
Про  призначення стипендії 
голови  державної адміністрації  
учням загальноосвітніх  навчальних 
закладів району 
 
   Керуючись ст. 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», частиною першою ст. 14 
Закону України «Про освіту»,  ст. 23 Закону 
України «Про загальну середню освіту», 
Положенням  про стипендію  голови державної 
адміністрації учням загальноосвітніх навчальних 
закладів району, затвердженого  розпорядженням 
голови райдержадміністрації від 16.03.07 
№171«Про затвердженням Положення про 
стипендію голови державної адміністрації учням 
загальноосвітніх закладів району», 
розпорядженням голови райдержадміністрації від 
27.08.10 № 688 «Про внесення змін до 
Положення про стипендію голови державної 
адміністрації учням загальноосвітніх закладів 
району» та розглянувши подання відділу освіти 
райдержадміністрації: 
1. Призначити стипендії 20 учням шкіл району, 
які досягли високих успіхів у навчанні і за 

результатами участі у Всеукраїнських предметних 
олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-
захистах науково-дослідницьких робіт МАН 
України (ІІ, ІІІ, ІV етапи) нагороджені Дипломами 
І, ІІ, ІІІ ступенів, мають високі результати участі у 
спортивних змаганнях, спартакіадах, турнірах, 
досягли високих  успіхів  у конкурсах  та 
фестивалях  з  музичного мистецтва.  
2. Відділу освіти райдержадміністрації (Антипчук 
О.А.) визначити учнів-претендентів на отримання 
стипендії голови державної адміністрації на 
період з першого січня по тридцять перше травня 
та  з першого вересня по тридцять перше грудня  
поточного року. 
3. Стипендія, зазначена в пункті 1 цього 
розпорядження, встановлюється на 2011 рік в 
розмірі  100 гривень 00 копійок кожному 
стипендіату щомісячно (січень – травень, вересень 
- грудень) та виплачується з бюджету освіти 
району в межах кошторисних призначень. 
4. Контроль за виконанням розпорядження 
покласти на заступника голови 
райдержадміністрації  з гуманітарних питань.  
Голова державної 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
голови районної державної адміністрації 

№ 73  від 20.01.11р.  

«Сучасна освіта    
Звягельщини – 2011»  

6  січня 2011 
року на  базі 

методичного центру відбулося урочисте 
відкриття щорічної постійно діючої 
педагогічної виставки «Сучасна освіта 
Звягельщини. Інноваційні педагогічні 
технології у навчально-виховному процесі 
- 2011». 
Завідуюча методичного центру О.П.Сікора, 
звертаючись до присутніх, наголосила, що 
цьогорічна педагогічна виставка 
продовжує  свої традиції і проводиться з 
метою підведення підсумків науково-
методичних надбань у 2010-2011 
навчальному році, вироблення стратегій та 
уточнення шляхів інноваційного розвитку 
освіти нашого району.  

З вітальним словом виступив начальник 
відділу освіти О.А.Антипчук, який   
відзначив неабиякий  інтерес педагогічних 
працівників ЗНЗ району до тих надбань, які 
представляються на огляд колег, 

закликавши 
до пошуку 
нових 
шляхів 

удосконалення навчального процесу, 
активнішої пропаганди кращих здобутків та 
інноваційних напрацювань педагогічних 
працівників.  Олександр Анатолійович 

вручив Грамоти управління освіти і науки 
Житомирської облдержадміністрації  
педагогічним колективам та окремим 
педагогічним працівникам за активну 
участь  у  тринадцятій обласній постійно 
діючій виставці «Сучасна освіта 
Житомирщини - 2010». 

Заступник завідуючої РМЦ К.М.Костюк 
представила присутнім членів журі та 
оголосила план презентацій  своїх надбань 
загальноосвітніми навчальними закладами 
району. 
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Про порядок закінчення  
навчального року та проведення  
державної підсумкової атестації  
у загальноосвітніх навчальних закладах 
в 2010/2011 навчальному році 

 
Закінчення 2010/2011 навчального року і 

проведення державної підсумкової атестації 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
визначено Типовими навчальними планами, 
перелік яких подано у листі Міністерства 
освіти і науки України №1/9-120 від 
20.02.2009 р., Типовими навчальними 
планами, затвердженими наказом МОН № 834 
від 27.08.2010 р. (для учнів 10 класів) та 
Положенням про державну підсумкову 
атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти (наказ Міністерства 
освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
27.02.2008 р. № 151/14842) зі змінами, що 
затверджені наказом МОН від 23.11.2010 р. 
№1116 (зареєстровано у Міністерстві юстиції 
України 09 грудня  2010 р. № 1237/18532).  

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
загальну середню освіту» навчальний рік з 
урахуванням навчальної практики та 
державної підсумкової атестації має бути 
завершено не пізніше 1 липня 2010 року. 

У цьому навчальному році навчальні заняття 
у 1–10 класах завершуються 26 травня 2011 
р. , а в 11 класах – 18 травня.  

Після завершення навчальних занять у 
загальноосвітніх навчальних закладах 27 
травня проводиться свято «Останній 
дзвоник».  

Після завершення занять у 1–4-х класах 
проводяться навчальні екскурсії, а у 5–8-х і 10-
х класах — навчальні екскурсії та навчальна 
практика. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика 
учнів організовуються відповідно до 
інструктивно-методичного листа Міністерства 
освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-
61 орієнтовно у такі строки: 

з 27 травня по 1 червня (4 дні) — для учнів 
1–4-х класів (не більше 3-х академічних годин 
на день); 

з 31 травня 15 червня (10 днів) — для учнів 
5–6-х класів (по 3 академічні години), 7–8-х 
класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 
5 академічних годин на день). 

Керівники навчальних закладів можуть 
вносити корективи до строків організації 
навчальних екскурсій та навчальної 
практики з урахуванням місцевих умов, 
специфіки навчального процесу, профілю 
навчання та необхідності надолуження 
виконання навчальних програм у зв’язку з 
вимушеним призупиненням навчальних 
занять, спричинених захворюваністю учнів на 
грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими 
причинами.  

Для проведення державної підсумкової 
атестації Міністерством освіти і науки України 
підготовлені збірники завдань відповідно до 
чинних навчальних програм. Перелік 
зазначених збірників буде подано додатково. 

У 4-х класах державна підсумкова атестація 
проводиться з 16 по 20 травня із української 
мови та читання (мови навчання), математики. 

У  9-х класах державна підсумкова атестація 
проводитиметься з 31 травня по 18 червня. 
Конкретну дату її проведення визначають 
Міністерство освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки 

обласних, Київської та 
Севастопольської 

міських державних адміністрацій. При 
складанні розкладу проведення державної 
підсумкової атестації необхідно 
передбачити два-три дні для підготовки до 
проходження атестації з кожного предмета.  

