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Зі столиці повернулися з нагородами

У Києві завершилась головна подія освітньої галузі - П’ята Міжнародна
виставка під назвою «Сучасні заклади освіти -2014». ЇЇ організатори - Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук
України.
Міжнародна виставка це найбільший професійний форум освітніх, наукових та науково-технічних інновацій, який став ефективним майданчиком
для діалогу представників державного сектору, закладів освіти різних країн,
компаній-виробників програмних рішень, інструментом популяризації новітніх освітніх методик, інформаційних технологій та інструментів, спрямованих на формування сучасного рівня національної системи освіти.

Свої досягнення цьогоріч презентували 995 навчальних закладів різних рівнів акредитації і форм власності, наукових установ, методичних центрів, органів управління освітою, асоціацій, закордонних освітніх агенцій, видавництв,
підприємств та бізнес-структур, що забезпечують засобами навчання галузь
освіти з усіх регіонів України, а також учасники з Естонії, Литви, Польщі, США,
Росії, Молдови та Узбекистану.
В освітньому форумі взяло участь 147 університетів, академій, інститутів,
коледжів, технікумів, наукових установ; 12 зарубіжних закладів освіти та міжнародних представництв. Також учасниками виставки стали понад 800 представників органів управління освітою, закладів післядипломної освіти, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-методичних центрів
професійно-технічної освіти.
Рівненщину представляло сім закладів та установ освіти. В межах виставки
організатори провели тематичні конкурси науково – методичних розробок. За
їх результатами переможців нагородили відзнаками.
Бронзові медалі отримали :
- Дубенський районний методичний кабінет при відділі освіти Дубенської РДА
у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача»;
- Великоомелянський НВК «Школа -гімназія» у номінації «Інновації у діяльності навчального закладу «Школа - новатор».
Срібними медалями нагороджено:
- «Володимирецький районний методичний кабінет» Володимирецької райради у номінації «Організаційне і науково - методичне забезпечення впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій у процес навчання , підвищення кваліфікації та управління»
- Здолбунівський професійний ліцей залізничного транспорту та Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу і
торгівлі у номінації «Сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення
якості освіти»
Золотими медалями відзначено:
- Управління освіти і науки Рівненської
ОДА у номінації «Організаційне і науково
- методичне забезпечення впровадження
інформаційно – комп’ютерних технологій у
процес навчання, підвищення кваліфікації та
управління»;
- Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

Всеукраїнська науково-практична конференція

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової моделі школи екологічної культури”

Відкрила науково-практичну конференцію Гавлітіна Тетяна Миколаївна, проректор із наукової роботи, доцент
кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, кандидат педагогічних наук, окресливши проблеми
формування духовно-моральних цінностей особистості в
сучасних умовах.
Учасників конференції привітали: Ровкач Ангеліна Василівна, головний спеціаліст управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; Жовтан Мирослава
Анатоліївна, завідувач Рівненського міського методичного
кабінету, Єрмоленко Людмила Василівна, директор Андріївської неповної середньої загальноосвітньої школи І–ІІ
ступенів Верходніпровської районної ради Дніпропетровської області.
На пленарному засіданні конференції духовно-ціннісні
засади формування екологічної культури розкрила Пустовіт Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук
України, старший науковий співробітник; Нагорний Андрій
Ярославович, директор Рівненського навчально-виховного комплексу № 2 “Школа-ліцей” Рівненської міської ради,
експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня, зробив характеристику моделі школи екологічної
культури, розробленої у ході дослідно-експериментальної
роботи; особливості підготовки фахівців вищої кваліфі(Закінчення на 2-ій стор.)
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Визначили найкращого вчителя
з предметів
духовно-морального спрямування

У Національному університеті «Острозька академія» відбувся IX Всеукраїнський Фестиваль-конкурс «Учитель
року з предметів духовно-морального
спрямування».

