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Інноватика в сучасній освіті

Освітні заклади Рівненщини взяли участь у VI Між-

народному форумі-презентації під назвою «Інноватика в сучасній освіті».
Організаторами цього заходу вже вкотре виступили Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ».
Окрім того, розпорядженням Кабінету Міністрів
України цьогорічна виставка отримала статус міжнародної.
«Інноватика в сучасній освіті» – єдиний професійний форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні.
Мета форуму – це презентація найкращих досягнень інноваційної діяльності освітніх закладів та наукових установ, створення нових інструментів міжнародного співробітництва в галузі інновацій, впровадження в педагогічну практику освітніх інновацій.
Цього року на форумі було представлено
майже 560 навчальних закладів, наукових
установ, методичних центрів, регіональних
і муніципальних органів управління освітою,
видавництв, фондів, асоціацій, закордонних
освітніх агенцій, підприємств, бізнес-структур із 22 регіонів України, Польщі, США, Австрії, Словаччини.
Рівненщину представили 12 освітніх установ. Серед інновацій, які було презентовано на форумі, – дитяче козацьке об’єднання
Радивилівщини як основа військово-патріотичного виховання дітей; виховна система
Здовбицької загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів, стрижнем якої є національна ідея;
діяльність навчально-практичного центру в
Клеванській спеціальній загальноосвітній
школі-інтернаті І – ІІІ ступенів та ін.
У підсумку освітні заклади області отримали нагороди.
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти:
– Почесний диплом за презентацію науково-методичної розробки стратегічних
орієнтирів розвитку випереджувальної післядипломної освіти в регіоні,
– диплом лауреата конкурсу І ступеня у
номінації «Інноваційні технології професійної діяльності працівників психологічної

служби»,
– диплом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти,
Подяку за особистий творчий внесок і
плідну організаційну діяльність з інноваційного розвитку національної освіти отримав
виконуючий обов’язки ректора Андрій Лавренчук.
Дипломом лауреата конкурсу І ступеня у
номінації «Упровадження інновацій в роботу з дітьми та молоддю з особливими освітніми потребами» та дипломом за активну
діяльність з інноваційного оновлення змісту
національної освіти відзначено Клеванську
спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І – ІІІ ступенів.
Дипломом лауреата конкурсу І ступеня у
номінації «Хмарні технології» в освіті – нові
компетенції у сфері ІКТ» нагороджено Рівненський державний аграрний коледж.
Диплом лауреата конкурсу І ступеня у
номінації «Інновації в освітній діяльності вищого навчального закладу з забезпечення
якості освіти» отримав технічний коледж
Національного університету водного господарства та природокористування.
Дипломи лауреата конкурсу ІІ ступеня у
номінації «Комплексна система військово-

патріотичного виховання дітей, учнівської
та студентської молоді» та дипломи за активну діяльність з інноваційного оновлення
змісту національної освіти отримали:
– відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації,
– Радивилівський районний методичний
кабінет,
– Здовбицька загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів Здолбунівського району.
Дипломом лауреата конкурсу ІІ ступеня у
номінації «Науково-методичний та організаційний супровід упровадження інновацій
у систему освіти регіону» та дипломом за
активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти відзначено
Рівненську класичну гімназію «Престиж».
Дипломом лауреата конкурсу ІІ ступеня
у номінації «Інновації в освітній діяльності
вищого навчального закладу з забезпечення якості освіти» нагороджено Сарненський
педагогічний коледж РДГУ.
Диплом лауреата конкурсу І ступеня у
номінації «Інноваційні технології компетентнісного становлення майбутнього робітника» отримало вище професійне училище №
22 м. Сарни, дипломом лауреата конкурсу
ІІ ступеня у номінації «Інноваційні технології
компетентнісного становлення майбутньо-

го робітника» відзначено Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу
і торгівлі.
Дипломами за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної
освіти відзначено:
– Корецький районний методичний кабінет,
– Навчально-методичний центр відділу
освіти Зарічненської районної державної
адміністрації,
– Млинівський районний методичний кабінет.
Сертифікат
доповідача
презентації
«Стратегічні орієнтири випереджувального розвитку післядипломної педагогічної
освіти регіону» отримала Тетяна Гавлітіна,
проректор із наукової роботи Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук.
Дипломом за активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної
освіти та Подякою за особистий творчий
внесок і плідну організаційну діяльність з
інноваційного розвитку національної освіти
відзначено управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
та начальника управління Григорія Таргонського.

Інтернет-конференція про інклюзивне навчання
дітей з особливими освітніми потребами
Рівненським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти проведено Інтернет-конференцію з питань
охоплення інклюзивним навчанням дітей
з особливими освітніми потребами.
Із 27 по 31 жовтня 2014 року на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проводилася Всеукраїнська науково-практична конференція
на тему «Формування готовності педагогічних працівників
до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання» в Інтернет-офлайн форматі (заочна

форма).
У ході конференції обговорено такі питання: управління
розвитком навчальних закладів в умовах інклюзивної освіти; підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами; психологічний та соціальний супровід педагогічних працівників в умовах інклюзії;
психолого-медико-педагогічне консультування в організації
інклюзивного навчання; співпраця з громадськими організаціями, управліннями охорони здоров’я, соціального захисту
з питань інклюзивного навчання.
У заході взяли участь 66 представників із 16 регіонів
України: працівники департаментів, управлінь освіти об-

ласних, районних державних адміністрацій та виконавчих
комітетів рад міст обласного значення, науково-педагогічні
та педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники вищих, професійно-технічних,
загальноосвітніх,
дошкільних навчальних закладів та
ПМПК, представники державних інституцій та громадських
організацій. Серед матеріалів конференції подано статті, тези, виступи, 3 відео, 13 презентацій, які розміщені на
сайті Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
За підсумками роботи учасники конференції отримали
сертифікати.
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Новини
профорієнтаційний
проект єс
Професійно-технічні начальні заклади
Рівненської та Волинської областей отримають 12 сучасних майстерень.
Так, в обласному центрі відбулась презентація довготривалого проекту під назвою «Покращення системи підготовки кадрів для потреб Волинського субрегіону».
Він підтриманий Представництвом ЄС та
розроблений у партнерстві з Рівненською,
Волинською ОДА та громадською організацією «Волинський ресурсний центр».
Проект впроваджуватиметься упродовж
наступних 30 місяців. Основну частину фінансування надає Євросоюз – 846 тисяч
євро. Ще 220 тисяч євро - співфінансування з бюджетів обох областей. Головна
мета проекту - покращити систему роботи
кадрів на території обох областей, у тому
числі – вивести на якісно новий рівень
первинну професійну підготовку, профорієнтаційну роботу з учнями, оснастити частину ПТНЗ сучасним обладнанням.
Проектом передбачено чимало заходів,
які і допоможуть в майбутньому оцінити ринок праці. Серед них і створення інформаційної пошукової системи про ринок праці, і
закупівля обладнання для 8-12 майстерень
ПТНЗ, і видання порадників для учнів. Про
це повідомили в управлінні освіти і науки
ОДА.

