
 
Шановні  
чоловіки! 

 
Від щирого серця вітаємо Вас  
з Днем Захисника Вітчизни! 

 
      Українські чоловіки  являють собою 

взірець мужності та 
звитяги,  благород-
с т в а  т а 
шляхетності. Ви 
протягом багатьох 
століть здобували 
д л я  У к р а ї н и 
незалежність. 
      З а х и с н и к 
Вітчизни – це 
приклад реального, 
дієвого патріотизму 
для кожної чесної 
людини і свідомого 
г р о м а д я н и н а , 
свідчення єдності 
в с і х  п о к о л і н ь 
нашого  народу. 

Національна безпека залежить від того 
наскільки сильною є нація, її дух та міць. Тому, 
від сильної статі залежить перспективи нашої 
держави, майбутнє наших дітей.  
      Професійних вам успіхів, оптимізму, 
міцного здоров’я. Щастя і добра вам, вашим 
рідним та близьким! 
Голова РК         Начальник відділу 
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Вітаємо всю чарівну половину 

 людства зі Святом Жінки,  
Весни та Краси!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   З ледь відчутним весняним подихом 
приходить до нас чудове жіноче свято – 8 
Березня. Цей день несе у світ ніжність і 
красу. Адже усе найдорожче, що є у нашо-
му житті – щастя, радість, надія, кохан-
ня, пов’язане з жінкою. 
   Без вас, жінок, не було б стільки світла, 
любові і тепла. Ви наповнюєте будні 
яскравими фарбами, спонукаєте до 
шляхетних вчинків і добрих справ. 
   Нехай кожен день буде сонячним і 
радісним, нехай довкола вас панують лю-
бов і гармонія, а на вашу честь 
розквітають квіти й звучить музика.  
   Бажаємо кожній із вас завжди бути 
усміхненою, сповненою надій та 
оптимізму, завжди бути бажаною, 
веселою, красивою, щасливою, здоровою 
та закоханою. 
  Хай пролісок перший дарує вам ніжність, 
  А сонце весняне дарує тепло. 
  У березні вітер несе хай надію 
  І щастя, і радість, і тільки добро!   
 
 
Голова РК         Начальник відділу 
профспілки                 освіти 
 Л.Ф.Вознюк                   О.А.Антипчук  
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учнями загальноосвітніх шкіл. 
Проведення тематичних виставок квітів, 

приурочених 65-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні з запрошенням ветеранів та 
учасників бойових подій, як у навчальних закладах 
так і на територіях меморіалів та музеїв. 

Заохочення вихованців та колективів що 
займаються дослідницькою роботою, виведенням 
нових сортів рослин з назвами, які присвячені 65-й 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.  

III. «Слава полеглим» - напрямок по благоустрою 
та озелененню. 

Упорядкування меморіалів,  пам 'ятників, 
братських могил та інших місць поховання загиблих 
захисників Вітчизни, меморіальних дошок, музеїв, 
кімнат бойової слави. 

Закладка алей пам'яті, парків на честь 65-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні, посадка 
іменних дерев на території навчальних закладів, 
сільських (селищної) рад. 

Догляд та благоустрій території біля меморіалів, 
пам'ятників, обелісків, братських могил, могил 
Невідомому солдату, впорядкування територій, 
закладка та створення розаріїв, квітників, висадка 
дерев. 

Участь у підготовці та проведенні в населених 
пунктах урочистих заходів, зокрема покладання 
квітів до меморіалів та пам'ятників, зустрічей з 
ветеранами війни, членами сімей загиблих, 
жертвами нацистських переслідувань.  

 
Учасники акції 

До участі в акції запрошуються загальноосвітні 
школи, гімназії, дошкільні заклади, окремі колективи 
та індивідуальні учасники.  