До участі були запрошені вихователі дошкільних закладів, вчителі загальноосвітніх шкіл, викладачі професійно-технічних і вищих навчальних закладів України, які викладають предмети духовно-морального спрямування, а
саме: «Етика», «Основи християнської етики», «Християнська етика в українській культурі», «Етика: духовні засади»,
«Людина і світ», «Людина і суспільство». Конкурс «Учитель
року з предметів духовно-морального спрямування» має
на меті привернути увагу українського суспільства до вихователя, вчителя, викладача, який викладає предмети духовно-морального спрямування, сприяти його професійному становленню, обміну досвідом, зростанню професійної
майстерності.
«Християнська етика повинна стати надзвичайно важливим предметом у школі. Після закінчення конкурсу ми
підготуємо листи-звернення до Президента України, Міністерства освіти і науки, церков щодо ефективності викла-

дання цього предмету,
- зауважив координатор
конкурсу, декан гуманітарного факультету, настоятель студентськовикладацького
храму
Василь Жуковський.
Отож, диплом І ступеня отримала Антоніна
Фоміченко - викладач
історії та суспільствознавства Компаніївського технікуму ветеринарної медицини БНАУ Кіровоградської області,
диплом ІІ ступеня - Зоя
Говорунець - вчитель
світової
літератури,
етики та християнської
етики Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5
Черкаської області. Учитель-методист Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №13 з
поглибленим вивченням французької
мови (м.Біла Церква Київської області)
Віра Гребень і вчитель християнської
етики Лосяцької ЗОШ І-ІІ ступенів Тернопільської області Іван Мазурик нагороджені дипломом ІІІ ступеня.
Учасники конкурсу повинні були пройти письмовий тест на знання Святого Письма, презентувати заняття для
певного віку, розв’язати актуальну
проблемну ситуацію на духовно-моральну тематику, презентувати виховний захід для певного віку.
Нагадаємо, що за час існування
конкурсу в університет приїжджали
сотні вчителів християнської етики. У
виші готують і видають підручники, навчальні програми, розробляють уроки
з предметів духовно-морального спрямування.
Відділ зв’язків з громадськістю
Національного університету
«Острозька академія»
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кації для реалізації ідей сталого розвитку
озвучила Прищепа Алла Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
професор кафедри екології Національного
університету водного господарства та природокористування; духовний та моральний
аспекти екологічної культури з позицій державного управління розкрив Медведєв Ігор
Анатолійович, кандидат наук з державного
управління, доцент кафедри державного
управління і педагогічного менеджменту,
в.о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
перспективу вирішення кризи екоетичних
концепцій окреслив Матвійчук Андрій Васильович, кандидат філософських наук,
доцент, декан юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука;
роль природничої освіти у контексті екологічної складової Концепції
сталого розвитку показала Харченко Наталія
Борисівна,
кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри методики змісту освіти Рівненського
обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти,
член-кореспондент Міжнародної академії наук
екології, безпеки людини та природи (МАНЕБ,
м. Санкт-Петербург, Росія); важливість діяльності дитячих громадських організацій у формуванні екологічної
культури молоді розкрила Тітечко Світлана
Євстафіївна, вчитель географії Сарненської гімназії Рівненської області, вчительметодист, голова дитячої громадської організації “Паросток”, заслужений учитель
України; важливість методичної підготовки
майбутніх педагогів до формування екологічних понять у навчально-виховному про-

цесі озвучила Грицай Наталія Богданівна,
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри біології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.
Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції продовжилося
на базі Рівненського навчально-виховного
комплексу № 2 “Школа-ліцей”. У ході заходу
Пруцакова Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії екологічного виховання
Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, підняла
проблему формування екологовиховних
ідеалів школярів; акмеологічні підходи методичного супроводу процесу формування
фахових компетентностей педагогів, що
здійснюють реалізацію навчально-виховно-

го процесу з предметів екологічного спрямування розкрила Жовтан Мирослава Анатоліївна, завідувач комунальної установи
“Рівненський міський методичний кабінет”
Рівненської міської ради. Учнівський і педагогічний колектив Рівненського навчально-виховного комплексу № 2 “Школа-ліцей”
презентували результати експерименту
всеукраїнського рівня зі створення моделі

школи екологічної культури.
Плідною та насиченою була робота і секційних засідань, які працювали за такими
напрямами: концептуальні ідеї екологічної
освіти та виховання в світлі нової парадигми освіти; досвід виховання духовноморальних цінностей на основі гуманізації
та гуманітаризації освіти в умовах школи
екологічної культури; підготовка вчителя до
формування екологічної свідомості та виховання екологічного ціннісного ставлення до
оточуючого світу .
На заключному пленарному засіданні у
ході узагальнення роботи науково-практичної конференції Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, проректор із наукової роботи, доцент кафедри
філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, окреслила
концептуальні виміри екологічної освіти,
виховання і культури; місце екологічної
освіти та виховання у системі дослідно-експериментальної діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів міста показав Іщук