підопічні будинківінтернатів Рівненщини
представили свої
витвори
Вишивки, картини, кулінарні шедеври,
вироби із дерева та бісеру. Загалом більше 100 виробів декоративно-прикладного
мистецтва представили підопічні інтернатних установ Рівненщини на щорічному
огляді талантів.
Загалом у заході, що відбувся в Дубенському будинку-інтернаті для громадян
похилого віку та інвалідів, взяло участь 8
закладів системи соцзахисту.
Окрім того, пенсіонери та люди з обмеженими можливостями, котрі проживають
у закладах, демонстрували свої художні
виступи. За словами організаторів щорічного огляду-конкурсу, усі колективи приємно вражали й дивували майстерністю,
хвилюючою щирістю, красою номерів та
оригінальністю.
Метою таких щорічних заходів є активізація та розвиток самодіяльної творчості,
стимулювання самовираження, формування естетичних смаків та подальшої
реабілітації й соціалізації підопічних інтернатних установ системи соціального захисту, повідомили організатори.

дітей-«чорнобильців»
харчуватимуть
місцеві бізнесмени,
а не київські чи донецькі
Проведення тендерів на послуги з організації безоплатного харчування дітей«чорнобильців» децентралізують. Так, наразі Мінсоцполітики підготовлений проект
постанови щодо передачі повноважень
про проведення тендерних процедур на
місцевому рівні. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Мінсоцполітики України Сергій
Подорожній під час зустрічі із заступником
голови ОДА Олександром Савчуком.
«Ми пройшли дуже тяжкий шлях: підготовки, обговорення та погодження цієї
постанови. До кінця місяця документ буде
прийнятий і дитяче харчування передадуть в регіони, - розповів Сергій Подорожній. – Тендер проводитимуть на місцях, а
участь у них братимуть місцеві бізнесмени. Ми подивимося, на скільки це буде
ефективно».
За словами посадовця, децентралізоване фінансування розпочнеться вже з
наступного року. Але головним розпорядником коштів залишатиметься Мінсоцполітики, котре і здійснюватиме контроль. «Ми
направлятимемо кошти відповідно до кількості дітей в області, а вже департамент
соцзахисту буде проводити тендер», - наголосив Сергій Подорожній.
Довідково: на Рівненщині проживає 112
тисяч дітей, котрі потерпіли від Чорнобильської катастрофи.
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РектоРи вишІв обговоРили нагальнІ
пРоблеМи ІМплеМентацІї закону укРаїни
«пРо вищу освІту»

З інформацією про засідання Президії ради ректорів України в Києві виступив ректор ПВНЗ «МЕГУ імені академіка С.
Дем’янчука» Анатолій Дем’янчук.
Ректори обговорили нові Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2015 році, строки та особливості правил прийому; пропозиції щодо утворення Національного агентства забезпечення якості освіти; питання оптимізації мережі вищих
навчальних закладів Рівненщини відповідно до нового Закону
України «Про вищу освіту»; план роботи ради ректорів ВНЗ на
2014-2015 навчальний рік.
Представник управління освіти і науки Майя Андрєєва зазначила, що цього року тести ЗНО-2015 з української мови та
літератури та математики будуть дворівневі (базовий та поглиблений рівні). Вищі навчальні заклади у своїх правилах прийому
до 01 грудня 2014 року повинні прописати, який рівень тестів з
української мови та літератури, математики буде зараховуватися на кожний напрям підготовки.
Із метою оперативного інформування населення про умови
вступної кампанії 2015 року потрібно розробити правила прийо-

му до вишів на основі всеукраїнських Умов прийому та розмістити їх сайтах вишів до 01 грудня 2014 року.
За результатами роботи ради вирішено:
1. У кожному університеті Рівненщини відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» провести оптимізацію спеціальностей, факультетів, кафедр, філій, коледжів тощо.
2. Після зваженого громадського обговорення в ракурсі регіональної програми розвитку освіти будуть створені потужні
навчально-наукові комплекси на базі профільних ВНЗ шляхом
приєднання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
3. Із метою налагодження більш тісних зв’язків між ВНЗ регіону для оптимізації науково-дослідної роботи, розміщення спеціальностей із підготовки фахівців певних напрямів, а також створення єдиного регіонального, динамічного освітньо-наукового
центру вивчити реальну можливість створення Консорціуму
ВНЗ Рівненщини. Сумісна діяльність у консорціумі дасть можливість вивчити інші форми об’єднання ВНЗ, однак винятково на
підставі ухвал усіх колективів ВНЗ.

аби отРиМати гРошІ, пеРеселенцяМ тРеба
заРеєстРуватися та одеРжати довІдку
Майже півтисячі сімей переселенців
вже стали на облік в органах соцзахисту
Рівненщини. Відтак, вони будуть забезпечені грошовою допомогою для покриття
витрат на проживання, в тому числі й на
оплату житлово-комунальних послуг. Допомога призначається на термін не більше ніж 6 місяців з дня звернення. Її розмір
не оподатковується.
«Для обліку тимчасово переміщених
осіб створено єдину інформаційну базу,
яка є захищеною, - зазначила Міністр соціальної політики Людмила Денісова сьогодні під час прес-конференції в рамках
прес-дня Уряду для представників регіональних та загальнонаціональних ЗМІ.

- Таке рішення прийнято, щоб отримати
достовірну інформацію про категорії, потреби та кількість переміщених осіб в цілому по Україні, аби уникнути, зокрема,
і так званого «пенсійного туризму». Потрібно, щоб усі переселенці обов’язково
зареєструвалися за місцем перебування
й одержали довідку про взяття на облік».
Людмила Денісова наголосила, якщо у
місячний термін такі громадяни не зареєструються, вони не зможуть отримувати
грошову допомогу.
Голова ДСНС Сергій Бочковський, звітуючи про роботу служби щодо соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, відмітив, що наразі однією з

найбільш гострих проблем є розміщення
переселенців і забезпечення їх усім необхідним, особливо в осінньо-зимовий період. Для цього підготовлено проект розпорядження Кабінету міністрів, що передбачає виділення обласним державним
адміністраціям коштів у сумі майже 16
мільйонів гривень для компенсації витрат
на тимчасове проживання переселенців,
що розселені у санаторно-курортних і
оздоровчих закладах, установах соцзахисту населення, а також гуртожитках та
готелях.
Довідково: щомісячна адресна допомог
для непрацюючих становить 884 гривні,
для зайнятих – 442 гривні.

