
 

проведення у школах 
зустрічей із зірками спор-
ту, літератури і  шоу-
бізнесу, на яких  відомі 
особистості популяризу-
ватимуть державну мо-
ву; 

- розповсюдження    
книг    «Зроби    подару-
нок    Україні!    Переходь    
на українську!». 
    Просимо сприяти реа-
лізації вищезазначених 
заходів у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах. 

Міністерство освіти і 
науки інформує, що у 
2009-2010 роках ВГО 
«Громадський рух «Не 
будь байдужим!», зважаю-
чи на ухвалення Кабіне-
том Міністрів України по-
станови від 30 вересня 
2009 р. № 1033 «Про вне-
сення змін до Положення 
про загальноосвітній на-
вчальний заклад», планує 
долучитися до підвищен-
ня рівня престижності 
державної мови в загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладах такими захода-
ми: 

- розміщення    у    зага-
льноосвітніх    навчаль-
них   закладах    плакатів    
із зображенням відомих 

особистостей з написом 
«Я успішний(а) і розмов-
ляю українською»; 

- розповсюдження 
плакатів із постановою 
Кабінету Міністрів Украї-
ни  від 30 вересня 2009 
р. №   1033  «Про внесен-
ня  змін до Положення 
про загальноосвітній 
навчальний заклад»; 

- проведення опиту-
вань серед учнів загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладів для   подаль-
шого   нагородження   
директора,   вчителя,   
які   найбільше сприя-
ють упровадженню норм 
згаданої постанови; 

- акція «Урок із зір-
кою», що передбачає 

 

Учитись важко,  

а навчить ще 
важче.  

Але не мусиш 
зупинятись 

ти… 

Як дітям 
віддаси усе 
найкраще,  

То й сам сягнеш 

нової висоти! 

 

   М.Сингаївський  
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Січень, 2010 р. Випуск 1                      

  Престиж  української       мови 

Інформаційно-методичний бюлетень районного методичного центру відділу освіти 

Н А К А З 
25.12.09       № 499 

           Про підсумки роботи  
          шкіл у 2009 році 

З урахуванням показників, передбачених Положенням про надання щоріч-
ної грошової винагороди керівникам установ та закладів освіти Новоград-
Волинської райдержадміністрації та з метою оцінки і аналізу діяльності навчаль-
них закладів у 2009 році  взяті до уваги наступні  критерії: здача статзвітності; 
подача інформацій; стан охорони праці; стан методичної роботи в школі; участь 
та проведення обласних, районних семінарів; участь у роботі районної та облас-
ної педагогічних виставок; участь у районному та обласному етапах Всеукраїн-
ських предметних олімпіад; участь у спортивних змаганнях; організація участі 
учнів у ЗНО; поновлення інформації шкіл на сайті відділу освіти; організація хар-
чування школярів. На підставі даних критеріїв оцінювалась робота ЗНЗ за 5-ти 
бальною шкалою, визначено рейтинг, що додається.  

Слід зазначити, що впродовж року активізувалась діяльність керівників 
шкіл щодо організації та проведення методичної роботи, пошуку шляхів онов-
лення змісту, структури і методів роботи з педкадрами. (Прод. на ст.4) 
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Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та  
особливості організації занять з учнями в навчальних закладах 

 

 

 
Директор Департаменту материнства,  
дитинства та санаторного забезпечення МОЗ                                    Р.О. Моісеєнко 
 
Директор Департаменту загальної середньої 
 та дошкільної освіти МОН                                О.В. Єресько        

Назва медич-
ної групи 

Критерії віднесення учнів до 
груп 

Характеристика фізич-
ного навантаження 

Примітка 

Основна група Здорові діти та діти, які мають гар-
монічний, високий або середній 
рівень фізичного розвитку з висо-
ким або вище середнього рівнем 
функціонально-резервних можли-
востей серцево-судинної системи 

Фізична підготовка прово-
диться в повному обсязі ЗГІ-
ДНО    з 
навчальними програмами з 
урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку ди-
тини 

Дозвіл лікаря щодо занять, які 
супроводжуються підвищени-
ми фізичними навантаженнями 
(заняття в спортивних секціях, 
танці, хореографія тощо), на-
дається тільки після поглибле-
ного обстеження 

Підготовча гру-
па 

Діти в реабілітаційному періоді 
після випадку гострої захворювано-
сті, що не потребує курсу лікуваль-
ної фізкультури, з середнім рівнем 
функціонально-резервних можли-
востей серцево-судинної системи 

Поступове збільшення нава-
нтаження без здачі нормати-
вів 

Заборонено заняття в спортив-
них секціях, але рекомендова-
но додаткові заняття у групах 
загально-фізичної підготовки 
або в домашніх умовах з ме-
тою ліквідації недоліків у фізи-
чній підготовці (за індивідуаль-
ними комплекс-завданнями 
вправ, спрямованими на підви-
щення рівня функціональних 
можливос тей  с ерцево -
судинної системи та системи 
дихання, на зміцнення певної 
групи м'язів, на оволодіння 
певними руховими навичками 
або підвищення рівня їх вико-
нання) 