Атестація в основній школі проводиться з 
п'яти предметів: української мови, 
математики, географії, біології, а також 
іноземної мови чи іншого гуманітарного 
предмета за вибором навчального закладу. 

У загальноосвітніх навчальних закладах 
(класах, групах) з поглибленим вивченням 
предметів, спеціалізованих навчальних 
закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах 
таким предметом за вибором може бути 
той, що вивчався поглиблено. 

З усіх обов’язкових предметів атестація 
проводиться письмово за збірниками, 
рекомендованими МОН. У разі проведення 
атестації за вибором, форму проведення 
атестації (усно чи письмово) обирають учні.  

Державна підсумкова атестація, що 
проводиться у письмовій формі, 
розпочинається о 9.00, а в усній формі — 
для першої групи — о 9.00, для другої 
групи — о 14.00. Інший час початку 
проведення державної підсумкової 
атестації має бути погоджений 
навчальними закладами з відповідними 
органами управління освітою. 

Державна підсумкова атестація з 
української мови для випускників 9-х 
класів (диктант) проводитиметься 31 
травня.  

Державна підсумкова атестація для 
випускників 11-х класів проводиться з 
трьох предметів з 20 по 26 травня у  
письмовій формі за збірниками 
завдань:   

 - 20 травня з української мови (переказ, 
обов’язково); 

23 травня історії України або математики 
(обов’язково для учнів, які навчалися у 
класах універсального профілю) або 
профільного предмета (для учнів які 
навчалися у класах з профільним 
навчанням); 

26 травня з предмета за вибором. 
Бали за державну підсумкову атестацію в 

основній та старшій  виставляються у 
класному журналі у колонку з написом 
«ДПА» без зазначення дати після колонки з 
написом «Річна».  

Випускникам, які звільнені від 
проходження державної підсумкової 
атестації, робиться запис (звільнений (а)). 

Результати державної підсумкової 
атестації виставляються у додатки до 
атестатів про повну загальну середню 
освіту у графі «державна підсумкова 
атестація» та враховуються при 
визначенні середнього балу атестата. 

Одинадцятикласники, які хворіли під час 
проведення державної підсумкової 
атестації, зобов'язані надати медичну 
довідку, на підставі якої їм надається право 
пройти її в інші терміни.  

Відповідно до Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів учасники міжнародних 
предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, 
переможці III та учасники IV етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
звільняються від атестації з предметів, з 

яких вони стали переможцями (у відповідних 
випускних класах). У додаток до свідоцтва 
про базову загальну середню освіту та (чи) 
атестата про повну загальну середню освіту 
виставляються річний та атестаційний бали з 
цих предметів — 12 балів. 

Переможці II та учасники ІІІ етапів 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук (у 
відповідних випускних класах) звільняються 
від атестації з предмета, який є базовим для 
оцінювання навчальних досягнень учнів під 
час конкурсу. У додаток до свідоцтва про 
базову загальну середню освіту або (чи) 
атестата про повну загальну середню освіту 
виставляються річний та атестаційний бали з 
цих предметів — 12 балів. 

Учасники тренувальних зборів з підготовки 
до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які 
мають статус міжнародних, звільняються від 
атестації. У додаток до атестата про повну 
загальну середню освіту виставляється річна 
та атестаційна оцінки 12 балів з того 
предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) 
участь в олімпіаді; з інших предметів 
виставляються атестаційні оцінки за 
результатами річного оцінювання. 

Учнів (вихованців) загальноосвітніх 
санаторних та спеціальних навчальних 
закладів (шкіл-інтернатів), у т.ч. допоміжних 
шкіл (шкіл-інтернатів), звільняються від 
державної підсумкової атестації. У додаток 
до свідоцтва про базову загальну середню 
освіту та атестата про повну загальну 
середню освіту виставляються річні оцінки та 
робиться запис: «звільнений від атестації».  

При визначенні претендентів на 
нагородження золотою та срібною медалями 
та їх нагородженні необхідно дотримуватися 
вимог Положення про золоту медаль «За 
високі досягнення у навчанні» та срібну 
медаль «За досягнення у навчанні».  

В окремих випадках при визначенні 
претендентів на нагородження золотою або 
срібною медалями за письмовою заявою 
батьків або осіб, що їх замінюють, для учнів 
(вихованців) загальноосвітніх санаторних та 
спеціальних навчальних закладів (шкіл-
інтернатів) може проводитися державна 
підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися 
за загальноосвітніми програмами.  

Контроль за правильністю присудження 
золотої та срібної медалей покладається на 
Міністерство освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій.  

Документи про повну загальну середню 
освіту вручаються випускникам 28–31 
травня 2011 р. на урочистих зборах. До 
участі в зборах, як правило, запрошуються 
батьки, представники громадських 
організацій, органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, засобів масової 
інформації.  

У процесі підготовки до організації 
випускних вечорів доцільно залучати органи 
самоврядування навчального закладу (раду 
загальноосвітнього навчального закладу, 
піклувальну раду тощо). 

Конкретна дата проведення випускних 
вечорів у регіонах визначається 

Лист Міністерства освіти і науки України  
№ 1/9-950 від 30.12.2010 року. 
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№  
п/п Автор Книга клас 

Інв 
номер Рік 

Ціна до 
переоцінки к-ть 

Сума до 
переоцінки 

Ціна після 
переоцінки 

Сума після 
переоцінки 

Сума 
доцінки 

1 Лужний Музика 1 1111 2009 2,44 9 21,96 2 18 -3,96 
2 Вашуленко Буквар 1 1120 2007 5,12 10 51,2 5 50 -1,20 

№ 
п/п 

Інвен. 
 номер Автор книги Назва, том, частина 

За бухг. облік 

Сума 
Копійки 
спис. 