укРаїнський деРжавний центР
позашкІльної освІти пРовІв сеМІнаР
на Рівненщині проводився всеукраїнський
семінар-практикум голів обласних методичних об’єднань керівників гуртків з початкового технічного моделювання

На базі Рівненського обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді відбувся Всеукраїнський семінарпрактикум голів обласних методичних об’єднань керівників
гуртків із початкового технічного моделювання з теми «Інноваційні підходи до занять у творчих об’єднаннях з початкового
технічного моделювання».
Організаторами заходу є Український державний центр позашкільної освіти.
У роботі семінару взяв участь 21 педагог, було представлено 15 регіонів України (Житомирську, Івано-Франківську, Миколаївську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську,
Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Дніпропетровську, Чернівецьку, Волинську, Львівську, Вінницьку області) та Український державний центр позашкільної освіти.
Метою семінару-практикуму було визначення важливих
складових у формуванні світогляду сучасної дитини з застосуванням нових методик; розвиток та підтримка технічної творчості як невід’ємної складової всебічного розвитку дитини ІІІ
тисячоліття, збереження національних традицій – важливого
чинника патріотичного виховання учнів.
Відкриття заходу проводилося в Рівненському міському центрі творчості учнівської молоді.
У ході семінару-практикуму учасники отримали нові знання,
обмінялися досвідом, обговорили питання щодо використання інноваційних технологій на заняттях у творчих об’єднаннях
початкового технічного моделювання; про застосування дитячої анімації в початковому технічному моделюванні.
У межах заходу учасники відвідали Костопільський центр технічної творчості та комп’ютерних технологій , Березнівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості, де ознайомилися з роботою даних закладів та відвідали майстер-класи:
створення розробки креслення моделі автомобіля у графічно-

му редакторі Xara Xtreme Pro, який провела Павлюк Л.Р., методист Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних
технологій;
виготовлення іграшок-сувенірів у техніці 3D-конструювання,
що показала Стахнюк О.І., керівник гуртків Березнівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
розвитку творчої уяви вихованців у техніці об’ємного конструювання засобами оригамі, який продемонструвала Новак С.Р.,
керівник гуртків Березнівського районного Будинку дитячої та
юнацької творчості.
Досить цікавим було для гостей Рівненщини створення проекту «Моє місто», над реалізацією якого працювали всі учасники під керівництвом педагогів Костопільського центру технічної
творчості та комп’ютерних технологій.
Також учасники заходу ознайомилися з експонатами природи, які зібрані в Музеї лісу на території державного підприємства «Костопільський лісгосп». Із задоволенням голови обласних методичних об’єднань – керівники гуртків з початкового
технічного моделювання переглянули концерт, організований
творчими колективами Березнівського районний Будинок
дитячої та юнацької творчості. Гості були захоплені високим професіоналізмом «співочого» директора цього закладу – Карповець Наталії Василівни.
У межах заходу учасники семінару, представники різних
регіонів України, обмінялися досвідом організації гурткової
роботи з початкового технічного моделювання та організації масових заходів.
На завершення заходу було проведено «круглий стіл»,
під час якого учасники прийняли рекомендації та рішення,
що будуть ураховані під час підготовки проекту Положення про Всеукраїнські змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання.
За інформацією КЗ «Рівненський обласний
центр науково-технічної творчості
учнівської молоді» Рівненської обласної ради
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заправки
для солдат
У Рівненському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі допомагають українським солдатам

Острозькі ліцеїсти - найрозумніші
Випускники Острозького ліцею
з посиленою військово-фізичною
підготовкою найкраще склали ЗНО
серед військових ліцеїв країни
Упродовж шести років кадети Острозького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, що на Рівненщині, посідають перші
місця у рейтингу найкращих за підсумками ЗНО серед навчальних
закладів аналогічних профілів. Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання склали 64 випускники ліцею. За результатами п’яти тестувань
– української мови та літератури, історії України, математики, фізики та англійської мови – випускники навчального закладу отримали
найвищі бали. Приміром, за результатами ЗНО з української мови та
літератури понад половина – 50,6% кадетів отримали бали від 162
до 190 і 1,6% – здобули 195 балів, а майже 60% випускників ліцею
отримали від 162 до 190 балів за тестування з математики. А це найвищі результати серед усіх військових ліцеїв країни.

День українського студента
Братство спудеїв Національного університету «Острозька академія» звернулося до студентів ВНЗ України з пропозицією спільно підняти питання щодо
встановлення дати Дня українського студентства. На обговорення вони запропонували два варіанти: 16 березня – день
заснування першого вищого навчального
закладу України та Східної Європи – Острозької академії ХVІ-ХVІІ століть – або 30
листопада – день розгону і жорстокого
побиття студентів – учасників Євромайдану в Києві у 2013 році. Адже цей день
став точкою відліку, відколи наші українУчні та педагоги Рівненського ВПУ ресторанного
сервісу і торгівлі зголосилися допомогти місцевим
волонтерам. Ось уже тиждень у навчальному закладі
майже триста учнів та 10 майстрів шинкують, квасять
та маринують капусту, а ще готують борщові набори
для солдатів.
За словами заступника директора ВПУ Наталії Борисюк, овочі пожертвували місцеві фермери, а волонтери організували доставку. Долучили до процесу
учнів першого та другого курсів.
Майбутні кухарі зізнаються: таким чином вирішили
підтримати українських вояків на Сході, віддати їм
частинку душі та сил для того, щоб їм було легше.
Усього у закладі планують покришити для українських захисників 2,5 тонни овочів та приготувати сотні
банок заправки для червоного борщу.