С т о р . 2    

Спеціальна 
група 

Значні відхилення постійного чи 
тимчасового характеру в стані 
здоров'я, що не перешкоджають 
навчанню в школі, але протипока-
зані для занять фізичною культу-
рою за навчальною програмою. 
Рівень функціонально-резервних 
можливостей: низький або нижче 
середнього 

Фізична підготовка прово-
диться за спеціальними 
програмами з 
урахуванням характеру та 
ступеня відхилень 

Заняття проводяться вчите-
лем фізичної культури з на-
данням індивідуальних 
завдань безпосередньо на 
уроках 

25 лютого на базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбудеться  
семінар вихователів ГПД  на тему “Розвиток національних та 

 загальнолюдських цінностей під час занять у ГПД” 
 

         04 лютого на базі Жеребилівської ЗОШ І ступенів   
відбудеться семінар вчителів початкових шкіл. 
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                        Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст. 
«Трудове навчання»     -  Дмитренко В.С. –  
                                   Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Всі конкурсанти виявили  велику громадську  
відповідальність, високий професіоналізм і творчий 
підхід до вирішення складних проблем навчання та 
виховання юних громадян України. 

Конкурс засвідчив увагу держави та громадсь-
кості до проблем школи  і освіти. 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2010» серед вчителів математики, 
хімії, географії, правознавства, трудового навчання 
переконливо показав, що вчителі активно і на висо-
кому професійному рівні вирішують складні завдан-
ня виховання патріотів української держави, фор-
мування в  Україні громадянського суспільства та 
підготовки підростаючого покоління до самостійно-
го життя. 

Виходячи з вищесказаного та відповідно до рі-
шення журі від 31.12.09 року і подання оргкомітету  
І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2010» 

 
НАКАЗУЮ: 
За високий професіоналізм та успіхи в удоскона-
ленні викладання навчальних предметів оголосити 
подяку учасникам І туру конкурсу:  
у номінації «Математика»  
- Максимчук Світлані Володимирівні –     вчительці 
 Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст.  
- Павлюк Оксані Миколаївні -                    вчительці   
Середньодеражнянської ЗОШ І-ІІ ст. 
-  Шомко Лілії Миколаївні     -                    вчительці 
 Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 у номінації «Хімія» 
- Марушу Сергію Володимировичу    –     вчителю 

Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
-  Петришиній Оксані Володимирівні  – вчительці      
Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст. 
  у номінації «Географія» 
- Фурнік Альоні  Олександрівні        – вчительці Пи-
липовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
-  Нагірняку Борису Анатолійовичу –          вчителю              
  Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.  
Бобер Ларисі Іванівні - вчительці  
 Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. 
у номінації «Правознавство» 
-  Рижук Наталії Валентинівні         –      вчительці  
Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст 
у номінації «Трудове навчання» 
-  Дмитренку Віктору Сергійовичу     – вчителю    
Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
-  Скрипнюку Юрію Олексійовичу    –           вчителю  
   Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст. 
                                     (Продовження на стор. 5) 

 

НАКАЗ 
  13. 01.10                                                       № 17 
 
Про підсумки І туру 

 Всеукраїнського конкурсу  
«Учитель року-2010» 
 

На виконання Указу Президента України від 
29.06.95 р. № 489 «Про Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року», постанови Кабінету Міністрів 
України від 14.09.05 р. № 900, рішення колегії Міні-
стерства освіти і науки України від 30.05.09 р. № 
5/8-19, постанови колегії управління освіти  і науки 
від 30.09.09 р. № 5 та президії обкому профспілки 
працівників освіти і науки від 17.09.09 року № 27 і 
обласної ради Педагогічного товариства України 
від 06.10.09 р. № 4  «Про організацію в області 
заходів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2010», відповідно до наказу відділу освіти від 
22.10.09 р. № 400 «Про проведення І туру Всеук-
раїнського конкурсу «Учитель року-2010» у період 
з 17.11.09 по 25.12.09 р. проведено І (районний) 
тур названого конкурсу професійної майстерності 
вчителів у номінаціях «Математика», «Хімія», 
«Географія», «Правознавство», «Трудове навчан-
ня». 

Методисти РМЦ та керівники шкіл провели зна-
чну організаторську роботу по залученню вчите-
лів-предметників до участі у заходах Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Учитель року-2010». 

В І-ІІ етапах І туру національного турніру про-
фесійної майстерності педагогічних працівників 
взяли участь 11 вчителів ЗНЗ І-ІІ та І-ІІІ ступенів. 
Розширилась географія конкурсу, збільшилось 
представництво загальноосвітніх навчальних за-
кладів. 