Д112 
К401 

Д401 
К112 

Після переоцінки 

К-сть Ціна 
К-
сть Ціна Сума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1111   
Українські народні 
думи та історичні пісні  1  0,7  0,70 0,30 0,30 0,00 1 1,00 1,00 

2 1112 Іванченко Робітничі сили 1 1,3 1,30 -,30 -0,30 0,00 1 1,00 1,00 

№ з/п Прізвище, ім’я учня клас Навчальний заклад ПІП вчителя 
1 Сарган Ірина 11 Новороманівська  ЗОШ Овсійчук Марія Михайлівна 
2 Бондаренко Сергій 10 Новороманівська  ЗОШ Майнека Катерина Анатоліївна 
3 Кравчук Ольга 9 Івашківська ЗОШ Драч Тетяна Миколаївна 
4 Адамська Іванна 11 Федорівська ЗОШ Ольшевська Галина Антонівна 
5 Дейнека Катерина 11 Федорівська ЗОШ Пінчук Микола Васильович 
6 Охман Наталія 7 Федорівська ЗОШ Сущук Таїсія Францівна 
7 Дмитренко Ілона 10 Барвинівська ЗОШ Косяк Тетяна Миколаївна 
8 Саух Ірина 8 Чижівська ЗОШ Шевчук Галина Аврамівна 

Додаток 1 
до наказу по відділу освіти 
від 27.12.2010 р. № 473 

Згідно з пунктом 1.20 Інструкції 
з бухгалтерського обліку 
необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000р. №64 із 
змінами затвердженими наказом Держказначейства від 02.09.2010р. №312, який набрав чинності 02.10.2010р. облік 
необоротних активів ведеться в повних гривнях, без копійок. 

З метою дотримання вимог пункту 1.20 Інструкції, керуючись пунктом 1.10 Інструкції, наказом відділу освіти «Про 
переоцінку необоротних матеріальних активів» №477 від 30.12.2010р. необхідно здійснити переоцінку необоротних 
активів кожної окремої одиниці за формою: 

Або: 

До уваги керівників шкіл та шкільних бібліотекарів! 

СПИСОК  ПЕРЕМОЖЦІВ 
ІІ (районного етапу)  

Наказ № 473 від 27.12.10 
спадщини Т. Г. Шевченка, виявлення 
творчих здібностей та обдарувань 
серед підростаючого покоління було 
проведено ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, 
присвячений Шевченківським дням, під 
гаслом "Об'єднаймося ж, брати мої", 
участь у якому взяли учні Барвинівської, 
Новороманівської, Івашківської, 
Чижівської, Федорівської, 
Великомолодьківської, Жолобненської 
та Колодянської шкіл. Відповідно до 
висновків журі 
 НАКАЗУЮ:  

1. Визнати переможцями ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, присвяченого 
Шевченківським дням, у номінації 
"Література" 8 учнів (додаток 1) та 
нагородити їх грамотами відділу 
освіти. 
2. Директорам загальноосвітніх 
навчальних закладів довести до 
відома педколективів результати 
Конкурсу, проаналізувавши їх і 
відзначивши вчителів, які провели 
значну роботу щодо його 
проведення. 

Про підсумки районного етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості 
  На виконання Указу Президента 
України від 22 березня 2002 року № 
284/2002, листа Міністерства освіти і 
науки України від 13.10.10 № 1/9-715, 
наказу управління освіти і науки 
Житомирської обласної державної 
адміністрації від 20.10.10 № 246 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості» та з метою 
активізації патріотичного виховання 
серед учнівської молоді, вивчення 

Стор.3 

Випуск 10 

До відома керівників шкіл! 
16 лютого 2011 року відбудуться районні змагання зі стрільби з пневматичної 

гвинтівки, присвячені Дню захисника Вітчизни. 
Змагання відбудуться у приміщенні Новоград-Волинського колегіуму, за адресою:  

вул. Співдружності, 3.Початок о 10 годині. 



Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів – у 8 
олімпіадах. 

Учні 7-9 класів Наталівського НВК та 
Лучицької ЗОШ І-ІІ ступенів  взяли 
участь в 11 олімпіадах, Поліянівської, 
Стрієвської, Середньодеражнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів – у 10 олімпіадах, 
Анастасівської, Борисівської, 
Гірківської, Курчицькогутянської, 
Великогорбашівської, Малоцвілянської, 
Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів – у 9 
олімпіадах,  Курчицької, Калинівської, 
Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів – 8 
олімпіадах, Броницької, Дідовицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів – у 7 олімпіадах. 

Тільки на три предметні олімпіади 
представили учасників  
Червоновільська ЗОШ І-ІІ ступенів; на 4 
олімпіади – Варварівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів; на 5 олімпіад – Тупалецька 
ЗОШ І-ІІ ступенів; на 6 олімпіад – 
Івашківська, Суховільська, 
Таращанська, Немильнянська ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 

Слід відмітити, що не дотримались 
основних вимог п. 4 наказу відділу 
освіти від 19.10.10 р. № 356 «Про 
проведення  І-II етапів Всеукраїнських 
учнівських  олімпіад з базових 
дисциплін у 2010-2011 навчальному 
році» стосовно кількісного складу 
команд Орепівська, Пилиповицька, 
Великомолодьківська, Киківська, 
Косенівська, Несолонська, Піщівська, 
Суслівська,Токарівська, Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Анастасівська, 
Борисівська, Брониківська, 
Великогорбашівська, Варварівська, 
Лучицька, Курчицька, 
Середньодеражнянська, Суховільська 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Наталівського НВК 
«ЗНЗ - ДНЗ». 

Виходячи з підсумкових матеріалів 
оргкомітету та журі II етапу предметних 
олімпіад, 

НАКАЗУЮ: 
1. Визначити призерами і нагородити 

Дипломами відповідного ступеня: 
Дипломом І ступеня 

Українська мова та література  
Костюк М. 8 клас, Лучицька ЗОШ І-ІІ 

ст., Остапчук М.—9 кл., Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Костюк Д.—10 кл, 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Щербакова В.
– 11кл., Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  

Географія 
Чафонов В.—8 кл., Городницька ЗОШ 

І-ІІІ ст., Медведська Т.—9 кл., 
Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст.,Костюк Д.—
10 кл, Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., 
Прищепа В.—11 кл. , Чижівська ЗОШ І-
ІІІ ст. 
Російська мова та зарубіжна 
література 

Саух І.—8 кл, Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Лянгус Н.—8 кл., Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Конончук Н.—10 кл., Колодянська ЗОШ І

Відповідно до «Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади 
з базових дисциплін, турніри, 
конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
18.08.98 № 305, згідно листа 
Житомирського ОІППО від 08.10.10 р.  № 
1-2373, наказів управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 22.10.10 р. № 
247 «Про затвердження Тимчасового 
положення І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад з 
базових дисциплін» та від 18.11.10 р. № 
279 «Про організацію та проведення в 
області заходів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін 
у 2010-2011 навчальному році», наказу 
відділу освіти від 19.10.10 р. № 356 «Про 
проведення  І-II етапів Всеукраїнських 
учнівських  олімпіад з базових дисциплін 
у 2010-2011 навчальному році» у 2010-
2011 навчальному році було проведено І 
(шкільний) та II (районний) етапи 
олімпіад з української мови та 
літератури, російської мови та 
зарубіжної літератури, географії, історії, 
фізики, біології, хімії, іноземних мов, 
правознавства, основ економіки, основ 
інформатики, трудового навчання, 
екології, астрономії. 