ські студенти змушені були стати на захист незалежності української держави
ціною власного життя.
Уже давно стало традицією, що 17
листопада щорічно відзначається Міжнародний День студента. Якщо пригадати, то ця дата була запропонована
у 1941 році Міжнародною Радою студентів в Лондоні на честь загиблих у
1939 році празьких студентів від рук
нацистських окупантів. Незаперечно,
що на сьогодні це свято визнане студентством багатьох країн, в тому числі
й України. Однак, на жаль, у нашій дер-

жаві немає національного свята – Дня
студента. Водночас у Російській Федерації у так званий Тетянин день відзначають День російського студентства на
честь заснування у 1755 році Московського університету.
Студентство Острозької академії переконане, що відзначення Дня українського студента сприятиме становленню національної ідентичності студентської молоді, підніме її патріотичний
дух і розкриватиме наші євроінтеграційні прагнення.
Відділ зв’язків із громадськістю

Сестри Тельнюк в Острозькій академії

Український вокальний дует «Сестри Тельнюк» завітав до Острозької академії з концертною програмою. Співачки Галина
та Леся Тельнюк виконали пісні на слова відомих українських поетів минулого та сучасності, зокрема Тараса Шевченка, Василя Стуса, Оксани Забужко, а також на вірш їхнього батька Станіслава Тельнюка.
«Стою на сцені і думаю собі: як важко перед вами співати! – поділилася Галина. – Ваші очі пронизують, як лазери. Дуже
розважлива та вдумлива публіка».
Приїзд сестер Тельнюк до Острозької академії цього разу був присвячений презентації книги «Літопис самовидців. 9 місяців українського спротиву». Укладачка видання – журналістка Тетяна Терен, теж прибула разом зі співочим дуетом.
«Цю книгу можна назвати інтернет-антологією. У ній зібрані рефлексії користувачів різних соціальних мереж на події в
Україні з листопада минулого і аж до червня цього року. Окрім того, ми записали вірші, есе та фрагменти зі стрічки новин.
Вони не просто створюють хронологію, а описують дії звичайних людей, які стосуються Майдану чи бойових дій на Сході»,
– розповіла Тетяна Терен.
Віталія Кушмирук

Інноваційні підходи –
запорука успіху

В актовій залі
Володимирецького
районного Будинку
школярів та юнацтва в черговий раз
відбувся районний
семінар для керівників гуртків позашкільних навчальних
закладів району
дослідницько-експериментального
напряму. Близько 30
керівників гуртків зібралися разом, щоб
повчитися використанню інноваційних
підходів в організації
навчально-дослідницької діяльності учнів-членів Малої академії наук – власне, саме такою була тема семінару, куди завітали і представники Рівненської
Малої академії наук – методист історико-географічного відділення Олександр
Васильович Сульжик та заступник директора з навчально-методичної роботи
згаданого закладу Олександр Олексійович Мазур, а також представник районного управління освіти, молоді та спорту, методист Тамара Адамівна Юсин.
Упродовж семінару роботу гуртків дослідницько-експериментального напряму
проаналізувала заступник директора Будинку школярів та юнацтва Тетяна
Сергіївна Мечкало, яка також запропонувала присутнім перейняти позитивний
досвід роботи одного з керівників гуртків Раїси Петрівни Дядечко. Саме Раїса
Петрівна у минулому навчальному році стала переможцем обласного та лауреатом Всеукраїнського етапу конкурсу педагогічної майстерності «Джерело
творчості», тож на семінарі з радістю продемонструвала присутнім фрагмент
типового заняття, наголошуючи при цьому, що творчий потенціал педагога –
запорука творчого розвитку вихованця. Після своєрідного майстер-класу Раїси
Петрівни до учасників семінару звернулися і рівненські гості, які розповіли про
правильність оформлення наукових робіт, рецензій, ефективне, актуальне
та влучне обрання теми для наукової роботи та у форматі вільного діалогу
відповіли на всі запитання аудиторії. У кінці семінару вони продемонстрували
керівникам гуртків науково-популярний відеофільм про роботу Малої академії
наук, а також подарували багато актуальної методичної літератури, яка відтепер зберігатиметься у методичному кабінеті Будинку школярів, тож усі охочі
зможуть з нею ознайомитися та використовувати у роботі. Учасники семінару були приємно вражені інформаційною наповненістю заходу та залишили
схвальні відгуки.
Вікторія Черпак

ІІІ Міжнародна науковопрактична конференція
«Малиновські читання»

В Острозькій академії вже втретє відбулася міжнародна конференція «Малиновські
читання». Під час заходу науковці обговорили актуальні питання з різних галузей права, а пленарне засідання цілком було присвячене постаті Іоаникія Малиновського та
його внеску в розвиток юриспруденції.

«Мені дуже приємно відкривати «Малиновські
читання», які вже стали хорошою традицією в Національному університеті «Острозька академія». Іоаникій Малиновський був однією зі значущих фігур в
історії Острога, України і Російської імперії. Він невипадково з’явився в Острозі й саме тут утвердився як особистість. У ХІХ ст. в містечку відчувалася
інтелектуальна атмосфера, яка з’явилася завдяки
Острозькій академії і все ще давала про себе знати.
Я бажаю вам плідних дискусій. Хотілося б, аби вони породили чимало істин», ― ішлося у вітальному слові першого проректора НаУОА з навчально-наукової роботи, доктора філософських наук
Петра Кралюка.
Пленарне засідання розпочав доктор юридичних наук, завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Микола Погорецький. Він розповів про основні напрямки роботи та найбільші досягнення Іоаникія Малиновського. Доповідь завідувача кафедри
конституційного та міжнародного права «Інституту права та психології» НУ «Львівська політехніка», професора Віталія Ковальчука стосувалася вчення Малиновського про форми державного
правління.
«Іоаникій Малиновський був справді видатною постаттю. Він написав перший у Російській імперії кримінально-процесуальний кодекс, перший підручник із кримінального права. Усе життя
відстоював громадянські права, а його бачення того, якою має бути найкраща форма правління,
― ідеал, якого має прагнути сучасний політикум», ― зазначив Віталій Ковальчук.
«Малиновські читання» проходили в семи секціях: «Теорія та історія держави й права, історія
політичних та правових вчень», «Конституційне право. Адміністративне право та процес. Податкове право. Міжнародне право», «Цивільне право та процес», «Трудове право. Право соціального забезпечення», «Земельне право. Екологічне право», «Кримінальне право та кримінологія,
кримінально-виконавче право», «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза».
Участь в організації конференції взяли вчені з шести країн: України, Росії, Білорусі, Угорщини,
Узбекистану, Казахстану. До Острозької академії було надіслано близько ста наукових робіт. Щоправда, у зв’язку з певними обставинами представники Росії та Білорусі не змогли приїхати на
захід.
Усі матеріали конференції були опубліковані в науковому збірнику.
Руслана МАРИНИЧ
Фото Євгена МАЛЬЧИКА
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Науково-практичний семінар
працівників психологічної служби

