітних
розваг.
Літо
—
відповідальна пора в житті кожної дитини
для її відпочинку і розвитку: фізичного,
духовного, розумового.
Головний об’єкт турботи і уваги
дорослих – діти. Щороку у рамках
оздоровчої кампанії у Костопільському
районі приділяється велика увага питанню
відпочинку учнів. Ось і цьогоріч із 29
травня по 16 червня працювало 35
пришкільних
таборів
із
денним
перебуванням дітей. На їх функціонування
з районного бюджету було виділено 280
тис. 280 грн., це дало можливість
забезпечити харчуванням вартістю 10 грн.
на добу 2002 школярів району.
Побувати
у
таборі,
весело
відпочити, набратися сил, а у шкільному
творі на тему «Як я провів літо» написати
про яскраві та незабутні враження від
відпочинку–
мрія
кожної
дитини.
Пришкільні табори відпочинку – це
змістовне дозвілля з добре підготовленою
програмою культурно-масових заходів та
захоплюючими екскурсіями. У 19 таборах
району працювали мовні загони, де
покращували свої навички володіння
іноземною мовою 476 школярів. Якісний
супровід
роботи
мовних
загонів
забезпечували 48 учителів іноземної мови
та 16 волонтерів. Робота у таборах
спланована з урахуванням потреб дітей у
самореалізації, дала можливість цікаво,
весело та з користю для здоров’я провести
час, позбавити вихованців нудьги та
відкрити в собі нові таланти. Їх діяльність
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носила відкритий характер, адже діти та
їхні батьки мали змогу щоденно
знайомитися з путівкою дня. За
допомогою
фоторепортажу
висвітлювалися
події.
Робота
організовувалася так, щоб кожна дитина
знайшла собі справу до душі, відчула себе
комфортно,
збагатилася
духовно,
загартувалася фізично.
Закриття пришкільного табору – це
радість і сльози, тут справді здружилася
вся шкільна родина, тут кожне слово
зігріте щирістю і теплом вихователів, а з
облич дітей ніколи не сходила усмішка і
завжди
був
хороший
настрій. Переконатися у тому, наскільки
насиченим та змістовним був відпочинок
школярів району на підведення підсумків
роботи у Костопільські загальноосвітні
школи № 2 та № 3 завітали голова
Костопільської
районної
державної
адміністрації Середа Олександр Адамович
та начальник відділу освіти Беляновська
Наталія Миколаївна, які нагородили
грамотами
найактивніших
і
найталановитіших вихованців, побажали
їм гарних літніх канікул, подякували
педагогічним колективам закладів за
змістовно проведене дозвілля учнів
району, адже вся діяльність пришкільних
таборів була спрямована на формування
дружніх шкільних колективів.
Ми, педагоги району, віримо, що
перебування в пришкільних таборах
запам`ятається кожній дитині і стане
приємним спогадом у майбутньому.
Ірина Бернада,
методист Костопільського
районного методичного кабінету
Наш керіник найкраащий в Україні
13-15 червня у Києві відбувся 3-й
етап
Всеукраїнського
конкурсу
майстерності педагогічних працівників
позашкільних
навчальних
закладів
«Джерело творчості», який ставив за мету
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популяризацію педагогічних здобутків,
підвищення ролі керівників гуртків у
виконанні основних завдань, покладених
на позашкільні навчальні заклади.
Переможцями
конкурсу
в
трьох
номінаціях визнано педагогів Рівненської
області. Серед них є і керівник гуртка,
методист Центру технічної творчості та
комп’ютерних
технологій,
Людмила
Ярмольчук, яка виборола перемогу у
номінації
«Керівник
інформаційнотехнічного гуртка», продемонструвавши
високий рівень професійної підготовки,
компетентнісний
та
особистісно
зорієнтований підходи до проведення
занять.

15 червня 2017 року в актовій залі
Міністерства освіти і науки України
відбулося
урочисте
нагородження
переможців та лауреатів конкурсу.
Вітання з перемогою продовжилися і в
навчальному закладі.