1363 учні загальноосвітніх навчальних 
закладів взяли участь у II етапі олімпіад 
(1052 учасники - ЗНЗ І-ІІІ ст.,  311 
учасників - ЗНЗ І-II ст.). 

За результатами II етапу олімпіад 
призерами стали учні Городницької ЗОШ 
І-ІІІ ст. (13-І, 12-ІІ 7-ІІІ), Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ст. (8-І, 3-ІІ, 6-ІІІ), Пилиповицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів (4-І, 5-ІІ, 5-ІІІ), 
Слободороманівського ЗНВО (3-І, 5-ІІ, 3-
ІІІ), Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. (4-І, 
2-ІІ, 1-ІІІ),  Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2-І, 3-
ІІ, 3-ІІІ), Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(2-І, 2-ІІ, 1-ІІІ),  Повчинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  (2-І, 4-ІІ, 1-ІІІ ), Федорівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (1-І, 1-ІІ, 3-ІІІ). 

Кращі результати серед ЗОШ І-ІІ 
ступенів показали учні Наталівського 
НВК (2-І, 2-ІІ, 2-ІІІ), Поліянівської  (1-І, 2-
ІІ, 2-ІІІ), Лучицької (1-І, 2-ІІ), 
Анастасівська (2-І, 2-ІІІ). 

Вони виявили глибокі знання 
теоретичного матеріалу та вміння 
застосовувати їх практично. 

Учні 7-11 класів Городницької, 
Чижівської, Пилиповицької, 
Великомолодьківської,  Киківської, 
Новороманівської, Федорівської,  
Ярунської  ЗОШ І-ІІІ ступенів та 
Слободороманівського ЗНВО взяли 
участь практично у всіх предметних 
олімпіадах, Жолобненської, 
Колодянської, Красилівської, 
Несолонської, Піщівської, Повчинської, 
Токарівської, Суслівської  ЗОШ  І-ІІІ  
ступенів – в 11 олімпіадах, 
Броницькогутянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
в 10 олімпіадах, Косенівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – у 9 олімпіадах, Барвинівської, 

-ІІІ ст., Ковальчук С.—11 кл., Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Математика 
Косянчук Є.—7 кл., Пилиповицька 

ЗОШ І-ІІІ ст., Лисакович О.—8 кл., 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Гриценко М. – 9 
кл., Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Якимець Н.
—9 кл., Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., Костюк Д.
—10 кл, Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., 
Захарчук І.—11 кл., Городницька ЗОШ І-
ІІІ ст. 

Економіка 
Пузовик Ю.—10 кл. 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Деркач Б.—11 кл., Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізика 
Костюк Д.—10 кл, Городницька ЗОШ І-

ІІІ ст.,Чафонов В.—8 кл., Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Деркач Б.—11 кл., Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Приймак Т.—9 кл., 
Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІ ст. 

Історія 
Вертецька Б.—8 кл., 

Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст., Сахнюк 
Ю.—9 кл., Наталівська ЗОШ І-ІІ ст., 
Ратушинська М.—10 кл., 
Слободороманівська школа-гімназія, 
Прищепа В.—11 кл., Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.  

Правознавство 
Сахнюк Ю.—9 кл., Наталівська ЗОШ І-ІІ 
ст., Бобер О..—10 кл., Суслівська ЗОШ І-
ІІІ ст., Прищепа В.—11 кл., Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.  
Трудове навчання (обслуговуюча 
праця) 

Маруш О.—9 кл., Городницька ЗОШ І-
ІІІ ст., Литвинчук Я.—11 кл., Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Трудове навчання (технічна праця) 
Грищук О.—9 кл. Пилиповицька ЗОШ І-

ІІІ ст., Гордійчук М.—11 кл., Барвинівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Хімія 
Верещинський В.—8 кл., Поліянівська 

ЗОШ І-ІІ ст., Медведська Т.—9 кл., 
Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст., Литвинчук Д.
—10 кл., Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Шнайдер Б.—11 кл., 
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Біологія 
Роленко А.—8 кл. , Пилиповицька 

ЗОШ І-ІІІ ст., Маруш О.—9 кл., 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Литвинчук Д.
—10 кл., Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Чечет А.—11 кл., Несолонської ЗОШ 
І-ІІІст.. 

Англійська мова 
Суходольський Л.—9 кл., Федорівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Пузовик Ю.—10 кл., 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Кубай 
М.—11 кл., Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Німецька мова 
Шевелюк О.—9 кл., Пилиповицька 

ЗОШ І-ІІІ ст., Конончук Н.—10 кл., 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст., Захарчук І., - 
11 кл, Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Французька мова 

Наказ № 467 від 24.12.10р. 
Про підсумки II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових дисциплін  

у 2010-2011 навчальному році  

Стор.4 

Школам Лесиного краю 



Шлінчак К.—10 кл., Жолобненська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Мархай І., - 10 кл., 
Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Польська мова 
Бучинська А.—8 кл., Суслівська ЗОШ І-
ІІІ ст., Ясіневич А.—9 кл., Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Інформатика 
Костюк Д.—10 кл, Городницька ЗОШ І-

ІІІ ст.,Чафонов В.—8 кл., Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Гриценко М. – 9 кл., 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Миколайчук О.
—11 кл., Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Екологія 
Ратушинська М.—10 кл., 

Слободороманівське ЗНВО, Загрива М.
—11 кл., Слободороманівське ЗНВО 

Астрономія 
Антипчук В.—11 кл., Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ст. 

2. За значну роботу по вдосконаленню 
викладання базових дисциплін, 
організацію позакласної роботи з 
учнями, підготовку їх до участі в 
районних олімпіадах нагородити 
Грамотами відділу освіти: 

    Українська мова та література:  
Юзвінську  Олену Миколаївну – 

Лучицька ЗОШ І-ІІ ст., Філоненко 
Людмилу Андріївну – Городницька ЗОШ І
-ІІІ ст., Мигловець Світлану Вікторівну – 
Городницька  ЗОШ І-ІІІ ст., Шевчук 
Галину Аврамівну – Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.  
Російська мова та зарубіжна 
література 

Медвежинську Тетяну Євгенівну – 
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст., Лагодинську 
Людмилу Анатоліївну – Чижівська ЗОШ І-
ІІІ ст. Смолко Вікторію Олександрівну – 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст. 

   Англійська мова 
Савченко Світлану Карпівну – 

Федорівська ЗОШ І-ІІІ ст., Микитюк 
Галину Миколаївну – 
Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Колесник Нелю Вікторівну – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст.  