10 років польоту
у космосі,

щоб дізнатися, як виникли земля і всесвіт
У Центрі науки та мистецтва «DIYA» при НЦ «Мала академія наук
України» в он-лайн режимі, під гаслом «Оптимісти творять світ!»,
пройшов українсько-німецький «День Комети». Усі охочі могли спостерігати за тим, як відбувається посадка на поверхню космічного
тіла (автоматизованого дослідницького модулю «Philae») на ядро
комети Чурюмова-Герасименко. Це знаменна подія у науковому світі - кульмінація кометної місії європейської космічної агенції Rosetta.
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді теж долучилася до цієї науково-пізнавальної акції. Вихованці Малої академії, науковці та педагоги взяли участь в он-лайн лекціях провідних фахівців
аерокосмічної галузі України та Німеччини, аерокосмічній вікторині,
перегляді відеоматеріалів про місію Rosetta, телемості з університетами різних міст України.

На базі Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Рівненській області відбувся
науково-практичний семінар на
тему
«Соціально-психологічний
супровід учнів ПТНЗ, збереження
психічного здоров’я» (відповідно до
плану роботи НМЦ ПТО на 2014 р.,
затвердженого МОН України від
27.12.2013).
У роботі заходу взяли участь
практичні психологи та соціальні
педагоги з 19 професійно-технічних
навчальних закладів Рівненської
області, науковці в галузі психології,
методисти структурних підрозділів.
Семінар був присвячений таким
актуальним питанням:
1. Соціально-психологічний супровід процесу адаптації учнів професійно-технічного
навчального
закладу до нових умов навчання
(Середа Р.В., методист НМЦ ПТО).

2. Система лайф-білдінгу як форма подолання кризових станів у соціально-культурному
середовищі
навчального закладу (Назаревич
В.В., кандидат психологічних наук,
доцент кафедри вікової психології
РДГУ).
3. Комунікативні шаблони в системі подолання кризи в учнівському
середовищі (Ставицька О.Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психодіагностики РДГУ).
4. Посттравматичний стресовий розлад поведінки (Яремович
А.Л.,практичний психолог-консультант Рівненської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
5. Особливості організації в навчальному закладі реабілітаційного
простору для учнів, які перебувають
у ситуаціях, що травмують (Абрамович Т.В., методист кабінету-центру

ППСР РОІППО).
У межах проведення семінару
відбулася інструктивно-методична
нарада працівників психологічної
служби ПТНЗ, на якій підбито підсумки роботи психологічної служби за минулий навчальний рік та
обговорено особливості діяльності
психологічної служби ПТНЗ у 20142015 н.р., організаційно-змістові
аспекти професійного становлення
працівників психологічної служби та
формування самоменеджменту як
умови професійного зростання.
Методист
навчально-методичного центру Середа Р.В. провела
майстер-клас із теми «Пошук та відновлення власного ресурсу за допомогою паперопластики».
За інформацією Навчальнометодичного центрупрофесійно-технічної освіти у Рівненській
області

До Дня української
писемності і мови

До Дня української писемності і мови нагороджено переможців
обласного конкурсу „Перло многоцінне” та їх наставників
У світлиці Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки проведено нагородження переможців
обласного конкурсу „Перло многоцінне” та їх наставників.
Захід проводився в межах урочистостей з нагоди
Дня української писемності і мови. Організатор - Рівненське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка.
Голова Рівненського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка
Іван Вєтров вручив нагороди від спілкиписьменників та
просвітян переможцям обласного конкурсу „Перло многоцінне” у наступних номінаціях:
у номінації «поезія» серед учнів молодших класів:
Базелюк Ярославі, учениці 7 класу Березнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, члену літературного гуртка „Струни душі”;
Андрощуку Роману, учню 8 класу Мирогощанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенського району;
Дудяку Владиславу, учню 5 класу Дерманського навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа І
ступеня – гімназія” Здолбунівського району;
Борисович Дарії, учениці 8 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18;
Садосі Каріні, учениці 8 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. В.Короленка, члену літературної студії «ЛітЕра»;
Рокіцькій Юлії, учениці 4 класу Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ ступенів
Рівненського району;
у номінації «проза» серед учнів молодших класів:
Птусі Анастасії, учениці 7 класу Сарненського навчально-виховного комплексу „Школа-колегіум” ім.
Т.Г.Шевченка;
Миронюк Вікторії, учениці 4 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28, члену літературної студії „Пролісок ”;
Сидоровій Дарії, учениці 7 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27;
Охмак Катерині, учениці 8 класу Рівненської гуманітарної гімназії, члену народної літстудії „Поетарх ”;
Кузьмичу Віталію, учню 5 класу Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівського району;
Рищук Софії, учениці 4 класу Рівненського навчально-виховного комплексу № 12;
у номінації «поезія» серед учнів старших класів:
Потапчук Любові, учениці 11 класу, члену літера-

турної студії «Літературна вітальня» Березнівського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат»;
Пелех Маргариті, учениці 10 класу Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»;
Кравець Анастасії, учениці 11 класу школи-інтернату
ІІ-ІІІ ступенів
«Рівненський обласний ліцей»;
Яковчук Софії, учениці 11 класу, члену гуртка «Струни душі» Березнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2;
Семенчук Ангеліні, учениці 9 класу Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Демидівського району,
Ягодці Мирославі, учениці 9 класу Острозького навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія»;
у номінації «проза» серед учнів старших класів:
Станіславському Миколі, учню 10 класу, члену літературного гуртка „Струни серця” Боремельського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – колегіум” Демидівського району;
Бик Діані, учениці 9 класу, члену літературного гуртка Туменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицького району;
Гумінській Ользі, учениці 11 класу школа-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей» Рівненської
обласної ради;
Давидюку Роману, учню 11 класу Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненського району;
Богданець Наталії, учениці 10 класу Рокитнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;
Паралюк Валентині, учениці 11 класу Сарненської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2;
у номінації «публіцистика»:
Тимощук Катерині, учениці 9 класу Микитицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Дубенського району;
Горчак Ользі, учениці 11 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів – ліцей» Здолбунівського району;
Вознюк Анні, учениці 10 класу Ясногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сарненського району;
Пономарьовій Ользі, учениці 9 класу Клеванської
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 1 І-ІІІ
ступенів Рівненського району;
(Закінчення на стор. 5)