Іван Мирославович, методист комунальної
установи “Рівненський міський методичний
кабінет” Рівненської міської ради. Пустовіт
Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук
України, старший науковий співробітник,
зробила експертну оцінку дослідно-експериментальної діяльності Рівненського НВК
№ 2 “Школа-ліцей”.
Для участі у Всеукраїнській науковопрактичній конференції подали заявки 79
учасників із Дніпропетровської, Волинської,
Львівської, Луганської, Рівненської, Сумської, Хмельницької областей. Долучитися до конференції учасники мали змогу і в
онлайн-режимі.
За результатами роботи Всеукраїнської
науково-практичної конференції було прийнято Ухвалу, що безумовно сприятиме
формуванню духовно-моральних цінностей
в світлі сучасних ідей експериментальної
педагогіки та практики екологічної освіти,
виховання та культури.
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Друга іноземна мова:
якою їй бути на Рівненщині
Чи вивчати в наступному навчальному році школярам Рівненщини другу іноземну мову планують
обговорити батьки та громадські організації. Таку рекомендацію озвучили на засіданні колегії управління освіти і науки Рівненської ОДА. Освітяни переконані, обирати яку іноземну мову вивчати у школах повинні батьки учнів спільно з представниками органів місцевого самоврядування та громадськими організаціями. А передувало такому рішенню звернення членів Громадської Ради при Рівненській
ОДА, в якому представники громадськості запропонували замінити вивчення другої іноземної мови на
Рівненщині уроками християнської етики чи військово-патріотичного виховання.

У період з 21 березня по 15 квітня 2014 року управління освіти і науки Рівненської ОДА провело моніторинг доцільності запровадження другої іноземної мови та перспектив розширення переліку вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах області відповідно до регіональних потреб.
Його освітяни здійснили у двох формах: шляхом письмового анкетного опитування та голосуванням
на порталі «Освіта Рівненщини». Опитуванням було охоплено понад 23 тисячі респондентів з числа
представників батьківської громадськості, територіальних громад населених пунктів, педагогічних працівників.
Загалом «за» впровадження вивчення другої іноземної мови висловилося 16 975 респондентів, що
складає 73 %. Проти такого впровадження висловилося 6 257 осіб (27 %).
З числа опитаних 7 850 осіб (33,8 %) другою іноземною мовою обрали би англійську, 5 191 (22,4 %)
– російську, 3 950 (17 %) – німецьку, 3 742 (16 %) – польську, 1 959 (8,4 %) – французьку, 501 (2,2 %)
– іспанську та 39 осіб (0,2 %) запропонували обрання інших іноземних мов, серед яких було названо
грузинську, латинську, португальську, італійську, китайську.
Дискусія щодо вивчення другої іноземної мови як обов’язкової в школах краю триватиме до завершення цього навчального року. Упродовж цього часу освітяни планують обговорити це питання безпосередньо в усіх навчальних закладах області.

Буквою Закону

закон для захисту дітей

Органи прокуратури Рівненської області провели перевірки
додержання вимог Закону України «Про охорону дитинства»
щодо реалізації державних і
місцевих програм у діяльності
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Результати цих перевірок засвідчили, що більшість передбачених у регіональних програмах заходів, спрямованих
на поліпшення здоров’я дітей,
носять декларативний характер
та не впроваджуються в життя
у зв’язку з недостатнім фінансуванням.
Як наслідок, у минулому році
не забезпечено централізованого постачання на територію
області вакцин та не виконано
календар щеплень дитячого населення від інфекційних хвороб.
Повільно впроваджується доступ загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до мережі Інтернет. Не
вирішена проблема укомплектування системи освіти соціальними педагогами (їх налічується
лише 46 відсотків від потреби),
психологами. Серед інших порушень – не забезпечення належним чином організації пільгового
проїзду дітей транспортом, не
дотримання вимог законодавства під час користування майном державних та комунальних
закладів охорони здоров’я.
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Ректор «Острозької
академії» очолив Раду
ректорів Рівненщини
Ігоря Пасічника – ректора Національного університету «Острозька академія » обрано головою Ради ректорів (директорів) вищих навчальних закладів ІІІ – ІV р.а. Рівненської області.
Його заступником став ректор приватного вузу
– Міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем’янчук. До цього регіональну Раду ректорів очолював ректор НУВГП.
Рада ректорів (директорів) ВНЗ
- створена
для удосконалення системи управління освітою
та координації діяльності вузів з
питань виховної,
навчально - методичної та наукової роботи. Її члени можуть брати участь в
розробці проектів нормативно – правових
документів, що регламентують діяльність
вузів, заходів, щодо соціального захисту
студентів та працівників галузі та торкатись й інших питань, які дадуть змогу удосконалити систему освіти.