Німецька мова 
Філоненко Галину Олексіївну – 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст., Усенко 
Оксану Сергіївну – Колодянська ЗОШ І-ІІІ 
ст.,  Пасічник Тетяну Анатоліївну -
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 

Французька мова 
Вовк Марію Василівну – Жолобненська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Польська мова 
Вовк Юлію Адольфівну – Суслівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика 
Гутель Ольгу Вікторівну – 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст., Гриценка 
Василя Івановича – Повчинська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Ткачук Галину Миколаївну – 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Бойко Тамару 
Іванівну – Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Глущенко Поліну Карпівну - Городницька 

ЗОШ І-ІІІ ст.,  Майстренко Ірину 
Володимирівну – Городницька ЗОШ І-ІІІ 
ст.  

Фізика 
Мосійчука Володимира Дем’яновича – 

Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Супрунчука 
Руслана Борисовича  - 
Курчицькогутянська  ЗОШ І-ІІ ст., 
Левченко Ніну Іванівну – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Процюка Миколу 
Дмитровича – Киківська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Інформатика  
Майстренка Георгія Васильовича – 

Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Гриценка 
Василя Івановича – Повчинська ЗОШ І-ІІІ 
ст.  

Хімія 
Солощук  Олену Петрівну – 

Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст., Чечета 
Миколу Васильовича – Поліянівська  
ЗОШ І-ІІ ст., Колесник Галину Миколаївну 
– Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст. 

Біологія 
Мамчуровську Наталію Василівну – 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст., Сольську 
Світлану Анатоліївну – Городницька ЗОШ 
І-ІІІ ст., Микитюк Галину Олександрівну – 
Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст., Чечет 
Людмилу Василівну – Несолонська ЗОШ І
-ІІІ ст.  

Географія 
Нагірняк Ірину Валеріївну – 

Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Колесник 
Галину Миколаївну – Анастасівська ЗОШ 
І-ІІ ст.,  Макашеву Ольгу Григорівну – 
Чижівська   ЗОШ І-ІІІ ст.  

     Економіка 
Бармака Олексія Валентиновича – 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Рибак 
Валентину Леонтіївну – Киківська ЗОШ І-
ІІІ ст.  

Історія 
Марцинковську Зою Віталіївну – 

Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Кірюшкіну Ларису Віталіївну – 
Слободороманівське ЗНВО, 
Лагодинського Володимира Богдановича  
– Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., Мухаровського 
Олега Григоровича – Наталівський НВК 
«ЗНЗ - ДНЗ» 

Право 
Прищепу Людмилу Валеріївну  – 

Наталівський НВК «ЗНЗ - ДНЗ», 
Лагодинського Володимира Богдановича 
– Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., Лось Галину 

Павлівну – Суслівська  ЗОШ І-ІІІ ст. 
Трудове навчання  
Шакуру Юлію Леонідівну – Чижівська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Шпунтова Віктора 
Олександровича – Пилиповицька ЗОШ 
І-ІІІ ст., Грибан Юлію Адамівну – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. , Дмитренка 
Віктора Сергійовича – Барвинівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

       Екологія 
Рафальського  Олега  Олексійовича 

– Сл.Романівське ЗНВО 
      Астрономія 
Євтушок Олену Миколаївну – 

Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Визнати переможцями  та 

нагородити  грамотами відділу освіти й 
цінними подарунками: 

Городницьку ЗОШ І-ІІІ ст. – І місце 
Чижівську ЗОШ І-ІІІ ст.  -  ІІ місце 
Пилиповицьку ЗОШ І-ІІІ ст. – ІІІ місце 
Наталівський НВК «ДНЗ - ЗНЗ» - І 

місце 
Поліянівську ЗОШ І-ІІ ст. – ІІ місце 
Лучицьку ЗОШ І-ІІ ст. – ІІІ місце 
4. Вказати на незадовільну роботу по  

підготовці учнів та участі їх в ІІ етапі 
Всеукраїнських предметних олімпіад з 
базових дисциплін керівникам шкіл: 
Киянської (Копчук М.П.),  Токарівської 
(Спасібо М.В.), Борисівської (Сапожнік 
В.С.), Варварівської (Корнійчук В.С.), 
Дідовицької (Ковальчук Т.В.), 
Івашківської  (Ковальчук Г.І.), 
Суховільської (Герус Н.С.), Курчицької 
(Захарчук Ю.В.), Калинівської  (Жигун 
І.Й.), Середньодеражнянської 
(Тарнавський М.Д.), Таращанської  
(Стасюк В.М.), Тупалецької (Богінська 
А.О.), Червоновільської (Іванюк М.О.). 

5. Керівникам шкіл: Киянської (Копчук 
М.П.),  Токарівської  (Спасібо М.В.), 
Борисівської (Сапожнік В.С.), 
Варварівської (Корнійчук В.С.), 
Дідовицької (Ковальчук Т.В.), 
Івашківської (Ковальчук Г.І.), 
Суховільської (Герус Н.С.), Курчицької 
(Захарчук Ю.В.), Калинівської  (Жигун 
І.Й.), Середньодеражнянської 
(Тарнавський М.Д.), Таращанської 
(Стасюк В.М.), Тупалецької (Богінська 
А.О.), Червоновільської (Іванюк М.О.) 
посилити контроль за роботою вчителів
-предметників по залученню  учнів-
переможців І етапу в ІІ (районному) 

етапі 

Про підсумки II етапу Всеукраїнських 
 предметних олімпіад з базових дисциплін 
 у 2010-2011 навчальному році  (продовження) 

Стор.5 

Випуск 10 



Предмети 
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та 
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а мова   Хімія 

 

 

класи 
8 9 8 9 8 9 7 8 9 8 9 8 9 8 9 9 

нім 
9 

анг 9 9 8 9 9   
школа 

Наталівсь
ка 30 24 6. 
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6. 
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16 
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5-6 7 1 

5, 
16-
17 

6 19 23 - 3 
1 

- 13 18 
3 

1 
2 3 

Поліянівс
ька 14 7 8 2 6 - - - 14-

21 3 - - 9 4 2 - 22 3 - 1 6 - 2 

Лучицька 
1 4 17 17 7 2 - 

17
-

19 

14-
21 2 9 4 8 10, 

21 20 - 21 31 4т 9 24 - 3 

Анастасів
ська 10 12 5 28 8 1 - - 

3 
8 - 8 3 13 13 - - 24 - 6 1 - 4 22-

30 
К.Гутянс
ька - 20 - 21 - 9 21-

24 - 8-
13 - 24 - 1 - 11 6 - - - - 2 - 5 

Броників
ська - - - 7 16.