Несподіваним і
приємним
моментом
Людмилі
Володимирівні були привітання від
Оксани Кіптель, заступника голови
Костопільської
районної
державної
адміністрації,
Наталії
Беляновської,
начальника відділу освіти, Оксани Регези,
завідувача методичного кабінету та
Лариси Головачик, голови галузевої
профспілки
працівників
освіти
Костопільського району, які висловили
слова
подяки
за
професіоналізм,
творчість,
педагогічну
майстерність
виявлену у Всеукраїнському конкурсі
майстерності педагогічних працівників
позашкільних
навчальних
закладів
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«Джерело
творчості»
у
номінації
«Керівник
гуртка-2017».
Людмила
Володимирівна зазначила, що у ході
підготовки та участі у Конкурсі відчувала
підтримку та допомогу відділу освіти,
методичного кабінету та колег-педагогів
Центру
технічної
творчості
та
комп’ютерних технологій.
Леся Павлюк,
методист ЦКТіКТ
Хочеш змінити світ - надихай дітей!
Літо. Спека. Релакс. Кожен з нас із
нетерпінням чекає літніх канікул, оскільки
це є найкраща пора для відпочинку,
подорожей та нових знайомств. Літо
перетнуло свій екватор, а вражень від
нього вже стільки, що аж хочеться
поділитися з читачами. «Хочеш змінити
світ - надихай дітей», - саме ці слова є
своєрідним девізом проекту GoCamp,
діяльність якого координується командою
громадської організації GoGlobal за
підтримки
Президента
України,
Міністерства освіти і науки України,
Міністерства закордонних справ України,
Посольства США в Україні, Британської
Ради в Україні, компанії Microsoft та
інших партнерів.
Костопільська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №4 стала одним із
п'яти
загальноосвітніх
навчальних
закладів Костопільського району та
однією із вісімнадцяти шкіл Рівненської
області, що здобули перемогу у
відбіркових турах для участі у GoCamp.
Як це стало можливим? Нам вистачило 90
секунд, адже саме стільки тривала
презентація свого міста у форматі
креативної роботи "Запроси волонтера до
своєї школи", яку підготували вчитель
англійської мови Оксана Дрюченко та
вчитель інформатики Дмитро Стасюк.
Чому саме GoCamp? Це - новий формат
літнього табору, робочою мовою якого є
іноземна
(англійська).
Це
-
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експериментальний
майданчик
для
апробації новітніх технологій та методик
навчання та виховання. Це - унікальний
простір для спілкування англійською і
активного
відпочинку,
обміну
культурними цінностями та розширення
світогляду. Що ж – мета досягнута:
запрошення заохотило волонтера обрати
саме нашу школу. Ми почали готуваnися,
але найбільше усіх цікавило, ким саме
виявиться наш гість-волонтер із 600
іноземців із 140 країн світу. І от за 2 місяці
до початку роботи мовного табору ми
обмінялися контактами і вже разом в
режимі online розпочали працювати над
програмою,
видами
діяльності
та
контентом.

І ось наш волонтер із Єгипту
Kareem
AbdelKhalek
у
Костополі.
Враження та емоції від зустрічі надзвичайні. Атмосфера спілкування тепла і невимушена. Здавалося, що
мовного бар’єру й зовсім не було (ну хіба
що перші півгодини). Ми одразу
зрозуміли, що у творчій співпраці із
представником
культурно-освітньої
дипломатії сусіднього континенту 33 наші
вихованці зрозуміють, що літній табір
GoCamp буде насичений цікавими та
яскравими подіями, першою з яких стало
вручення ексклюзивних сувенірів з
Єгипту. Карім - це людина з великим
серцем та бажанням допомагати. В
Україні він вперше. Проте до цього часу
відвідав не один десяток країн, у тому
числі європейських, багато подорожує та
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має чимало друзів по всьому світу. "Мені
подобається працювати з дітьми, бо вони
дають мені сили. З ними немає часу
думати про втому, адже потрібно завжди
бути активним. Хочу, щоб усі зрозуміли,
що коли ти володієш іноземною мовою, ти
можеш почувати себе в безпеці у будьякому куточку світу. Сподіваюся, що
своєю історією я зможу надихнути дітей
та показати їм, що немає нічого складного
у спілкуванні англійською. Та і взагалі… в
житті немає нічого неможливого!", - додає
Карім.