вузИ залучатиМУТЬ
іноземних студентів

Таку ініціативу вони озвучили під час чергового засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів області. За словами керівників вишів, які мають відповідну ліцензію на навчання у закладі іноземних
студентів, нині ситуація із залученням студентів із інших країн дещо
погіршилась у зв’язку з подіями в країні. Однак, припиняти роботу у
цьому напрямі у вузах не будуть. Навпаки хочуть застосувати досвід
тих вишів, куди вже не перший рік приїжджають навчатись іноземці.
Нині в області є два заклади, в яких навчаються громадяни інших
країн – це НУВП та Національний університет «Острозька академія».
Ще університети планують поліпшити співпрацю з управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Рівненської ОДА
та здійснювати масштабнішу рекламну кампанію. Усе це, переконані в університетах, допоможе збільшити потік студентів з-за кордону.
Крім цього під час засідання було оприлюднено пропозиції Ради ректорів Рівненщини щодо розвитку вищої освіти з урахуванням плану
дій МОН України. Зокрема, ректори торкнулись і проблеми відтоку
абітурієнтів у Республіку Польща та інші країни Європи, і запропонували з першого кварталу 2014 ввести електронний документообіг.

вшанували героїв бою
під Гурбами
Зокрема, тільки за втручання
Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів
у транспортній сфері поновлено
права учнів шкіл, а також дітейсиріт, дітей з неповних та багатодітних сімей у Сарненському
та Рокитнівському районах на
пільговий проїзд в автомобільному транспорті загального користування.
На вимогу прокурорів Березнівського та Дубровицького районів 5 дітям-сиротам виплачено одноразову допомогу після
досягнення ними повноліття.
Загалом органами прокурату-

ри Рівненської області з початку 2014 року поновлено права
понад 600 дітей, на їх користь
відшкодовано майже 1 млн.грн.
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, упереджено незаконне використання бюджетних коштів на суму 1,1 млн.грн.
За документами прокурорського
реагування до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 65
посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та контролю.
Прес-служба прокуратури
Рівненської області

актуальне Питання

Працівники прокуратури перевірили, як в навчальних закладах Острозького району та
м. Острог додержуються вимог законодавства про освіту та захист суспільної моралі.
Встановлено, що керівництвом окремих закладів освіти інтернатного типу не достатньо
приділяється увага вихованню учнів. Зокрема,
через невжиття заходів щодо обмеження доступу до інтернет-ресурсів забороненого змісту учні могли переглядати сайти, що містять
елементи насильства та жорстокості, фільми,

які мають обмеження вікової категорії, реклами алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
З метою усунення виявлених порушень, причин та умов, що їм сприяли, Острозькою міжрайонною прокуратурою керівникам закладів освіти внесено подання, які задоволені.
За прокурорського втручання порушення усунуті, винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності, поновлено права 161 дитини.
Старший прокурор Острозької міжрайонної
прокуратури Олександр Гуц

Щороку на третій день Великодня поблизу урочища Гурби, що в Здолбунівському районі українці вшановують героїв бою під Гурбами — однієї із наймаштабнішої битви українських повстанців із військами НКВС,
яка відбулась з 21 по 25 квітня 1944 року. Цьогорічне відзначення Гурбенського бою є особливим - минуло 70 років з того трагічного моменту в українській історії. У цей день приєднались до вшанування і працівники управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації.
За словами істориків, битва охопила частину сучасних Дубенського
та Острозького районів Рівненщини і Кременецького та Шумського районів Тернопільщини. Закінчилась тактичною перемогою радянських
військ та вих одом з оточення українських повстанців. Після бою переможці спалили навколишні села Гурби та Антонівці, а жителів вивезли.
Кількість загиблих військових і цивільних осіб остаточно не встановлена.
У пам’ять про битву під Гурбами на Рівненщині між загонами УПА та відділами НКВС, сучасні військово- історичні клуби провели реконструкцію цих
подій. Священнослужителі краю здійснили молебень, вшанувавши жертв
бою під Гурбами. Також відбувся концерт-реквієм, присвячений цим подіям.
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Весна іде – добро несе…