Цікавими були виступи провідних науковців із центру керування
польотом та коментарі конструкторів модуля «Philae» – фахівців німецького аерокосмічного центру DLR.
У межах телемосту DLR – Київ – Регіони України програмою було
передбачено участь манівців у обговоренні науково-популярних лекцій та відеофільмів. Роман Корнійчук, вихованець РМАНУМ, учень,
11 класу Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»
спілкувався з Ульріке Рагніте - однією із провідних інженерів космічних апаратів на DLR, розробником системи закріплення «Philae»
на поверхні комети, та отримав
ґрунтовну відповідь, щодо важливості та корисності для людства посадки модуля на комету.
По-перше, великим досягненням людства є сам факт вдалої
побудови та запуску такого апарату. По-друге, ця місія дає змогу підтвердити або спростувати
гіпотезу, що пояснює появу води
на Землі. Згідно з нею, вода на
нашу планету була занесена
з космосу, у тому числі й кометами. По-третє, Rosetta дасть
змогу знайти та дослідити ядро
комети, вивчити його будову та
хімічний склад. Отримана інформація допоможе доповнити
картину, що вже складена на
основі земних та навколоземних
досліджень.
За словами Анки Фельдгузен, заступника посла Німеччини, тільки
за умови тісної співпраці 15 європейських країн світу, які долучилися
до цього проекту, вдалося кинути науковий та технологічний виклик
Всесвіту та перемогти. Адже робота над створенням та запуском
модуля розпочалася у 1993 році. І лише у 2004 вдалося запустити
Rosetta у космос.
Провідні науковці світу, коментуючи цей науковий прорив, зазначають, що складність полягала у тому, щоб чітко і правильно розрахувати траєкторії польоту комети Чурюмова – Герасименко та космічного апарату Rosetta й зафіксувати їх, аби через 10 років польоту
вони зустрілися у космосі. Адже так близько до Землі жодна комета
ще не підходила і жоден науковець достеменно не знав ані її форми,
ані рельєфної поверхні. Втім, за 10 років польоту були моменти, коли
навіть втрачався зв’язок і космічний апарат Rosetta губився у Всесвіті
загалом майже на 7 років.
Гучними аплодисментами у прямому ефірі усі присутні в Рівненській Малій академії наук привітали Європейський центр космічних
досліджень з науковим проривом та вдалою посадкою модуля на
комету.
А тому залишилося чекати на проби ґрунту, щоб дізнатися таємниці створення Всесвіту, а отже і нашої Землі.
Довідка: Комета Чурюмова – Герасименко – короткоперіодична
комета з періодом обертання 6,6 року. Вона контролюється силою тяжіння планети Юпітер. Ця комета була відкрита в 1969 р.
українським дослідником Климом Івановичем Чурюмовим, який на
той час працював у Києві. Десять років тому було відправлено космічний апарат Rosetta, який влітку 2014 р. зміг з нею зблизитися і
вийти на її орбіту.
Тетяна Кравцова, керівник прес-центру РМАНУМ
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Відкриття лабораторії селекції та генетики
Рівненської Малої академії наук
На очікуваний захід зібралися учні та вчителі біології
загальноосвітніх шкіл міста Рівне та Рівненського,
Костопільського і Здолбунівського районів. Перед
присутніми виступили начальник управління освіти і
науки Рівненської обласної
державної
адміністрації
Григорій Таргонський, директор Рівненської Малої
академії наук учнівської
молоді Олександр Андрєєв
та провідні науковці-селекціонери Рівненщини Тетяна
Солодка, кандидат сільськогосподарських
наук,
доцент кафедри агрохімії,
ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природокористування, Ніна
Волошинова, кандидат сільськогосподарських наук, керівник гуртка РМАНУМ, Ірина Трохимчук, старший викладач кафедри біології Рівненського державного гуманітарного університету, Олена Лазар керівник гуртка селекції та генетики і методист відділення хімії та
біології РМАНУМ Анеліна Данчук.
Присутні змогли отримати повну інформацію щодо історії становлення секцій селекції та
генетики, лісознавства і агрономії та перспектив розвитку проведення експериментальних
досліджень учнями в новоствореній лабораторії. Для всіх присутніх проведено екскурсію
лабораторією де ознайомилися з учнівськими дослідницько-експериментальними експозиціями фіалок, туї, помідорів тощо. Учні мали можливість скористатися нагодою попрацювати за мікроскопом, а також за допомогою електронної ваги зважити насіння сосни, магнолії,
жолудів дуба, листки різних видів рослин.
Вихованці РМАНУМ продемонстрували навички приготування поживних середовищ за

чималу кількість різноманітних вимірів. Для цього придбали спеціальне обладнання. Є
прилад, який за мить вимірює висоту будь-якої рослини. А слідкувати за поділом клітин
можна через особливий мікроскоп.
Анастасія Шаповалова поділилася тим, як можна вивести новий сорт фіалок. Вихованиця гуртка хоче отримати новий вид. Вже і назва є – Химера.
Юні селекціонери Рівненщини мають можливість досліджувати біологічні особливості
деревних насаджень, сільськогосподарських культур і квіткових рослин на основі вивчення
морфологічних і цитологічних досліджень, їх насіннєвого матеріалу, вегетативного та мікроклонального розмноження у майбутньому.
Прес-центр РМАНУМ

допомогою магнітної мішалки. Цікавими для школярів виявилися і придбані прилади для
вимірювання ширини та висоти дерев. Вчителі-біологи змогли проконсультуватися із науковцями щодо методик проведення селекційних та лісознавчих досліджень на базі пришкільних ділянок та присадибних господарств, а також на базі новоствореної лабораторії.
Григорій Таргонський, начальник управління освіти і науки Рівненської ОДА запевнив,
що на наступному етапі планується оснастити лабораторію більш потужними приладами,
такими як мікрометр (для вимірювання мікроскопічних об’єктів), стерилізатор паровий вертикальний СПВ – 50, шафа ламінарна, бусоль та холодильник.
Пріоритетним напрямом є нові методи озеленення. Незабаром юні селекціонери запропонують свої нові сорти аграріям.
Олена Лазар, керівник лабораторії лабораторії селекції та генетики РМАНУМ розповідає: «Хочемо вивести новий сорт, вирощуємо тую - західну і шаровидну. Застосовуємо
різні методи - стимулятори росту - природні та штучні.» Демонструє роботу електронних
терезів, які показують вагу шишки до сотих грама. Під час дослідів вихованці робитимуть