До участі в конкурсі школи рекомендували вчи-
телів у всіх 5-ти номінаціях: Городницька – 2 учас-
ників, Великогорбашівська  – 3 учасників, Серед-
ньодеражнянська  – 1 учасника, Ярунська  – 1 уча-
сника,  Барвинівська – 1 учасника,  Пилиповицька 
– 1 учасника, Стрієвська – 1 учасника. 

З 18.11.09 р. по 25.12.09 р. учасники конкурс-
них випробувань представили сучасні технології 
викладання навчальних предметів, власний педа-
гогічний досвід, захищали свої знання з педагогіки, 
методики, психології. 

З 26.12.09 р. по 31.12.09 р. фахові журі з авто-
ритетних педагогів-практиків, методистів методич-
ного центру детально вивчали представлені оргко-
мітету конкурсні матеріали, що висвітлюють  про-
фесійні здобутки претендентів та за наслідками 
заочного етапу визначили  фіналістів у всіх 5-ти 
номінаціях: 
«Математика» - Максимчук С.В. –  
       Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.  
«Хімія»  - Маруш С.В. –  Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Географія» - Фурнік А.О. –  
                 Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.  
«Правознавство»  - Рижук Н.В. –  

С т о р . 3    
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(Продовження, поч. на ст.1 ). 
Особливо виділяється інноваційний підхід до 

організації методичної роботи  опорних шкіл освітніх 
округів – Слободороманівського ЗНВО (директор Ващен-
ко О.Г.),  Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Горлата Л.С.),  
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. (директор Масловський В.Р.), 
а також  Броницькогутянської (директор Поліщук Н.А.), 
Великомолодьківської (директор Костюченко М.М.), Фе-
дорівської (директор Левченко А.К.) загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів, Великогорбашівської (директор Семенюк 
І.Б.), Івашківської (директор Пилипчук О.А.) загальноосві-
тніх шкіл І-ІІ ст. та Наталівського НВК «ЗНЗ-
ДНЗ» (директор Мухаровський О.Г.). 

Системний підхід до організації науково-
методичної роботи продемонстрували: 
- під час підготовки до проведення обласного семінару 
методистів РМК(РМЦ), що відповідають за викладання 
іноземних мов Пилиповицька ЗОШ            (Масловський 
В.Р.), Піщівська ЗОШ (Горлата Л.С.), Колодянська ЗОШ 
(Якубовська В.М.), Яворівська ЗОШ (Токарчук О.А.); 
- під час проведення районних семінарів-практикумів для 
керівників шкіл  -Косенівська ЗОШ (Бортник Л.М.), заступ-
ників з навчально-виховної роботи -Слободороманівське 
ЗНВО (Ващенко О.Г.), заступників з виховної роботи та 
вчителів географії - Несолонська ЗОШ (Молодецький 
П.О.),  педагогів-організаторів - Колодянська ЗОШ 
(Якубовська В.М.), вчителів української мови  та  літера-
тури,  початкових  класів - Малоцвілянська  ЗОШ  
(Боровець В.Д.), вчителів англійської мови - Ярунська 
ЗОШ (Горблюк М.Й.), вчителів математики - Суслівська 
ЗОШ (Бадах З.П.), вчителів початкових класів -
Токарівська ЗОШ (Спасіба М.В.), Тупалецька ЗОШ 
(Богинська А.О.), Крайньодеражнянська (Юхова О.М.), 
вчителів образотворчого мистецтва -Борисівська ЗОШ 
(Сапожник С.В.). 
 Активними учасниками  І туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2010» стали: Барвинівська ЗОШ 
І-ІІІ ст. (1 учасник), Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст. (3 
учасника),  Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. (2 учасника), Неми-
льнянська ЗОШ І-ІІ ст. (1 учасник), Пилиповицька ЗОШ І-
ІІІ ст.(1 учасник),  Середньодеражнянська ЗОШ І-ІІ ст.(1 
учасник), Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст. (1 учасник), Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ст.(1 учасник). 
 Заслуговує на увагу сучасне інноваційне оформ-
лення матеріалів Слободороманівського ЗНВО, Піщівсь-
кої, Гульської, Івашківської, Городницької, Несолонської, 
Жолобненської, Великогорбашівської,  Стрієвської, Сус-
лівської, Федорівської,  Калинівської, Колодянської,  Чи-
жівської,  Ярунської шкіл, представлених на педвиставку 
«Освіта Звягельщини-2009». 
 Активну участь у виставці взяли  Броницькогу-
тянський, Чижівський (по 23 роботи), Гульський (19 ро-
біт), Калинівський, Малоцвілянський, Федорівський (по 15 
робіт), Великомолодьківський, Великогорбашівський,  
Несолонський, Курчицький, Слободороманівський (по 12 
робіт), Орепівський (10 робіт)  загальноосвітні навчальні 
заклади. 
 Варто відзначити експозиційні доробки, предста-
влені на виставку Орепівською, Курчицькою, Красилівсь-
кою школами. 