Таку назву носить новостворена виставка, яка радо відчинила свої двері для тих, чиї
серця сповнені любові та прагнуть допомогти
ближньому. Організаторами виступили “Музей
бурштину” та Рівненський Будинок вчених.
Експонатами виставки стали писанки, крашанки, різноманітні витвори мистецтва з глини, бурштину, скла, вишивані рушники, вироби
з лози та соломки, ляльки-мотанки, вироби за
технологією квілінгу та декупажу, які об’єднані
тематикою українських традицій, пов’язаних із
Пасхальними святами. Це - цікаві дитячі вироби, які були люб’язно надані громадською
організацією “Спілка інвалідів з дитинства “Передзвін” та експонати Рівненського обласного
краєзнавчого музею.
Серед гостей - заступник президента обласного благодійного фонду “Волинь Європейська”
Марина Шумарова, священик Свято-Софіївської православної церкви Віталій Поровчук.
У межах виставки, яка розташувалася у Рівненському Будинку вчених, гості мали змогу
взяти участь у благодійній акції “Допоможи
ближньому”, метою якої є, об’єднавшись, по-

Вітаємо переможців
Вони продемонстрували майстерність
виконання, артистичність, сценічне втілення, донесення ідеї твору автора і посіли призові місця:
І місце - дует у складі Леська Олега та
Хомича Дениса, вихованців студії художнього читання Рівненської гімназії «Гармонія» Рівненської міської ради. Керівник
- Волощук Олена Миколаївна;
ІІ місце - Галушко Сергій, учень Вищо-

го професійного училища № 22 м. Сарни.
Керівник - Фесовець Надія Володимирівна;
ІІІ місце - Баковчук Ірина, вихованка дитячої зразкової студії «Сонечко» Будинку
дітей та молоді Дубенської міської ради.
Керівник - Угарова Тамара Сергіївна.
Переможці Всеукраїнського відкритого
конкурсу читців були нагороджені дипломами та цінними подарунками.

вернути діткам з онкологічними хворобами
щасливе дитинство.
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді теж долучилася до організації
та проведення цього важливого заходу. На
відкритті перед гостями виступили вихованці РМАНУМ ЯКИМОВИЧ ОЛЕНА – учениця 10 класу Малівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Демидівського району, кандидат у дійсні
члени МАН України в Рівненській області, ДАНИЛЮК АННА – учениця 11 класу
Корецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, дійсний
член МАН України в Рівненській області,
ШПАРТАК АНАСТАСІЯ – учениця 11 класу Школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», дійсний член МАН
України в Рівненській області, переможець
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт 2014 року у
Києві.
Виставка працюватиме протягом місяця,
до 15 травня. Зібрані кошти будуть передані на потреби онкохворих дітей.
Прес-центр РМАНУМ

Екологічні проблеми
Рівненщини в аспекті
сталого розвитку

На засіданні було обговорено екологічний стан нашої області. Кожен із учасників виступив
із доповіддю, у якій з’ясовувалися найгостріші проблеми Рівненщини.
З вітальними словом до присутніх звернувся, директор Рівненської Малої академії наук
учнівської молоді (далі - РМАНУМ) О. Андрєєв. У обговоренні актуальних питань охорони
довкілля взяли участь провідні науковці-екологи, зокрема, доценти кафедри екології НУВГП
А. Прищепа, Т. Колесник, І.Худоба; головний спеціаліст з моніторингу та інформування департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації Р.Журавчак;
заступник директора з наукової роботи Рівненського природного заповідника, начальник
відділу наукової еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою Національного
Природного парку «Дермансько-Острозький» О.Головко; кандидат біологічних наук, керівник
гуртка Рівненської Малої академії наук учнівської молоді О.Попельницька та інші.
Із сучасними проблемами охорони довкілля в наукових дослідженнях учнів та науковців
Рівненщини усіх присутніх ознайомила Прищепа Алла Миколаївна. Цікавими для учнів та

“Зелений стадіон - 2014”

Змагання проводилися у лісовому масиві біля с. Решуцьк Рівненського району комунальним закладом “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної
ради.
У змаганнях взяли участь більше 80 осіб, гуртківців комунального закладу “Рівненська
обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради з Рівненського, Острозького
районів і міста Рівне, учні навчальних закладів Гощанського, Костопільського районів,
Рівненського НВК №17, Рівненського природничо-математичного ліцею “Елітар”, представники клубів спортивного орієнтування з смт Оржів, міст Луцьк та Нетішин.