22 8 2 
3 8-

13 - - 9-
10 - 34 26 

3 
- 27 15

т 24 - - 6 
4 12 

Яворівськ
а - 17 - - 24 24 2 - 31-

35 - 27 - - 35 40 2 - 32 6т 27 - - 7 

В.Горбашівс
ька 2 21, 

23 - 18 9 - 4 - 14-
21 - 10 - 13 18 36 - 13 25 - - - - 8 

Борисівсь
ка - 3 16 19 12 30 - 

11
-

16 

31-
35 - - 23 12 28 28 - - 9, 

36 
11
т 4 - - 9 

Немильня
нська - 34 - - - - - - - 20 14 11 5 37 27 - - - 3т - 16 - 10 

Івашківсь
ка - - - 32 - - 10-

16 - 8-
13 - 28 - - - 3 - 12 16 - - - - 11 

Тальківсь
ка 18 - - - 17 - 21 - - 22 - 16-

17 - 36 - - - - 3т 23 - - 12 

Курчицьк
а 19 26 26,

28 38 - 4 7-9 - - 27 5 - - 26 17 7,8 - 8 - - - - 13 

Стрієвськ
а 13 30 21 4 18 11 - - 8-

13 9 16 - 
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-

31 
16 43 - 4 28 - - 17 - 14 

Калинівс
ька - 5 - 23 - 16 - - 31-

35 - - 21-
22 15 17 16 - 6 30 - 17 15 - 15 

Суховіль
ська 

5, 
21 - 15.

29 - 4 - 10-
16 

6-
7 - 18 - - - - - - - - 10

т - - - 16 

Гірківська 4 36 22 13 11 26 - 8 - 13 7 24-
25 33 25 33 - - 34 - 26 - - 17 

Броницьк
а - 8 - 20 - - - - 8-

13 - - - 21 - 5 - 19 - -- - 20 - 18 
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3о 
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-16 

20
-

27 
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7 - 24 18 13 - 32 15 - 13 - - - - - 21 
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24 
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-

31 
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30 

26
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Таращанс
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Тупалець
ка 36 - 34 - - - - - - 28 - - - 38 41 - 17 - - - - - 25 

Ч.Вільськ
а - - - - - 35 - - - - - - - - - 6 - 35 - - - - 26 
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. Загальні положення  
1.1. Екстернат - одна з форм здобуття 
повної загальної середньої освіти, що 
передбачає самостійне опанування 
екстерном програмового матеріалу в 
обсязі,  визначеному Державним 
стандартом початкової загальної освіти,  
Державним стандартом базової та 
повної загальної середньої освіти, або 
знань згідно з вимогами програмового 
матеріалу за певний  клас  чи з окремих 
навчальних предметів для отримання 
документа про відповідний рівень освіти 
(табель, свідоцтво, атестат). 
Екстерн - особа, яка самостійно 
опановує програмовий матеріал і якій 
надається  можливість проходження 
річного оц інювання навчальни х 
досягнень та державної підсумкової 
атестації (далі - атестація) на базі 
загальноосвітніх навчальних закладів.  
1.2. Здобуття освіти за екстернатною  
формою  не  обмежується віком  
1.3. Можливість пройти річне 
оцінювання за відповідний клас та 
атестацію за освітній рівень відповідно 
початкової, базової і повної загальної 
середньої освіти мають особи, які : 
 - з будь-яких поважних причин не 
мають  змоги відвідувати навчальні 
з анят тя в з аг аль ноос в іт нь ом у 
навчальному закладі; 
- прискорено опанували навчальний 
матеріал відповідного класу, ступеня 
навчання;  
 - не завершили навчання в навчально-
му   закладі системи загальної 
середньої освіти  
 - є учнями загальноосвітніх навчальних  
закладів з денною формою навчання та 
з не залежних від них причин не можуть 
пройти річне оцінювання та атестацію 
не більше ніж з двох предметів; 
 - є випускниками загальноосвітніх нав-
чальних закладів попередніх років, які у 
свій час не мали річного оцінювання та 
(або) не  пройшли атестацію з будь-яких 
предметів  (кількість предметів не 
обмежується); 
 - отримали документ про відповідний   
рівень загальної середньої освіти за 
кордоном; 

відповідним органом управління освітою 
та згідно з наказом керівника 
навчального закладу для: повнолітніх - 
за їх особистою заявою; неповнолітніх -  
за  заявою батьків або осіб, які їх 
замінюють.  
2.2. Для проходження річног о 
оцінювання та  атестації, окрім заяви на 
ім'я  керівника,  екстерни подають доку-
мент про наявний рівень освіти  
У разі  проходження екстерном річного 
оцінювання за предмет, курс навчання в 
іншому навчальному закладі - довідку,  
завірену підписом керівника та печаткою 
відповідного навчального закладу, у яко-
му навчається або навчався екстерн.  
У разі відсутності документа про наяв-
ний  рівень освіти навчальний заклад, де 
організовано екстернат, самостійно 
визначає освітній рівень екстерна. З цією 
метою  наказом керівника навчального 
закладу створюється комісія,  до складу 
якої входять: голова  комісії (керівник 
навчального закладу або його заступ-
ник), учителі, які викладають  предмети, 
з яких визначається рівень освіти   ек-
стерна. Голова комісії  складає  графік  
проведення оцінювання знань екстерна  
з  відповідних навчальних предметів. 
Члени  комісії готують перелік вправ, 
завдань та питань з кожного предмета. 
Результати  оцінювання й визначений 
рівень освіти екстерна оформлюються 
протоколом, який  підписують усі члени 
комісії.  
2.3. Іноземці або особи без громадянст-
ва  додатково подають копію 
відповідного документа, що підтверджує 
законність їхнього перебування в Україні.  
2.4. Приймання заяв від  екстернів  
починається з  жовтня і закінчується, як   
правило, не пізніше 1 березня  поточного 
навчального року.  
2.5. Для учнів, які тимчасово навчалися  
за  кордоном і повернулися в Україну, 
термін подачі заяв не обмежується.  