На обласному етапі предметних олімпіад (січень-
березнь 2009 року) призерами стали 18 учнів з Городни-
цької ЗОШ (4),  Броницькогутянської ЗОШ (3), Слободо-
романівського ЗНВО (3), Пилиповицької ЗОШ (2), Суслів-
ської ЗОШ (2), Красилівської ЗОШ (1), Курчицькогутянсь-

кої ЗОШ (1), Новороманівської ЗОШ (1), Несолонської 
ЗОШ (1). За результатами II етапу Всеукраїнських пред-
метних олімпіад, проведених у листопаді-грудні 2009 
року переможцями стали учні Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
(12-І, 14-ІІ 8-ІІІ), Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. (11-І, 4-ІІ, 3-ІІІ), 
Слободороманівського ЗНВО (4-І, 4-ІІ, 4-ІІІ),  Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (5-І, 3-ІІ, 5-ІІІ), Жолобненської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів (4-І, 2-ІІ, 4-ІІІ), Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (1-І, 5-ІІ, 3-
ІІІ). 

Кращі результати серед ЗОШ І-ІІ ст. показали 
учні Наталівського НВК (1-І, 2-ІІ, 1-ІІІ), Курчицькогутянсь-
кої (3-ІІ), Лучицької (1-І, 2-ІІІ), Івашківської (1-ІІ, 1-ІІІ), 
Яворівської (1-І, 1-ІІІ). 

Учні 7-11 класів Городницької та Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  взяли участь у всіх 16 предметних 
олімпіадах,  Великомолодьківської,   Несолонської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів - у 13 олімпіадах, Броницькогутянської, Кра-
силівської, Токарівської, Федорівської, Ярунської ЗОШ І-
ІІІ ступенів - у 12 олімпіадах, Киківської, Новороманівсь-
кої, Орепівської, Піщівської, Пилиповицької, Повчинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів - в 11 олімпіадах, Гульської,  Киянсь-
кої, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - у 9 олімпіадах, Косе-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів - у 8 олімпіадах. 

Учні 7-9 класів Наталівського НВК взяли участь 
у всіх 13 олімпіадах, Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів - в 12 
предметних олімпіадах,  Лучицької та Стрієвської ЗОШ І-
ІІ ступенів – в 11, Брониківської, Великогорбашівської, 
Гірківської ЗОШ І-ІІ ступенів – в 9 олімпіадах,  Курчицько-
гутянської ЗОШ І-ІІ ступенів – у 8, Броницької, Кленівсь-
кої,  Курчицької,  Немильнянської,  Тальківської,  Тара-
щанської  ЗОШ І-ІІ ступенів - у 7 олімпіадах,  Анастасів-
ської,  Малоцвілянської, Поліянівської   ЗОШ І-ІІ ступенів  
- у 6 олімпіадах. 

В жодній предметній олімпіаді не взяли участі 
учні Тупалецької ЗОШ I-II ступенів (однією із причин є 
закриття школи на карантин). Тільки на дві предметні 
олімпіади представили учасників  Суховільська ЗОШ І-ІІ 
ступенів; на 3 олімпіади – Дідовицька та Червоновільсь-
ка ЗОШ І-ІІ ступенів; на 5 олімпіад – Варварівська, Іваш-
ківська, Середньодеражнянська ЗОШ І-ІІ ступенів. 
 У районній спартакіаді взяли участь 1982 учні. 
Найкраще виступили та стали переможцями спартакіа-
ди-огляду учні  Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (вчителі Ксенз 
О.А. і Остапчук О.Ф., директор Колесник В.П.)  та Вели-
когорбашівської ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель Денисюк М.П., ди-
ректор Семенюк І.Б.), на другому місці учні Ярунської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Горблюк В.В., директор Горблюк 
М.Й.) та   Варварівської  ЗОШ  І-ІІ ст.  (вчитель  Іванчен-
ко Л.М.,  директор  Корнійчук В.С.),  третє місце -  учні 
Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель Солощук 
В.Ф.,  директор  Поліщук Н.А.) та учні Наталівського НВК 
(вчитель Вознюк В.Ф., директор Мухаровський О.Г.). 
Стали переможцями з окремих видів спорту учні шкіл:  
Токарівської (вчитель Чижевський Ю.П.) – футбол, во-
лейбол (дівчата), Чижівської (вчитель Максименко Т.В.)  
–  баскетбол (дівчата та юнаки),   Суслівської (вчитель 
Іляхов В.Ф.) – міні-футбол, Гульської (вчитель Чечет 
А.В.) – настільний теніс (дівчата),  Несолонської 
(вчитель Бондарчук В.О.) – настільний теніс (юнаки),  
Середньодеражнянської (вчитель Подкаура П.П.) – во-
лейбол (дівчата), легкоатлетичне багатоборство,  
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рівська,  Великогорбашівська, Івашківська, Калинівська,  
Стрієвська, Тальківська  школи, Наталівський НВК та 
Слободороманівське ЗНВО. 