Учасники змагалися на дистанціях заданого напрямку у трьох вікових групах. Переможцями змагань в різних вікових групах стали:
Гелешко Наталія, Ложко Владислав, члени гуртка “Спортивний туризм” (керівник Самборська Н.М.) комунального закладу “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради, який діє при Оржівському НВК “Школа
–колегіум” Рівненського району;
Кулінка Валентина з агротехнічного ліцею с.Бугрин Гощанського району;
Данильчук Олексaндр із ЗОШ №4 м.Костопіль;
Овдійчук Валерій із клубу спортивного орієнтування смт
Оржів;
Чалій Людмила, викладач кафедри фізичного виховання
Рівненського державного гуманітарного університету.
Переможців та призерів змагань нагороджено дипломами КЗ “Рівненська обласна станція юних туристів” Рівненської обласної ради.
За інформацією КЗ “Рівненська обласна станція
юних туристів Рівненської обласної ради

студентів були виступи Головко Оксани Вікторівни, яка презентувала присутнім екологічний
туризм на території Національного парку «Дермансько-Острозький» та Журавчака Ростислава Орестовича, який окреслив питання збереження природного середовища на території
Рівненщини.
Цікавими для слухачів стали виступи вихованців та дійсних членів РМАНУМ Чугай Милани,
Шевчук Олени та Оліфіра Олександра - учнів 11 класу Школи-інтернату ІІ-ІІІ ст. «Рівненський
обласний ліцей», вихованців та дійсних членів РМАНУМ, учасників ІІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Активне обговорення в аудиторії викликали доповіді вихованки Екологічного центру Рівненського Палацу
дітей та молоді Вікторії Лук’янової щодо дослідження життєвого стану та хорології вікових
дубів Рівненщини, Владислава Солтиса, який вивчав методи боротьби із бабезіозом собак
на території міста Рівне та Анастасії Надєждіної щодо матеріалів оцінки соціо-еколого-економічної підсистеми Костопільського району за показниками сталого розвитку.
Усі юні дослідники доповідали з презентаціями своїх науково-дослідницьких робіт, над
якими вони працювали протягом трьох років.
Засідання четвертого за ліком круглого столу пройшло цікаво і змістовно, адже серед слухачів були представники загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного, а також дійсні
члени та кандидати у дійсні члени РМАНУМ, студенти вищих навчальних закладів.
Обговорення актуальних проблем збереження та охорони довкілля є досить важливим і
потрібним кроком у екологічному вихованні молоді, тому проведення таких заходів є необхідним, не тільки в обласному центрі, а й в кожному районі, кожному
селі, адже саме громадські обговорення актуальних проблем екологічної безпеки довкілля сприяють просвітництву людей, формуванню у них екологічної свідомості
та відповідального ставлення до
природи.
Обговорення екологічних проблем привертають нашу увагу до
невідворотних змін, які відбуваються у природі, та вчать нас бути
відповідальними за все те живе,
що дісталося нам у спадок, а одночасно й за нас – жителів планети Земля.
Анеліна Данчук, методист відділення хімії та біології РМАНУМ.
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рІВНЕНСЬКА ман ВИХОВУЄ ЛІТЕРАТОРІВ
Відбувся конкурс-захист у відділеннях
мовознавства і літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства. Учасники з усієї України зібралися, щоб визначити, хто ж найкраще знає мови, літературу,
культурну та духовну спадщину українців.
Президент Малої академії наук України,
член-кореспондент Національної академії
наук України, академік Національної академії педагогічних наук України Станіслав
ДОВГИЙ щиро привітав усіх учнів, керівників команд,і членів журі з урочистим відкриттям, побажав наснаги, успіхів та віри в себе.
Серед гостей, які висловили своє захоплення науковою елітою України та побажали перемоги найдостойнішим, - Герой
України, голова Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки і
оборони, академік НАНУ, народний депутат України Володимир ЛИТВИН; академік
НАН України, директор Інституту літерату-