 
                        Підведення підсумків 
Учасники акції оформляють результати своєї 

роботи у вигляді звітів з додаванням матеріалів 
спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
учасників бойових дій, архівних матеріалів, 
фотоальбомів, фото- та відеоматеріалів. 
Матеріали повинні максимально широко висвітлити 
пророблену роботу, вони можуть охоплювати як 
один з напрямків акції, так і всю акцію в цілому. 

У відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1547-
р «Про заходи щодо підготовки та відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських 
загарбників і Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та з метою більш ширшого 
ознайомлення підростаючого покоління з героїчними сторінками визвольної боротьби під час 
Великої Вітчизняної війни, патріотичного виховання учнів, виховання поваги до ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, активізації учнівської молоді до пошукової 
роботи військово-патріотичної тематики, залучення учнів до вшанування загиблих шляхом  
впорядкування територій біля меморіалів, пам'ятників, братських могил та інших місць поховань 
загиблих захисників Вітчизни, формування національної самосвідомості та історичної пам'яті 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді оголошує в 2010 році 
проведення трудової, краєзнавчо-пошукової акції «Ехо Перемоги». 

Умови проведення акції додаються (додаток 1). 
Зобов’язуємо  Вас  сприяти участі учнівської молоді в акції. 
Матеріали надсилати до 15 травня 2010 року в РМЦ. 

 
  Начальник відділу освіти                                            О.А.Антипчук 

Додаток 1. 
Акція «Ехо Перемоги» проводиться  

за такими напрямками: 
 

І. «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» -  краєзнавчо-
пошуковий напрямок.  

Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах 
тематичних уроків, лекцій, бесід з історії Великої 
Вітчизняної війни 1941 -1945 років із запрошенням 
ветеранів та учасників бойових подій. 

Організація екскурсій до краєзнавчих музеїв, музеїв 
бойової слави, Національного музею історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років. 

Перегляд художніх та документальних творів, 
присвячених героїзму та самовідданості воїнів під час 
визволення України від фашистських загарбників. 

Забезпечення та організація походів та експедицій 
по місцях бойової слави. Широке залучення учнівської 
молоді до пошукової роботи за сторінками історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та 
висвітлення результатів пошукової роботи через 
організацію вечорів пам'яті, виставок плакатів та 
малюнків, проведення у навчальних закладах науково-
практичних конференцій та семінарів із запрошенням 
ветеранів війни, виступів в засобах масової інформації. 

Організація виставок фотографій та плакатів 
воєнних років, документів та архівних матеріалів, 
мемуарної та історичної літератури в бібліотеках, 
проведення творчих зустрічей, концертних програм з 
виконанням пісень воєнних часів. 

Залучення учнівської молоді до  почесної варти біля 
Вічного вогню в населених пунктах району та участі у 
проведенні естафети пам'яті «Слава визволителям 
України». 

ІІ. «Низький уклін вам, ветерани» - напрямок по 
підтримці та вшануванню ветеранів. Організація 
відвідування ветеранів війни за місцем проживання, тих 
що перебувають у госпіталях, лікарнях, інтернатних 
закладах системи соціального захисту з влаштуванням 
святкових концертів і зборів, тематичних зустрічей з 
ветеранами війни. 

Проведення акції «Від серця - до серця» - вручення 
кожному ветерану пам'ятного подарунка, наприклад: 
кімнатної рослини, малюнка, виробів декоративно-
прикладного мистецтва, які вирощені чи виготовлені 

А к ц і я  « Е х о  П е р е м о г и »  
Відділ освіти     Новоград-Волинської  РДА                 Лютий,  2010  Випуск 2     
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УВАГА!        КОНКУРС! 

З метою утвердження та 
пропаганди здорового способу 
життя серед дітей і молоді, 
розвитку молодіжного та 
дитячого волонтерського руху за 
підтримки Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді 
та спорту, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства 
культури та туризму України 
спільно з Всеукраїнським 
благодійним фондом "Серце до 
серця" 4-10 травня 2009 року 
проведено щорічну 
всеукраїнську благодійну акцію 
допомоги дітям з вадами зору. 