Слід відзначити дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог під час організації харчування, своєчасність ве-
дення та здачі документації стосовно даного питання у 
Великомолодьківській, Колодянській, Пищівській, Пили-
повицькій, Новороманівській, Несолонській, Суслівській, 
Великогорбашівській, Івашківській, Поліянівській ЗОШ. 

 
Враховуючи викладене вище, 

 

Н а к а з у ю : 
 
1.Відзначити роботу за підсумками 2009 року наступних 
шкіл: Броницькогутянської (Поліщук Н.А.), Піщівської 
(Горлата Л.С.), Слободороманівського ЗНВО (Вашенко 
О.Г.), Великогорбашівської (Семенюк І.Б.), Гульської 
(Гаврилюк В.І.), Новороманівської (Надієвець П.І.), Ната-
лівського НВК (Мухаровський О.Г.), Пилиповицької 
(Масловський В.Р.), Федорівської (Левченко А.К.), Іваш-
ківської (Пилипчук О.А.), Яворівської (Токарчук О.І.). 
 
2.Вказати директорам Великомолодьківської 
(Костюченко М.М.), Повчинської (Малиновський О.М.), 
Ярунської (Горблюк М.Й.),   Чижівської (Лагодинський 
В.Б.), Коритищанської (Петров А.) на несвоєчасність по-
дачі інформацій; Борисівської (Сапожник С.В.), Брониць-
кої (Халан М.М.), Курчицькогутянської (Захарчук Л.С.), 
Лучицької (Чиж М.І.),Таращанської (Стасюк В.М.), Город-
ницької  (Колесник В.П.), Киківської (Процюк М.Д.), Несо-
лонської (Молодецький П.О.), Суслівської (Бадах З.П.), 
Чижівської (Лагодинський В.Б.), Слободороманівського 
ЗНВО (Ващенко О.Г.) на несвоєчасність здачі статистич-
ної звітності. 
 
3.Керівникам освітніх закладів району: 
3.1. Забезпечити оновлення інформації про навчальний 
заклад на веб-сторінці відділу освіти до 01.06. та 01.10. 
3.2.Ознайомити з  даним наказом педколектив на нараді 
при директору до 01.03.10. 
 
4.Заступникам директорів Жолобненської ЗОШ (Сарган 
Р.В.), Киківської (Тимошенко Н.А.), Косенівської 
(Романюк Л.Ф.), Орепівської (Дорошкевич П.О.), Повчин-
ської (Яковенко Л.І.) провести організаційні заходи щодо 
підвищення рівня методичної роботи у навчальному за-
кладі.  
 
 
Начальник відділу    О.А.Антипчук  
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Поліянівської (вчитель Дзюбчук В.О.) – «Старти надій», лег-
коатлетичний крос, Брониківської (вчитель Горблюк А.С.) – 
волейбол (юнаки),  Червоновільської (тренер Іванюк М.О.) – 
шахи. 
 Спостерігається позитивна тенденція результатив-
ності участі у спортивних змаганнях в порівняні з минулим 
роком  Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. (з 22 місця на 12), Червоно-
вільської ЗОШ І-ІІ ст. (з 17 місця на 8), Немильнянської ЗОШ 
І-ІІ ст. (з 23 місця на 14), Косенівської ЗОШ І-ІІІ ст. (з 14 місця 
на 8). 
 Разом з тим є школи, які протягом року взагалі не 
брали участі в змаганнях - це  Курчицькогутянська та Мико-
лаївська ЗОШ І-ІІ ступенів,  в одному виді змагань взяли 
участь  Кленівська, Курчицька, Малоцвілянська, Борисівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
У обласних змаганнях взяли участь школярі Гульської, Тока-
рівської, Косенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (футбол /дівчата), 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. (футбол 
/юнаки), Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст.  (боротьба вільна), 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.  (легкоатлетичний крос, легкоатле-
тичне багатоборство, легка атлетика),  Червоновільської 
ЗОШ  І-ІІ ст. (шахи), Чижівської  (баскетбол /юнаки,  дівчата, 
гандбол/юнаки),  Ярунської  ЗОШ  І-ІІІ ст.,  Орепівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. (волейбол /юнаки), Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Ярунсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (волейбол /дівча-
та), Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. (настільний теніс /дівчата),  Несо-
лонської ЗОШ І-ІІІ ст., Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. (настільний те-
ніс /юнаки), Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(«Старти надій»). 
 За підсумками щорічного огляду-конкурсу стану 
умов охорони праці  переможцями визначено Новороманів-
ську ЗОШ І-ІІІ ст. (Надієвець П.І.), Піщівську ЗОШ І-ІІІ ст.  
(Горлата Л.С.), Слободороманівське ЗНВО (Ващенко О.Г.), 
Великогорбашівську ЗОШ І-ІІ ст. (Семенюк І.Б.), Стрієвську 
ЗОШ І-ІІ ст. (Гордійчук В.О.).  В цих навчальних закладах 
умови праці, дотримання вимог техніки безпеки відповідають 
діючим санітарним нормам і правилам охорони праці, вимо-
гам Закону України “Про охорону праці”. Документація з да-
ного питання відповідає діючій нормативно-правовій базі. 
 Також слід зазначити, що найбільша кількість випад-
ків травмування учнів під час навчально-виховного процесу у 
Великомолодьківській ЗОШ (3 випадки),  Ярунській ЗОШ (2 
випадки), Киківській ЗОШ, Гульській ЗОШ, Пилиповицькій 
ЗОШ, Чижівській ЗОШ, Косенівській ЗОШ по одному випадку. 
 Несвоєчасно,  протягом 2009 року, здавали: 