До Дня української писемності і мови
(Закінчення. Поч. на 4-ій стор.)
Кравчук Олександрі, учениці 6 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18, члену народної літературної студії «Поетарх»;
Якимчук Ілоні, учениці 11 класу Малятинського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гощанського району;
а також учителям:
Дерачиць Надії Михайлівні, учителю, керівнику літературного гуртка Туменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубровицького району;
Токарець Наталії Петрівні, учителю, керівнику літературного гуртка «Струни душі» Березнівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2;
Цибах Валентині Михайлівні, учителю, керівнику літе-

ратурної студії «Пролісок» Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 28,
Форостецькій Надії Йосипівні, учителю, керівнику літературного гуртка «Струни серця» Боремельського навчальновиховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
– колегіум” Демидівського району,
Марцинюк Тетяні Іванівні, учителю, керівнику літературної студії «Літературна вітальня» Березнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ступенів – міжшкільний навчально-виробничий комбінат»;
Свищевській Надії Михайлівні, учителю, керівнику літературного гуртка Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» імені Т.Г.Шевченка.
Також в урочистостях взяли участь Анна Лимич, голова
Рівненської обласної організації Спілки письменників Украї-

ни, та Євген Шморгун, письменник, видавець, краєзнавець,
громадський діяч.
За словами організаторів учнівського літературного конкурсу «Перло многоцінне» у цьому році школярі здебільшого писали про зимові події на Майдані в м.Києві, анексію
Криму та війну на Сході України.
Голова обласного товариства «Просвіта» Іван Вєтров
відзначив, що вперше гарно представив себе Рокитнівський район, перемогу в обласному етапі здобули два
представники району.
Незабаром твори переможців з’являться на сайті обласної «Просвіти». Навесні їх опублікують в новому випуску
літературного альманаху «Проріст». До ювілейної десятої
збірки також увійдуть кращі твори переможців попередніх
років. Окрім того, молоді поети зможуть продекламувати
свої вірші в передачі «Перевесло» на радіо «Край».
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«Довго сам учись,
якщо хочеш навчати інших»

(Григорій Сковорода, український філософ і поет)

Турбота про здоров’я та безпеку
молодого покоління є одним із найважливіших завдань усіх тих, хто
причетний до навчання та виховання дітей. Украй важливо, щоб таке
навчання проводилося завчасно,
ще до того, як дитина потрапить у
ситуацію, яка загрожує її здоров’ю
чи навіть життю. Тому доцільно почати знайомити дітей з поняттями
«здоровий спосіб життя» і «безпека життєдіяльності» з молодшого
шкільного віку.
Згідно з «Планом комплектування
слухачами НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області на 2014 рік», напередодні Дня працівника освіти, в період із 22 по 26 вересня, на обласних
курсах підвищували свою кваліфікацію вчителі предмета «Основи
здоров’я» загальноосвітніх навчальних закладів області.
Викладачі обласних курсів Віктор Зейда та Володимир Коваль
ознайомили слухачів із нормативно-правовими актами, що забезпечують реалізацію політики держави
у галузі цивільного захисту, надали
інформацію про надзвичайні ситуації мирного часу, їх класифікацію за
масштабами, розповсюдженням та
характером явищ, вплив їх наслідків
на життєдіяльність населення та
суб’єктів господарювання, а також
довели інформацію про можливі НС
і про потенційно небезпечні об’єкти
області.

Особливу зацікавленість в аудиторії викликали практичні заняття з виявлення і оцінки хімічної та радіаційної обстановки, укриття потенційних
постраждалих у захисних спорудах.
Для проведення занять було запрошено Олену Шевчук, викладача
кафедри загально-технічних дис-

циплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету, кандидата
педагогічних наук, доцента. Олена
Анатоліївна щойно повернулася з
м.Одеса, де проходив І Всеукраїнський методичний семінар-тренінг
із безпеки життєдіяльності «Єдина
країна. Единая страна», на якому
розглядалися питання захисту населення під час надзвичайних ситуацій та першої медичної допомоги
у невідкладних станах протягом 24
годин. Команда Рівненського державного гуманітарного університету,
керівником якої була Олена Анатоліївна, виборола перше місце. Сама
викладач під час цього семінарутренінгу пройшла підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності та
отримала відповідний сертифікат.
Тож Олена Шевчук детально проінформувала слухачів про надання першої медичної допомоги постраждалим під час надзвичайних
ситуацій та
нещасних випадків,
про роботу Всеукраїнського громадського руху «Твереза Україна», презентувала книжку О.А. Почекета та
С.В. Одарченко «Про що мовчить
реклама, або Алкогольно-тютюновий зашморг», яка викликала велику
зацікавленість в освітян.
Постійна співпраця з працівниками освіти – один із напрямків роботи
методистів обласного методичного
кабінету БЖД населення, які також
узяли участь у проведенні занять.
Так, методист Олександр Зейда
довів до слухачів інформацію про
організацію підготовки і порядок
проведення Дня цивільного захисту
в закладах освіти; методист обласних курсів Наталія Кособуцька розкрила тему «Навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях».
Учасників навчального процесу

Виїзні заняття
на Сарненщині
У Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Рівненської області у зв’язку зі складними
економічними обставинами, що склалися у
нашій країні, з метою економії коштів та для
зручності слухачів, що проживають у віддалених від обласного центру районах, широко використовують таку форму навчання населення, як виїзні заняття, коли досвідчені
викладачі центру виїжджають до слухачів у
райони.
Так, нещодавно такі заняття відбулися
на базі Навчально-консультаційного пункту
м.Сарни. Навчалися вчителі основ здоров’я
Сарненського, Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського, Володимирецького
районів та м.Кузнецовська. Теоретичну частину навчання проводив викладач центру
Віктор Зейда.
Для проведення практичних занять із надання домедичної допомоги були запрошені
патронажні сестри Сарненської організації Товариства Червоного Хреста України
Марія Білотіл та Олена Шимко. Знання, які
отримали слухачі у сфері цивільного захисту, допоможуть їм у повсякденній роботі –
навчанні учнів.
Володимир Денисюк, завідувач пункту
(навчально-консультаційного) м.Сарни