III. Порядок проведення оцінювання 
навчальних досягнень екстернів  

3.1. Керівник навчального закладу, де 
організовано екстернат, зобов'язаний  
створити належні умови для проведення 
оцінювання навчальних досягнень ек-
стерна (далі - оцінювання)  та  проход-
ження ним атестації.  
3.2. Порядок, форму та терміни прове-
дення річного оцінювання екстернів 
визначає керівник навчального закладу 
за погодженням з відповідним органом 
управління освітою.  
3.3. Оцінювання екстернів з а 
відповідний клас або рівень (початкової, 
базової  або повної) загальної середньої 
освіти проводиться з  усіх предметів 
інваріантної  складової  робочого 
навчального плану. Наслідком цього 

ПОЛОЖЕННЯ  
про екстернат у загальноосвітніх 

навчальних закладах  
 -  є  гром адя нам и 
України, які тимчасово 
або  постійно прожива-
ють за кордоном і навча-
ються в Міжнародній 
українській школі за 
дистанційною формою; 
 - є іноземцями або осо-
бами без громадянства, 
які перебувають в 
Україні на законних 
підставах.  
1.4. Громадяни України, 

які навчалися й отримали документ про 
відповідний рівень загальної середньої 
освіти за кордоном, з метою отримання 
документа державного  зразка про базо-
ву або повну загальну середню освіту 
зобов'язані пройти атестацію екстерном. 
За наявності міждержавних угод про  
взаємне  визнання та еквівалентність  
документів про освіту атестація екстерна 
не здійснюється, крім випадків, коли на 
ній наполягає екстерн.  
1.5. Організація навчання учнів 
Міжнародної української школи шляхом 
екстернату здійснюється відповідно до 
цього Положення  та нормативних актів, 
що регламентують  діяльність  
зазначеного навчального закладу.  
1.6. Органами управління освітою 
визначається загальноосвітній навчаль-
ний  заклад,  на базі якого 
здійснюватиметься екстернат:  
 - для дітей та підлітків шкільного віку, - 
як правило, денний загальноосвітній 
навчальний  заклад за місцем проживан-
ня або навчальний заклад, у якому вони 
раніше навчалися; 
- для повнолітніх, - як  правило, вечірня   
(змінна) загальноосвітня школа або ден-
ний  загальноосвітній навчальний за-
клад, у складі якого є класи з вечірньою 
формою навчання.  
 1.7. Керівники навчального закладу, де   
організовується навчання  у формі 
екстернату, зобов'язані ознайомити 
екстерна, батьків або осіб, які їх 
замінюють, з цим Положенням,  статутом 
навчального закладу, Положенням про 
державну підсумкову атестацію учнів у 
системі загальної середньої освіти, 
програмами з навчальних предметів.  
1.8. Екстерн має право: отримувати 
необхідні консультації педагогічних 
працівників навчального закладу в 
межах навчального  часу; безкоштовно 
к о р и с т у в а т и с я  н а в ч а л ь н и м и 
посібниками, підручниками та іншою 
літературою бібліотечного фонду; брати 
участь у зовнішньому незалежному 
оцінюванні на загальних підставах.  
 II. Порядок зарахування на екстернат  
2.1. Зарахування осіб на екстернат 
здійснюється  за погодженням з 
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Школам Лесиного краю 



Стор.9 

оцінювання є виставлення річної оцінки з 
кожного предмета. Оцінювання з предметів 
проводиться, як правило, до 30 травня по-
точного року.  
3.4. В окремих випадках на підставі 
письмової заяви на  ім'я керівника  навчаль-
ного закладу та за згодою відповідного орга-
ну управління освітою екстерну може бути 
надано  право  на  одночасне проведення  
оцінювання рівня його навчальних досяг-
нень за один або декілька років навчання в 
межах одного   освітнього рівня (початкової, 
базової чи повної загальної середньої 
освіти).  
З цією метою для екстерна   складається 
індивідуальний навчальний   план, 
організовуються консультації  з  навчальних 
предметів. Індивідуальний навчальний план 
та графік проведення таких консультацій 
затверджуються керівником навчального 
закладу не  пізніше двох тижнів після подан-
ня  відповідних документів екстерном, бать-
ками або особами, які їх замінюють.      3.5. 
При проведенні оцінювання навчальних 
досягнень можуть застосовуватися  різні 
форми контролю: письмове опитування, 
виконання контрольних робіт та  тестування, 

4.2. Рішення про допуск  екстерна  до  
атестації  приймається педагогічною 
радою та затверджується наказом 
керівника навчального закладу. Рішення 
педагогічної ради доводиться до відома 
екстернів.  
4.3. Проходження атестації екстернами  
за курс початкової, базової та повної   
загальної середньої освіти здійснюється 
відповідно до Положення про державну  
підсумкову атестацію учнів (вихованців) 
у системі загальної середньої освіти.  
4.4. За результатами річног о 
оцінювання та атестації рішенням 
педагогічної ради   та наказом керівника 
навчального закладу екстерну видають-
ся табель успішності,  свідоцтво про  
базову загальну середню  освіту, ате-
стат про повну загальну середню освіту.  
4.5. Екстернам, які пройшли річне   
оцінювання і мають відповідні оцінки, 
але не пройшли атестацію, видається 
табель з річними оцінками.  
4.6. Екстерни, які опанували навчаль-
ни й   м ат ер і ал ,  ви з н ач ени й 
загальноосвітніми   програмами на 
відповідному рівні, можуть нагороджува-
тись  похвальним листом "За   високі  
досягнення  у навчанні" або похвальною 
грамотою "За особливі досягнення у 
вивченні окремих предметів".  
4.7. Екстерни, які пройшли атестацію за  
повну загальну середню освіту Золотою 
т а  Ср іб н ою м ед аля м и  н е 
нагороджуються.  
4.8. Видача свідоцтва про базову за-
гальну середню освіту, атестата про  
повну загальну середню освіту 
реєструється у книзі обліку цих 
документів у графі "Рік вступу до закла-
ду" - "Екстерн".  
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах  (продовження) 

що відповідають специфіці навчаль-
ног о предм ет а. Письм ові та 
к о н т р о л ь н і  р о б о т и ,  щ о 
підтверджують рівень навчальних 
досягнень екстернів,  зберігаються 
протягом 1 року. 
Результати оцінювання екстернів  
фіксуються: для перевідних класів - 
у відомості навчальних досягнень 
екстерна, форма якої наведена в 
додатку до  цього Положення, у ви-
пускних класах - в окремому 
п р о т о к о л і ,  ф о р м а  я к о г о  
встановлюється  Міністерством 

освіти і науки України.  
У правому верхньому кутку протоколу 
зазначається "Екстернат".  
3.6. Екстерни з числа випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів  
попередніх років, які у свій час  не мали  
річного оцінювання навчальних досягнень 
з певних предметів, проходять річне 
оцінювання лише з цих предметів.  
3.7. Наявність річного  оцінювання з 
предметів є передумовою для проходжен-
ня екстерном атестації.  

IV. Порядок проведення атестації та 
оформлення і видача документів про 

освіту  
 4.1. Атестація екстернів здійснюється  
один  раз на рік у терміни, визначені 
Міністерством освіти і науки України.  
 В окремих випадках, зокрема пов'язаних 
з  призовом на військову службу, виїздом 
на постійне місце проживання за  кордон 
тощо,  можуть установлюватися інші 
терміни проведення атестації. У таких 
випадках відповідний  орган управління 
освітою визначає  конкретні  терміни її 
проведення та готують відповідні 
матеріали і завдання.  