ри імені Т. Г. Шевченка НАН України, член
Президії Національної академії наук України та Малої академії наук України, куратор
відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства Микола ЖУЛИНСЬКИЙ; Герой України, поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний
і громадський діяч, член Піклувальної ради
Малої академії наук України Іван ДРАЧ;
професор, завідувач кафедри методики
викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор
педагогічних наук, голова журі відділення
літературознавства, фольклористики та
мистецтвознавства Олена ІСАЄВА; поет,
перекладач, голова творчого об’єднання
поетів Національної спілки письменників
України Станіслав ШЕВЧЕНКО; публіцист,
прозаїк, поет, редактор відділу культури,
мистецтва і літератури тижневиків «Вісті» й

«Порадниця», лауреат літературних та журналістських премій, голова журі секції «Літературна творчість» Олександр БАЛАБКО
висловив переконання: всі ми володіємо
безцінним скарбом, який називається геній
Тараса Шевченка.
Отож вітаємо юних науковців та їх наукових керівників Рівненської Малої академії
наук учнівської молоді:
- у відділенні мовознавства:
Петрука Владислава Віталійовича, учня
11 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №
18, вихованця Рівненської Малої академії
наук учнівської молоді, секція «Іспанська
мова», який виборов ІІ місце;
Шпартак Анастасію Владиславівну, ученицю 11 класу Школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», секція
«Англійська мова» – ІІІ місце;
Кучерову Дарію Сергіївну, ученицю 9
класу Рівненської гімназії «Гармонія», вихованку Рівненської Малої академії наук
учнівської молоді, секція «Французька
мова» – ІІІ місце.
- у відділенні літературознавства, фоль-

клористики та мистецтвознавства:
Сопронюк Тетяну Михайлівну, ученицю
11 класу Рівненського навчально-виховного
комплексу «Колегіум», вихованку Рівненської Малої академії наук учнівської молоді,
секція «Українська література» - І місце;
Барановську Олену Андріївну, ученицю 11 класу Здолбунівської гімназії, секція
«Світова література» - ІІІ місце;
Дейнеку Ярину Русланівну, ученицю 11
класу Радивилівського навчально-виховного комплексу «Школа № 1-гімназія», секція
«Літературна творчість» - І місце;
Крата Юрія Юрійовича, учня 11 класу
Сарненського районного ліцею «Лідер»,
секція «Мистецтвознавство» - ІІ місце.
Вкотре рівненські юні науковці-манівці довели, що належать до когорти справжньої
еліти України.
Журі відзначило роботу юного науковця
Васюк Оксани Олександрівни, учениці 11
класу Балашівського НВК «Колегіум - ЗОШ
І-ІІ ступенів» Березнівського району та нагородило її цінним подарунком - телефоном.
Прес-центр РМАНУМ

Юні винахідники Рівненщини створюють
унікальні прилади

У Рівному завершилась обласна виставка-конкурс технічної творчості учнівської молоді
під назвою “НАШ ПОШУК І ТВОРЧІСТЬ - ТОБІ, УКРАЇНО!”. Її організатор - комунальний
заклад “Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді”.
Цьогорічна експозиція об’єднала майже дві сотні дитячих творінь. Їх учні шкіл , віком
від 6 до 18 років , виконували у найрізноманітніший спосіб. Хтось змусив дерев’яні млини
обертатись, а хтось з цукерок створив літак. А ще діти створили й незвичні роботи такі як
«Відлякувач комарів», «Міжчасовий портал» та навіть «Комунікатор з позаземними цивілізаціями» та «Електронне вухо».
Усі дитячі вироби могли б в майбутньому стати у пригоді медикам, екологам і навіть
комунальникам, кажуть організатори. Адже серед них є чимало ідей, які можна було б застосувати у життєвій практиці.
«Діти приходять у гуртки, вони цікавляться технікою, наукою. Займаються як хлопці, так
і дівчата. Не сидять вдома біля комп’ютера, а хочуть своїми руками щось зробити» - на-

голошують педагоги, які разом з дітьми працюють над створенням виробів.
Свої роботи діти виконали у семи напрямах – створювали іграшки, технічно – спортивні
моделі, архітектурні вироби тощо. Для Рівного це вже традиційний конкурс учнівської творчості і проводять його вже понад 20 років. Автори найкращих робіт, на думку організаторів,
отримали грамотами за свої ідеї.