було ознайомлено з організацією
медичного, біологічного і психологічного захисту населення, забезпеченням санітарного та епідемічного
благополуччя.
Заступник начальника центру з
питань оперативного реагування
оперативно-координаційного центру
ГУ ДСНС України у Рівненській області підполковник служби ЦЗ Володимир Грановський проінформував
про стан пожеж та надзвичайних
ситуацій і нещасні випадки у Рівненській області з початку 2014 року.
Заняття проводилися відповідно
до функціональної програми, згідно
зі вказівками ДСНС України та чинного законодавства.
Приємно відмітити, що освітяни
завжди дуже відповідально ставляться до питань цивільного захисту
учасників навчально-виховного процесу, виявляють неабияку зацікавленість до методичних матеріалів
та наочності для забезпечення програмних розділів.
Фахівці центру завжди готові йти
назустріч слухачам, надати вичерпні
консультації та необхідну методичну
допомогу. Тож слухачі здобули знання не тільки про функціонування
єдиної державної системи цивільного захисту, а й отримали методичні
матеріали, відеофільми, інформаційно-довідкові куточки щодо дій населення у НС, які підготували педагогічні працівники центру.
Завершивши заняття, учителі
мали можливість обмінятися досвідом роботи і особистими напрацюваннями та, збагатившись новою
інформацією та враженнями, повернулися на свої робочі місця.
Інна Сливінська, методист обласного методичного кабінету
БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД
Рівненської області

Функціональне
навчання
У зв’язку зі складними економічними обставинами, що склалися
у нашій країні, з метою економії коштів та для зручності слухачів,
що проживають у віддалених від обласного центру районах, керівництвом навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області було вирішено провести
виїзні заняття на базі навчально-консультаційного пункту м. Сарни.
Згідно з Планом комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області на 2014 рік у період із 29 вересня по 02 жовтня 2014
року проводилося функціональне навчання з категоріями слухачів
«Керівники дошкільних навчальних закладів» та «Заступники керівників загальноосвітніх навчальних закладів» Сарненського, Рокитнівського, Дубровицького, Зарічненського, Володимирецького
районів та м. Кузнецовська.
Навчальний процес забезпечували викладачі обласних курсів:
Віктор Зейда, Володимир Коваль та Володимир Павлюк. Також
власним досвідом із проведення Тижня безпеки дитини на базі
Сарненського ДНЗ № 9 поділилися вихователі та методисти дошкільних навчальних закладів згаданих районів області.
Під час навчання була організована екскурсія у сховище Відокремленого підрозділу дистанції сигналізації та зв’язку Державного
транспортного галузевого об’єднання «Львівська залізниця».
Такі виїзні заняття проводяться не вперше, досягають поставленої мети, тому і надалі будуть практикуватися аналогічні збори
слухачів на базі структурних підрозділів навчально-методичного
центру.
Володимир Денисюк, завідувач пункту (навчально-консультаційного) м. Сарни НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

Про «Безпеку
життєдіяльності»

Комісія з членів Обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань завітала до Мирогощанського аграрного коледжу
з метою перевірки виконання навчальної програми «Безпека
життєдіяльності». Захід є традиційним для діяльності науковометодичної ради та проводиться за планом роботи цієї громадської організації на 2014 рік.
До складу комісії ввійшли начальник Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Рівненської області полковник служби
ЦЗ Сергій Вовчук, викладач Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти кандидат педагогічних
наук Наталія Харченко та завідувач обласного методичного
кабінету БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області
Наталія Яковець.
Члени комісії ознайомилися з навчальним планом, робочою
навчальною програмою та методичним забезпеченням нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» та зазначили,
що в навчальному закладі керуються вимогами спільного наказу МОН України, МНС України, Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
21.10.2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та
цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».
У ході перевірки увага акцентувалася на методичному забезпеченні викладання нормативної дисципліни «Безпека
життєдіяльності»:
нормативно-правовими актами з питань безпеки життєдіяльності та ЦЗ;
літературою, підручниками та посібниками з безпеки життєдіяльності;
наочністю, плакатами, схемами, діаграмами;
використання сучасних досягнень у галузі безпеки життєдіяльності, зокрема матеріалів щорічних Всеукраїнських конференцій «Безпека життя і діяльності людини. Освіта, наука,
практика»;
використання сучасних комп’ютерних технологій у навчальному процесі;
наявність спеціалізованої аудиторії з безпеки життєдіяльності.
Члени комісії звернули увагу керівника, що у вищому навчальному закладі навчається більше однієї тисячі студентів,
тому за вимогами Кодексу ЦЗ України (стаття 20, п.2, пп.3) у
навчальних закладах із денною формою навчання з чисельністю 500 і більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань цивільного захисту. За такої умови заходи
ЦЗ будуть організовані та проведені на належному організаційному та методичному рівні.
Адже потреба сьогодення – це, в першу чергу, належна діяльність суб’єктів господарювання, у тому числі навчальних
закладів, у режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.
Наталія Яковець, завідувач обласного методичного кабінету БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області

Виховуємо
суспільство!

Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце
посідає цінність життя і здоров’я. А діти – найдорожче багатство кожної людини. Заради їхнього щастя ми готові долати
всі труднощі і перешкоди. У них – надія на щасливе майбутнє
наших сімей, усього українського роду.
Сьогодні всією громадою області ми опікуємося дітьми, тимчасово переміщеними на територію Рівненської області з Луганщини. На сьогодні школярі оздоровлюються у Державному
підприємстві «Санаторно-оздоровчий комплекс «Сигнал», що
у с. Олександрія Рівненського району. На заході були присутні
голова обласної ради Михайло Кириллов, голова Рівненської
районної ради Володимир Пилипчук та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДСНС України у Рівненській області полковник служби ЦЗ Сергій Крук.
У межах акції для дітей було організовано показ пожежнорятувальної техніки та спорядження, виступ спортсменів-рятувальників збірної команди області з пожежно-прикладного
спорту. Усі охочі мали можливість посидіти за кермом пожежних автомобілів, роздивитися зблизька рятувальне обладнання та устаткування спецавтомобілів. Дітлахи фотографувалися поруч із технікою, роздивлялися та приміряли бойове спорядження, в якому працюють пожежники.
Активну участь в акції брали методисти обласного методичного кабінету БЖД населення Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області. Головним нашим завданням було навчити молоде покоління основам пожежної безпеки, безпеці життєдіяльності в
побуті, на відпочинку, запобіганню виникнення надзвичайних
ситуацій.
Не варто недооцінювати подібні представницькі заходи.
Адже вони дозволяють в емоційній, доступній формі донести
до дітей елементарні правила безпечної поведінки. У наш час,
коли постійно існують загрози природних, техногенних, соціальних катастроф, украй важливо, щоб молоде покоління
мало не тільки теоретичні знання з безпечної життєдіяльності,
а й уміло, за потреби, на практиці захистити себе в екстремальних ситуаціях.
Інна Сливінська, методист обласного методичного
кабінету БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД
Рівненської області
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