с п і л ь н о м у 
з а с і д а н н і 
п е д а г о г і ч н о ї 
ради та ради 
н а в ч а л ь н о г о 
з а к л а д у  і 
затверджується 
н а к а з о м 
керівника нав-
чального закладу. 

5. Підвищення результатів семестрового оцінювання 
шляхом коригування не дає підстав для нагородження 
учнів Похвальним листом чи Похвальною грамотою. 

6. Дія цього Положення поширюється на всі типи нав-
чальних закладів системи загальної середньої освіти неза-
лежно від їх підпорядкування та форми власності. 

7. Нагородження учнів Похвальним листом і Похвальною 
грамотою відбувається в урочистій обстановці із залучен-
ням представників громадськості. 

1. Похвальним листом "За високі досягнення у 
навчанні" (далі - Похвальний лист) нагороджуються учні 3-
8-х та 10(11)-х класів навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти, які мають високі досягнення 
(10-12 балів) з усіх предметів за відповідний навчальний 
рік. 

2. Похвальною грамотою "За особливі досягнення у 
вивченні окремих предметів" (далі - Похвальна грамота) 
нагороджуються випускники навчальних закладів системи 
загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів у 
вивченні одного чи декількох предметів (на рівні 12 балів). 
Такою нагородою відзначаються насамперед переможці 
міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, 
конкурсів, змагань та інші. 

3. За умов дотримання пунктів 1, 2 цього Положення 
Похвальними листами і Похвальними грамотами можуть 
нагороджуватися учні, які навчаються за індивідуальною 
формою навчання. 

4. Рішення про нагородження учнів приймається на 
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ПОЛОЖЕННЯ  
про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну 

грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" 
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культури та в рамках підготовки до 
відзначення у 2014 році 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка  
проведено ІІ (районний) етап 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу  учнівської та студентської 
молоді ім.Т.Шевченка. 
У Конкурсі взяли участь 140 учнів 5-

11-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів району. Учасники 
продемонстрували вміння майстерно 
володіти художнім словом, 
висловлювати власні думки. 
За підсумками журі конкурсу та 

рішенням оргкомітету 
Н А К А З У Ю: 
1. Визнати переможцями і нагородити 

грамотами відділу освіти за високий 
творчий потенціал таких учнів: 
Захарчук Наталію, ученицю 5-го 

класу Городницької ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Степанюк Руслану, ученицю 6-го 

класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів;  
Мамчуровську Ярославу,  ученицю 7-

го класу Наталівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів; 
Батіщеву Наталію, ученицю 8-го 

класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів;  
Бобер Вікторію, ученицю 9-го класу 

Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Дмитренко Ілону, ученицю 10-го класу 

Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  
Каприцю Олександра, учня 11 класу 

Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
2. Нагородити грамотами відділу 

освіти учителів, які підготували 
переможців: 
1. Сагаш Людмилу 

Ярославівну, 

Про підсумки проведення ІІ 
етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу 
учнівської молоді імені Тараса 
Шевченка 
На виконання Указу Президента 

від 30 вересня 2010 року № 
928/2010 "Про Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса 
Шевченка", відповідно до 
"Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з базових і 
спеціальних дисциплін, турніри, 
конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси 
фахової майстерності", 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти від 18 серпня 
1998 року № 305 та 
зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції 24.09.1998 № 598/3038, 
"Умов проведення Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка у 2010/2011 
навчальному році", затверджених 
наказом МОН України від 26.10. 
2010 № 1011, керуючись листом 
Міністерства освіти і науки України 
від 07.12.2010 р. № 1.4/18-4746, 
наказом управління освіти і науки 
Житомирської обласної державної 
адміністрації від 29.10.10 № 257, з 
метою піднесення престижу 
української мови і літератури в 
молодого покоління, заохочення 
учнів до вивчення рідної мови, 
підвищення рівня загальної мовної 

вчителя української мови та 
літератури Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів; 
 2.Запольську Наталію Миколаївну, 

вчителя української мови і літератури 
Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів; 
      3. Петровську Аллу Степанівну, 

вчителя української мови і літератури 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 
      4. Косяк Тетяну Миколаївну, 

вчителя української мови і літератури 
Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
      5. Романчук Валентину 

В’ячеславівну, вчителя української 
мови і літератури Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 
3. Директорам загальноосвітніх 

навчальних закладів оголосити 
подяку дітям-переможцям районного 
етапу конкурсу та вчителям, які 
підготували їх. 
4. Районному методичному центру: 
      4.1. Обговорити на засіданні 

районного методичного об’єднання 
вчителів української мови і літератури 
в січні 2011 року результати 
районного етапу Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді ім. Т.Шевченка.  
      4.2. Надіслати до 14 січня 2011 

року в оргкомітет  ІІІ (обласного) етапу 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді ім.Т.Шевченка звіт про 
проведення районного етапу та 
заявку на участь у обласному етапі 
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Сайт відділу 
освіти: Osvita-

novog.at.ua 

НАКАЗ № 474 від 27.12.10р  

До уваги керівників шкіл! 
 

Терміново на 28 січня 2011 року подати в 
РМЦ (завідуючій РМЦ - Сікорі О.П.) 
перспективні плани проходження курсової 
перепідготовки та перспективні плани 
проходження наступної атестації вчителів. 
н а  2 0 1 1 - 2 0 1 6  р о к и .  В 
перспективних планах курсової 
перепідготовки необхідно 
вказати:  прізвище, ім’я, по-
батькові вчителя, фах за 
дипломом,  предмети,  які 
викладає, рік останньої курсової 
п е р е п і д г о т о в к и ,  н о м е р 

До уваги педагогічних працівників! 
З метою пропаганди перспективного досвіду роботи 
та поповнення власного портфоліо в міжатестаційний 
період запрошуємо педагогічні колективи та окремих 
вчителів до плідної співпраці—друку авторських 
уроків, дидактичних матеріалів, виховних заходів, 
проектів, творів-роздумів на педагогічну тематику, 
корекційно-розвивальних, дослідницьких програм та 
інших матеріалів  на сторінках методичного бюлетеня 

“Педагогічні обрії” та 
газети “Школам Лесиного 
краю”.  Чекаємо ваші 
р о б о т и  з 
ф отом атері ал ам и  в 
електронному варіанті.  
Р о б о т и  з д а в а т и 
методистам РМЦ Рошці 