До проведення акції були 
залучені понад 30 тис. 
волонтерів з числа членів 
молодіжних і дитячих 
громадських організацій, учнів 
загальноосвітніх, позашкільних, 
студентів професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів. 

Під час проведення акції 
відбувся суспільний збір коштів з 

метою закупівлі обладнання 
д л я  д і а г н о с т и к и  т а 
попередження вад зору у 
дітей, що передаватиметься до 
обласних дитячих лікарень. 

Сп і л ь н ими  з у с ил л я ми 
волонтерів, учнівською  та 
с т у д е н т с ь к ою  м ол од дю , 
громадськістю було зібрано 
майже 2,8 млн.грн. 

Міністерство освіти і науки 
України  висловлює  щиру 
вдячність волонтерам акції з 
числа учнівської та студентської 
м о л о д і ,  п е д а г о г і ч н и м 
працівникам ,  батьк і всь к ій 
громадськості за сприяння в 
організації акції. 
Чергова щорічна акція 

новонародженим дітям з 
різними вадами відбудеться з 
3 по 23 травня 2010 року. Про 
порядок її проведення  буде 
повідомлено пізніше.    

Під час проведення акції на 
с в я т к о в и х  б л а г о д і й н и х 
концертах, конкурсах   плакатів, 

фо т о г р аф і й ,  і г р о т е к а х 
відбудеться суспільний збір 
коштів, на які буде закуплено 
медичне обладнання для 
попередження та лікування 
дітей з різними вадами в 
обласних дитячих лікарнях. 

Міністерство освіти і науки 
України просить підтримати 
проведення щорічної акції (лист 
МОН України від ЗО. 11.09 №1/9-
829): 

 - організувати акцію у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах; 

  - провести широку 
роз'яснювальну роботу щодо 
мети та актуальності 
проведення зазначеної акції 
серед учнівської молоді, 
педагогів, батьківської 
громадськості; 

- залучити волонтерів акції з 
числа учнівської молоді; 

 - висвітлювати хід 
проведення акції у засобах 
масової інформації. 

  Про підсумки проведеної 
акції інформувати методиста 
РМЦ Рошку С.П. до 5 березня 
та до 10 травня 2010 року. 

 

юних почуття патріотизму та більш 
глибокому вивченню рідної мови. 

        Конкурс проводиться у 2 тури: 
1  (обласний) - з 20 січня 2010 р. по 1 

березня 2010 р. 
2 (обласний) - з 2 березня 2010 р. по 

29 березня 2010 р.  
Конкурс проводиться у чотирьох 

номінаціях: 
-    кращий малюнок до творів 

Кобзаря (формат малюнку А3, А4); 
-    краща вишивка;                                                                                         
-    краще поетичне слово Кобзаря; 
-  кращий  прозовий твір на тему 

«Кобзар у моєму житті та у житті моєї 
родини». 

  Учасники надсилають на Конкурс 
як індивідуальні, так і колективні 
роботи до 25 лютого в РМЦ. Ці роботи 
повинні містити інформацію про автора 
або групу авторів: прізвище, ім'я, вік, 
загальноосвітній навчальний заклад, 
клас, домашня адреса. 

   Просимо Вас відповідально 

Обласна бібліотека для дітей 
Житомирської обласної ради 
повідомляє, що Міністерством культури і 
туризму України та Національною 
бібліотекою України для дітей 
оголошений Всеукраїнський конкурс 
дитячої творчості до 150-річчя видання 
«Кобзаря» під назвою «У вінок Кобзаря 
ми вплітаємо майбутнє», серед читачів 
бібліотек для дітей.                                                          
У Конкурсі можуть брати участь 

читачі-діти віком від 11 до 16 років. 
 Мета конкурсу - засобами книги і 

мистецтва сприяти юним читачам 
глибше зрозуміти роль Т.Г.Шевченка у 
розвитку національної і соціальної 
свідомості українського народу, 
розкрити красу і силу Слова геніального 
сина України, сприяти формуванню в 

