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Біографія

Білоцький Микола Миколайович народився у 1963 році в селі Романівка Коростишівського 
району Житомирської області. У 1978 році закінчив Романівську восьмирічну школу та 
вступив до Коростишівського педагогічного училища, яке закінчив у 1982 році. З 1982 року 
почав працювати вчителем трудового навчання та креслення Клітищенської восьмирічної 
школи Черняхівського району Житомирської області. З 1982 року  по 1984 рік проходив 
службу у рядах Радянської Армії. У 1986 році вступив на    історичний  факультет Київського 
державного  університету імені Тараса  Шевченка, який закінчив у 1992 році. В 1987 році 
переїхав в село Новосілки Макарівського району Київської області, де почав працювати 
вчителем  історії Новосілківської восьмирічної школи.

В 1989 році під його керівництвом створено історико-краєзнавчий музей села  Новосілки. 
Навчаючи учнів історії, учитель завжди  приділяє  велику  увагу вивченню історії рідного 
краю. Учні Миколи  Миколайовича  є  призерами обласних олімпіад з  історії, а також 
лауреатами  ІІІ  етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  
МАН. Серед його випускників – студенти  історичного  та  юридичного  факультетів КНУ 
імені Тараса Шевченка. Стаж  педагогічної  діяльності  вчителя – 30 років, вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії, має педагогічне  звання «учитель-методист». Нагороджений 
знаком «Відмінник освіти України», грамотами  Головного управління освіти і науки 
Київської облдержадміністрації та  грамотою Міністерства освіти і науки України. З 2004 
року працює  заступником директора Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів.

Микола Миколайович – краєзнавець. Має ряд  публікацій  в  періодичній  пресі  та  науковій  
літературі.

Домашня адреса: 07080 с. Мостище вул. Леніна, 59 Макарівського району Київської області  
Тел. О505553324



Науково-методична 

проблема:

Використання елементів 

технології інтенсивного 

навчання на основі схемних і 

знакових моделей 

навчального матеріалу



Науково-методична робота

Участь у заходах на рівні навчального 

закладу:

1. Методичне об'єднання вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу.

2. Відкритий урок з правознавства 

“Конвенція ООН про права дитини”.

3. Відкритий урок з правознавства 

“Захист прав дитини”.



Розробки дидактичного 

матеріалу
Методичний посібник

“Інтерактивні методи навчання на уроках 

історії. Система пам'яток та 

рекомендацій”

(матеріали знаходяться на педагогічній 

виставці доробків вчителів Київщини)



Творча група вчителів району,які 

працюють з обдарованими дітьми

• Керівник творчої групи вчителів району у 2008-2010 

рр.

• Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів членів МАН:

• 1998 рік – “Історія Київських монастирів”

(ІІ місце в області, учень 10 класу Чолій С.В.);

• 2005 рік – “Історія села Новосілки з найдавніших 

часів до середини ХІХ ст.”

(І місце в області та ІІІ місце в Україні, учень 10 класу 

Корнієнко І.В.);



Виступи на районних 

семінарах 
1.  Семінар вчителів правознавства: 

“Технологічний інструментарій учителя з 

розробки й аналізу уроку”.

2.  Засідання творчої групи вчителів, які 

працюють з обдарованими дітьми:  “Роль

інноваційних технологій у роботі з 

обдарованими дітьми”.

3.  Семінар вчителів історії: “Музеї та екскурсії в 

системі дослідницького навчаня учнів 

історії”.



Участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 

• 2010 рік – “Унікальність бойового 

мистецтва командира-підводника І.Х. 

Кучеренка в роки Другої світової війни”

(ІІІ місце в області, учениця 9 класу                  

Шинкаренко Т.А.);

• 2012 рік – “Бишівське підпілля в роки 

Другої світової війни” (учень 8 класу 

Парака В.В.)



Екскурсія до 

Києво-Печерської

лаври



Учні на екскурсії в 

Києво-Печерській

лаврі



Могила Петра 

Столипіна у  Києво-

Печерській

лаврі



У музеї голодомору

1932-1933 рр. у Києві



У музеї голодомору 

1932 – 1933 рр. у Києві















Участь у районних та 

обласних олімпіадах з історії
• 2005-2006 н.р. – 1 переможець і 3 призери (учень 11 

класу Корнієнко І.В. – ІІІ місце в обласному етапі 

олімпіади);

• 2006-2007 н.р. – 2 призери;

• 2007-2008 н.р. – 1 переможець і 2 призери (учениця 

10 класу Матат В. – ІV місце в обласному етапі 

олімпіади);

• 2009-2010 н.р. – 2 призери;

• 2011-2012 н.р. – 1 переможець (учениця 9 класу 

Баленко М.О. – VІ місце в обласному етапі 

олімпіади);

• 2012-2013 н.р. – 2 призери.



Участь у районних олімпіадах з 

правознавства

• 2008 – 2009 н.р. – 2-а ІV-х місця (9,10 

класи);

• 2009 – 2010 н. р. – ІІ місце (11 клас);

• 2011 – 2012 н. р. – ІV місце (11 клас);

• 2012 – 2013 н. р. – ІІ місце (9 клас).



Участь у конкурсах

1.  2010-2011 н.р. – ІІ місце в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу до 20-річчя 

незалежності України (учениця 11 класу 

Форманюк Н.Ю. Тема роботи “Найдавніша

історія рідного краю – село Новосілки 

Макарівського району Київської області)

2.  2011-2012 н.р. – І місце в районному 

конкурсі знавців історії України (учениця 9 

класу Баленко М.О.)



Творчий доробок

Методичний посібник з київщинознавства

“Історія українського села Новосілки” та 

авторська навчальна програма курсу за 

вибором для учнів 10-11 класів “Історія

рідного краю”

(Матеріали знаходяться на обласній 

педагогічній виставці “Освіта Київщини”)



Робота історико-краєзнавчого 

музею
Музей відкрито 9 травня 1989 року.

Участь у святкуванні 700-річчя заснування 

села Новосілки.

Участь у святкуванні 100-річчя з дня 

народження Героя Радянського Союзу 

контрадмірала І.Х. Кучеренка.

Участь у відзначенні 90-річчя з дня 

народження письменників рідного краю 

В. Малика та П. Сиченка.



Підготовка до 100-річчя з дня 

народження І.Х. Кучеренка

(Білоцький М.М. з членом 

Київської асоціації ветеранів-

підводників)



Підготовка до 100-річчя з 

дня 

народження І.Х. 

Кучеренка

(Білоцький М.М. з 

головою Київської

асоціації ветеранів-

підводників)







Публікації в науковій 

літературі та періодичній пресі
1. Макарівські вісті: 

“Сила безсмертя” – 1994 р.

“Доземний уклін славній землі” – 1995 р.

“ З глибини віків” – 1996 р.

“Легендарний командир-підводник” - 2008

2. Книга “Голодомор 1932-1933 рр. Макарівщина

пам'ятає” – (спогади свідків голодомору Шеремет 

Т.Д., Санжака І.М., Петенко В.Ю., Сиченка П.П.) –

2008 р. 

3.”Історія Новосілківської школи” – стаття в 

електронному виданні “Наукова думка”. – 2011 р.



Прийняття присяги під час вступу до Києво-святошинського районованого 

полку українського козацтва, 2009 рік



Публікації в науковій 

літературі та періодичній пресі

5.“Прекрасний педагог, світоч совісті і 

людської гідності”. Педагоггічна

скарбниця Макарівщини. – 2009 р. 

6.“Топонімія села Новосілки”./ Макарівські

історико-краєзнавчі читання. – 2012 р.