статистичну звітність Борисівська, Броницька, Курчи-
цькогутянська, Лучицька, Таращанська ЗОШ І-ІІ 
ступенів,  Городницька, Киківська, Несолонська, 
Суслівська, Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Слобо-
дороманівське ЗНВО; 

інформації:  Великомолодьківська, Повчинська, Чижів-
ська, Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Коритищанська 
ЗОШ І ступеня. 

Активно та  своєчасно поновлюють інформацію на 
веб-сайті  відділу освіти Великомолодьківська, Гульська, 
Киківська,  Косенівська, Новороманівська, Федорівська, Тока-
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НАКАЗ 
              11.01.10                                               №  12                                                                                                                                                 

                               
 Про підсумки проведення 
районної спартакіади вчителів 
 

6 січня 2010 року проводилась традиційна  спа-
ртакіада вчителів району. В програму змагань вхо-
дили такі види спорту: шахи, шашки,  волейбол, 
настільний теніс (чоловіки і жінки).  В змаганнях 
спартакіади взяли участь 126 педпрацівників. 

 Особливістю  цьогорічних змагань  стала пока-
зова  зустріч з баскетболу між умовними команда-
ми директорів та вчителів. В напруженому поєдинку перемогла команда директорів. 

Показали найкращу підготовку та стали переможцями з волейболу команда ДЮСШ 
«Колос» (капітан Ксенз О.А.), яка посіла І місце;  команда відділу освіти (капітан Горбовський В.П.) - 
ІІ місце; команда Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Храбан І.С.) – ІІІ місце. 

 Взяли активну участь та показали добру технічну та фізичну підготовку команди Красилівської, 
Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Слободороманівсь-
кого ЗНВО «Школа-гімназія – дошкільний навчальний 
заклад». 
        Серед жіночих команд перемогу здобули педпра-
цівники РЦТСТУМ (капітан Ляхович З.М.), другою ста-
ла команда Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів (капітан 
Кірчун С.М.), на третьому місці – команда Слободоро-
манівського ЗНВО (капітан  Лосовська Т.Г.). 
        В змаганнях з настільного тенісу І місце зайняв 
Чечет А.В. (Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІ місце – Троцький 
В.В. (ДЮСШ «Колос»), ІІІ  місце  –  Горблюк В.В. 
(Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
         Серед  жінок  перемогу  у  змаганнях з настільно-
го тенісу здобула Бобер Л.В. (відділ освіти) – І місце,  
Ляхович З.М. (РЦТСТУМ) – ІІ місце, Литвинчук Л.А. 

(Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.) – ІІІ місце. 
І  місце  в  змаганнях  з шахів  зайняв Петришин В.І. (Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.),  ІІ місце - у 

Ляховича А.М. (Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІІ місце посів  Розбицький В.Ф. (Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.). 
Серед жінок у змаганнях з шахів І місце у Антонюк Л.В. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.), ІІ місце у 

Тартачної Н.В. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.), ІІІ місце у  Грабовської І.С. (Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.). 
Переможцями у змаганнях з шашок стали  Букацький Ф.О. (Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст.) та  Тарта-

чна Н.В. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.), ІІ місця посіли  Гнап Ю.М. (Калинівська ЗОШ І-ІІ ст.) та Вла-
сенко О.М. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.),   ІІІ місця  -   у  Шевчука  Р.М. (Гульська ЗОШ  І-ІІІ ст.)  та  
Антонюк Л.В.  (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.)  і    Лісовської Т.П. 
(Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.) 

Проаналізувавши результати районної спартакіади вчителів  
НАКАЗУЮ: 
1.Результати районної спартакіади вчителів затвердити. 
2.Переможців та призерів нагородити згідно положення про 

змагання. 
3.Оголосити директорам шкіл Гаврилюку В.І. (Гульська ЗОШ І-

ІІІ ступенів), Костюченку М.М. (Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів), Бортнику Л.М. (Косенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),  Процюку 
М.Д. (Киківська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Петруку М.Д. (Орепівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів), Лагодинському В.Б. (Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),  
Іванюку М.О. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ступенів)  подяку за особи-
сту участь у змаганнях спартакіади. 