Із приїздом волонтера відпочинок у
таборі набув якісно нового змісту: взаємне
знайомство,
бесіди
виключно
англійською,
обмін
враженнями,
подолання
культурних
стереотипів,
робота в групах, екскурсії містом тощо.
Карім став почесним гостем під час
проведення
загальношкільного
свята
«Творче обдарування-2017», яке за
сприяння директора Петра Івашинюти
цьогоріч відбулося у Музеї лісу, очолив
групу підтримки Вікторії Бирди, учениці
7-Б класу нашої школи,
під час
проведення фестивалю дитячої краси та
моди до Міжнародного дня захисту дітей.
Перший тиждень плідної співпраці
увіншався проведенням
Cross-Cultural
Metting, до участі в якому долучилися
мовні табори міста: Костопільської
гімназії, ЗОШ №3,4,5. Захід відбувся у
одному із найсучасніших закладів нашого
міста - Клубі ДБК, завдяки сприянню PRменеджера
компанії
з
іноземними
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інвестиціями «Свиспан Лімітед» Наталії
Андрійчук, за що їй особлива вдячність.
Розділити позитивні дитячі емоції завітали
начальник відділу освіти Костопільської
РДА Наталія Беляновська, завідувач РМК
Оксана
Регеза
та
регіональний
координатор GoCamp Олена Андрійчук.
Вихованці мовних таборів презентували
національні
традиції,
представляли
українську кухню, одяг, танцювали
українські танці та грали в ігри, активним
учасником
яких
був
волонтер.
Найцікавішою для дітей стала власне
розповідь Каріма про його рідну країну –
Єгипет, що супроводжувалася яскравою
мультимедійною
презентацією.
Діти
дізналися багато цікавих фактів про
батьківщину волонтера, а також отримали
відповіді на свої запитання, зробили селфі
та просто поспілкувалися. Наступна
спільна зустріч мовних таборів міста
відбулася на пришкільній території
ЗОШ№4 під час проведення Kid’s Quest
“Treasure Hunting”», у ході якого діти
натхненно демонстрували табірні motto,
співали енерджайзери, виконували творчі
завдання на станціях “Museum Quest”,
“Geography quiz”, “Do It Yourself”, шукали
солодкі
«скарби»,
спілкувалися
з
волонтером та фотографувалися. Наша
шалена міжкультурна тусівка останній
тиждень табору провела у Карпатах.
Приголомшлива поїздка тривала 4 дні.
Ідейним натхненником маршруту стала
директор шкільного табору GoCamp
Оксана
Дрюченко,
яка
ретельно
пропрацювала кожну деталь мандрівки.
Групу
супроводжували
педагоги
Маргарита Кочакова, Марія Стельмащук
та Людмила Чепела. Юні туристи спільно
із волонтером відвідали Кременець, де
піднялися на Замкову гору, здійснили
екскурсію
до
Кам’янець-Подільської
фортеці.
Чого тільки варта нічна
прогулянка старим містом по GPSнавігатору! Наступного дня відвідали
Хотинську фортецю, спустилися углиб
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Кришталевої
печери
в
с.Кривче,
помилувалися Джуринським водоспадом
та гірськими пейзажами с.Микуличин, що
поблизу Яремче, де й зупинилися на
ночівлю. Чудові враження залишилися в
учнів після катання на фунікулері у
Буковелі, відвідування форельного озера,
перевернутого будинку у с.Татарів,
сувенірного ринку та водоспаду «Пробій»
у м.Яремче та Скель Довбуша. У спільноті
GoCamp ЗОШ№4 у Facebook
можна
побачити фото- та відео подробиці
табірного
життя
https://www.facebook.com/groups/12427709
8137128/. "Як наставник я черпаю від
своїх учнів все, що може зробити мій світ
глобальнішим. Вони представляють їхні
унікальні погляди на життя, які стають
викликом для моїх думок. Без них я б не
був таким, як є. І моє головне завдання –
вселити їм віру в те, що вони мають
інструмент для спілкуватися без бар’єрів з
усім світом", — вважає волонтер.