 
 

          Начальник   відділу                              О.А.Антипчук 
 

С т о р . 6    
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6.За організаційне забезпечення заходів І туру 
конкурсу і створення належних умов для проведен-
ня в навчальних закладах практичної частини кон-
курсних випробувань оголосити подяку : 
 - Сікорі Ользі Павлівні – завідуючій  РМЦ 
 - Костюк Катерині Миколаївні – заступнику завіду-

ючої РМЦ 
 - Бадах З.М. – директору Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 - Надієвцю П.І. – директору Новороманівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  
 - Ващенко О.Г.. – директору Слободороманівсько-

го ЗНВО 
7.За активну участь у здійсненні заходів І туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2008» ого-
лосити подяку: 
 - Семенюку І.Б. - директору Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ст. 
 - Щепер Л.Т.– директору Барвинівської ЗОШ І-ІІ ст.  
 - Лосовській З.А. -  заступнику директора 
Сл.Романівського ЗНВО 
 - Горблюк М.Й. – директору  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст.  
 - Сеньків В.З.   –  заступнику директора Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ст.  
 - Яворенко Н.І.  –  заступнику директора Суслівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.  
 - Масловському В.Р. – директору Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
 - Ґудзь О.П.–директору Немильнянської ЗОШ І-ІІ 
ст. 
 - Скрипнюку Ю.О. – методисту РМЦ 
 - Мамчуровській Н.В. – методисту РМЦ. 

8.Методичній раді РМЦ (Сікора О.П.) розглянути 
та  затвердити матеріали переможців конкурсу для 
впровадження їх ППД в школах району. 
 

9.Контроль за виконанням наказу покласти на 
заступника завідуючої РМЦ К.М.Костюк. 
 
  Начальник відділу                            О.А.Антипчук 
 
 

(Продовження, початок на стор.3 ) 
2. Відзначаючи високий професіоналізм, педагогічну 

майстерність, визначні успіхи в удосконаленні викла-
дання навчальних предметів, визнати  переможцями  І 
туру конкурсу «Учитель року-2010», рекомендувати для 
участі у ІІ (обласному) турі конкурсу та нагородити дип-
ломами І ступеня і грошовими преміями (250 грн. кожно-
му): 
- Максимчук Світлану Володимирівну – вчительку мате-
матики      Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст.  
- Маруша Сергія Володимировича      –   вчителя хімії                                                                
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Фурнік Альону  Олександрівну        –   вчительку гео-
графії              Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Рижук Наталію Валентинівну          –  вчительку право-
знавства    Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст. 
- Дмитренка Віктора Сергійовича     –   вчителя трудово-
го навчання       Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ст.                                 

3. За високий професіоналізм та педагогічну майсте-
рність нагородити дипломами ІІ ступеня: 
-  Петришину Оксану Володимирівну – вчительку хімії                                                                    
Великогорбашівської  ЗОШ І-ІІ ст. 
-  Нагірняка Бориса Анатолійовича    – вчителя геогра-
фії      Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.  
-  Бобер Ларису Іванівну   -  вчительку географії Стрієв-
ської ЗОШ І-ІІ ст. 
-  Скрипнюка Юрія Олексійовича      –  вчителя трудово-
го навчання        Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст. 
-  Павлюк Оксану Миколаївну           -  вчительку мате-
матики     Середньодеражнянської ЗОШ І-ІІ ст. 
-  Шомко Лілію Миколаївну              -  вчительку матема-
тики               Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

4.Пропонувати шкільним атестаційним комісіям роз-
глянути питання про чергову або позачергову атестацію 
учасників районного туру конкурсу. 
 

5.Районному методичному центру (Сікора О.П.) під-
готувати та до 10.01.10 р. направити матеріали перемо-
жців районного туру на адресу фахових журі обласного 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010». 

У В А Г А !  Д и р е к т о р а м  ш к і л  

Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю                  С т о р .  7  В и п у с к  1                       

На виконання плану проведення заходів з 
відзначення 92-річниці подвигу Героїв Крут затвер-
дженого першим заступником голови державної ад-
міністрації В.В.Федорчука та головою районної ради 
В.В.Гончаруком відділ освіти зобов’язує провести у 
загальноосвітніх навчальних закладах уроки 
“Мужності”, тематичні вечори, лекції, конференції, 
виховні години з метою висвітлення подій, що відбу-
лися у січні 1918 року під Крутами. Організувати 
виставки учнівських плакатів, присвячених подвигу 
патріотів. 

 Про виконання плану заходів поінформувати ме-
тодиста РМЦ Марциновського В.Ф. до 5 лютого 
2010 року. 
        Начальник відділу              О.А.Антипчук                                            

                                                                                            

На виконання плану заходів по забезпеченню 
реалізації Указу Президента України від 05.10.09. 
№800 “Про заходи у зв'язку з 70-роковинами тра-
гедії Бабиного Яру” відділ освіти зобов'язує про-
вести у навчальних закладах тематичні бесіди, 
уроки з приводу 70-річниці трагедії Бабиного Яру. 
Забезпечити здійснення науково-пошукової 

роботи по виявленню свідків та документально-
го підтвердження подій в Бабиному Яру і просвіт-
ницької роботи. 
       Начальник відділу                 О.А..Антипчук 
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 РМЦ 
Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua     вул. Соборності, 70 

  Телефон:  
  (04141) 5-24-75;    5-33-54 
  Ел. пошта: novog@i.ua 

Надзвичайні події на території Житомирщини у 2009 році 
Управління освіти і науки облдержадміністрації стурбоване ситуацією, що склалася цього року з над-

звичайними подіями на території Житомирщини. За даними Головного управління МНС України в Жито-
мирський області  з початку року (станом на 29 грудня 2009 року.) службою цивільного захисту по лінії   
" 1 0 1 "  о т р и м а н о  5 1 1 9  п о в і д о м л е н ь  п р о  н а д з в и ч а й н і  п о д і ї  н а 
території області. Їх наслідки призвели до загибелі 1010 осіб. Зокрема: сталося 1974 пожежі, внаслідок 
яких загинуло 113 осіб, серед них 7 дітей, та 38 отримали травми; під час ДТП на дорогах загинуло 222 
особи, травмовано 1117; внаслідок пригод на воді загинуло 84 особи, з них 10 дітей. 

Незважаючи на запроваджені заходи оперативно-рятувальною службою «101», кількість пожеж не 
зменшується, не зменшується і кількість жертв вогню. Зокрема за два останні місяці 2009 року значно 
збільшилися випадки отруєння людей чадним газом через неправильне влаштування та експлуатацію 
пічного опалення та газових колонок автономного опалення. Три сім'ї, з яких 7 дорослих та 3 дітей, з цієї 
причини потрапили до лікарень. 

Так, 19 грудня у смт Романів внаслідок неправильного влаштування печі та димаря, виникла пожежа 
в житловому будинку. На місці пожежі виявлено 2 трупи, 31-річної жінки та її 5-річної доньки. Другу, 11-
річну доньку, з отруєнням чадним газом та опіками було госпіталізовано до районної лікарні. 

На жаль, батьки, які повинні змалку вчити своїх дітей правилам пожежної безпеки та безпечної пове-
дінки при виникненні пожеж, не завжди ретельно виконують ці батьківські обов'язки. Недогляд та недба-
лість дорослих у цих випадках бувають причинами лиха. 

4 жовтня в с. Малий Браталів Любарського району причиною пожежі, за яку поплатився здоров’ям 
один з хлопчиків-близнюків, стали дитячі пустощі з сірниками. 5-річні онуки у дідуся підпалили сінник. 
Один з малюків отримав опіки та був доставлений до опікового центру. 

Недотримання правил безпечної поведінки на водоймах, на льоду та невміння їх застосувати на прак-
тиці також призводить до травмування та загибелі дітей. Недотримання вимог пожежної безпеки при 
прикрашанні ялинки або при використанні піротехнічних виробів також призводить до трагедії. 

При святкуванні минулого Нового року в обласному центрі ракета від піротехнічної салютної установ-
ки залетіла на балкон однієї з квартир багатоповерхівки, розбивши шибку віконної рами. Загорілися што-
ри, вогнем знищено домашнє майно. Через сторонню недбалість постраждали добропорядні громадяни. 

З огляду на викладене просимо провести відповідну роз'яснювальну   роботу   щодо   дотримання 
правил пожежної безпеки у побуті з населенням,  молодими та багатодітними родинами області. 

Управління освіти і науки доводить до вашого відома про оголошення Польщею ІІІ Міжна-
родного екологічного конкурсу “Ліс—зелений друг Землі”. 
Учасники конкурсу: учні 1-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Умови конкурсу: 
Категорії конкурсних робіт: (на вибір—необмежена кількість категорій); 
Художня робота—формат А-3, техніка виконавця довільна, учасники—учні 1-6 класів. 
Мультимедійна презентація—10-15 слайдів в програмі Power Point, учасники—учні 4-6 кла-

сів. 
Комікс на тему: “Наша  поведінка в лісі” - обсяг якого 1 сторінка форматом А-3, 14 кег-

лею, можливі декоративні елементи, учасники—учні 1-3 класів. 
Художній твір: обсяг якого 1 сторінка форматом А-3, 14 кеглею, учасники—учні 4-6 класів. 
Загальні вимоги конкурсу: 

• Роботи мають бути виконано індивідуально. 
• Роботи повинні мати підпис —”візитну карточку”: на зворотньому боці роботи розбір-

ливо позначити ім’я, прізвище, вік автора, клас, повну адресу школи, прізвище учителя 
або керівника. 

 Роботи подати до 1 лютого 2010 року в РМЦ відділу освіти . 
 
 Методист РМЦ                                     Н.В.Мамчуровська 
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