Карім неодноразово повторював, що
почуває себе в Костополі надзвичайно
важливою особою. Такий прийом,
гостинність, щедрість. Приймаюча сім'я
(host familу) — важливий учасник
GoCamp спільноти. Кращого способу
дізнатися про побут українців іноземцю
годі й уявити! Та й для українців це
хороша можливість познайомитись із
іншою культурою, знайти нових друзів та
попрактикувати англійську! Особливі
слова подяки неодноразово лунали з вуст
Каріма на адресу його host-family. Це
сім’я Ірини Безнюк, яку від нині він
називає своєю українською домівкою.
Родина Ірини, а особливо її діти Володимир, В’ячеслав та Злата, мали
чудову
можливість
спілкуватися
англійською в родині, пізнати нову
культуру
та
стали
амбасадором
українських традицій для Каріма. Мама
ділиться враженнями: «Дякуємо школі за
довіру, яка дала можливість ближче
познайомитися з Карімом. Щирий,
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комунікабельний, завжди усміхнений і
веселий. Діти його відразу полюбили. Він
по-справжньому став частиною нашої
сім'ї. Ми продовжуємо спілкуватися у
Facebook
та
сподіваємося
знову
зустрітися». Координатор Go Camp у
Рівненській та Житомирській областях
Олена Андрійчук відмічає: «Ще під час
тренінгової програми волонтерів у м.Києві
Карім став одним із найбільших
улюбленців серед всіх учасників табору.
Веселий, активний, життєрадісний! Його
невтомна енергія запалювала присутніх,
допомагала
прикрасити
будь-яку
діяльність,
робила
яскравими
й
незабутніми зустрічі та заняття. Карім
став душею компанії як для учнів, з якими
працював, так і для інших волонтерів Go
Camp, разом з якими у вихідні відкривав
для себе дивовижні місця України». Свої
вікенди Карім провів у Львові та Києві,
оглядаючи визначні місця, черпаючи
українську культуру, знайомлячись з
новими людьми. Також відвідав Тунель
Кохання неподалік Рівного. Що вже
казати про його враження від Поліських та
Карпатських краєвидів!
На своїй сторінці у Facebook
https://www.facebook.com/Kareem.abdel.kh
alk?fref=ts Карім написав: «I wish there was
a way to know you're in the good old days
before you've actually left them. I can't
believe that my camp is over in Ukraine and
feels like leaving home. The best children
I've ever met … and the best people from all
over the world that made everything in my
life better. Thanks so much for the greatest
and most beautiful days I ever had in my life.
Thanks GoCamp for the great opportunity.
Thanks Have A Dream for that great
program. You will always be in my heart…
till we meet again…».

стор.
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От вам щира історія про людину та
натхнення, яке зовсім поруч. І висновок
очевидний - аби бути почутим у всьому
світі, лише мовної компетентності
недостатньо. Для того, аби комунікувати
на рівних потрібно вдосконалювати
освітні підходи та культурні зв’язки. Тож
дякуємо проекту GoCamp за можливість
іти в ногу з часом! І до зустрічі GoCamp2018!
Людмила Назарець,
заступник директора з навчальновиховної роботи Костопільської ЗОШ№4

Головний редактор О.Регеза
Інформаційний вісник відділу освіти
та Костопільського районного
методичного кабінету
Наша адреса: м.Костопіль,
вул.. Незалежності , 7 , відділ освіти
Костопільської районної
державної адміністрації,
тел.. 2 – 14 – 54 , ел. адреса:
osvitakost@ukr.net, rmkkost@ukr.net