В с е у к р а ї н с ь к а  а к ц і я  
« С е р ц е  д о  с е р ц я »   

Стор.3 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  

УВАГА!  КОНКУРС! 
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             Інформуємо ! 
 Доводимо до вашого відома лист Міністерства освіти і науки 

України від 02.02.2010р. №1.4/18-342  
“Про фінальний етап VІ Всеукраїнського турніру юних журналістів” 

 

7 .  З р о б і т ь  п р а в к у 
журнал і с т с ь к о г о  т в ор у , 
запропонованого журі. 
8. Підготуйте   план   дитячої  
т е л е п е р е д а ч і .   
Продемонструйте,   як   ви 
виконуєте роль ведучого в ній. 
9. Запропонуйте сценарій 
т ел еп еред ач і  "Пох орон 
штампів". Наведіть приклади 
газетних штампів.   Висловіть    
своє    ставлення    до   
використання штампів у мові 
журналістських творів. 
10. Основні риси репортажу. 
П р о д е м о н с т р у й т е , 
використовуючи деталі і тропи, 
репортажний стиль у розповіді 
про ваше перебування у храмі 
під час служби Божої. 
11. На які запитання за 
формулою римського ритора 
Марка Фабія Квінтиліана має 
бути дана відповідь у новинах? 
12. Ви отримали завдання 
написати про медіа-захід: який 
жанр для підготовки матеріалу 
ви оберете? Чи залежить він 
від формату медіа-заходу? 
13. Розробіть різножанровий 
тематичний номер газети на 4 
шпальтах, присвячений вибору 
в и п у с к н и к а м и  ш к о л и 
м а й б у т н ь о ї  п р оф е с і ї . 
Обґрунтуйте запропонований 
проект. 
14. Ви - тележурналіст. 
Обґрунтуйте підібраний вами 
відеоряд для фрагменту 

Повідомляємо, що 
відповідно до   наказу 
Міністерства освіти і  науки  
України від 07.07.2009 № 639 
«Про проведення 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів у 2009/2010 
навчальному році» з 3 по 8 
травня 2010 року на базі 
Національного університету 
«Острозька академія» (ректор 
Пасічник І.Д.) відбудеться 
фінальний етап VI 
Всеукраїнського турніру юних 
журналістів.    

Командні інтелектуальні 
змагання будуть проведені 
згідно з вимогами «Положення 
про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади з базових і 
спеціальних дисциплін, турніри, 
конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси 
фахової майстерності», 
затвердженого наказом 
Міністерства освіта України від 
18 серпня 98 р. № 305. 
         Завдання, що 
пропонуються для першого 
(міжшкільного) та фінального 
етапів змагань, подано в 
додатку. 
        Отримати інформацію 
щодо VI Всеукраїнського турніру 
юних журналістів та подати  
заявки на участь у фінальному 
етапі змагань можна за тел./
факс (044) 417-85-69, Пясецька 
Людмила Іванівна, завідувач 

сектору Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти 
Міністерства освіти і науки 
України (04070, м. Київ, вул. 
Сагайдачного, 37); тел/факс 
(03654) 229-49, Поліщук Наталя 
Миколаївна, завідувач відділу 
зв'язків із громадськістю 
Національного університету 
«Острозька академія» (35800,  м. 
Острог  Рівненської  області,  вул. 
Семінарська, 2). 

Завдання 
VI Всеукраїнського турніру 
юних журналістів (2010 рік) 

1. Особливості журналістики як 
різновиду творчої діяльності. 
2. Соціологічне дослідження й 
журналістське опитування: спільні 
та відмінні риси. 
3. Професійна етика журналіста: 
наведіть приклади недотримання 
цієї етики - із життя, фільмів, 
літератури. 
4.  Де  знаходить  джерела 
інформації журналіст? Назвіть ці 
джерела, їх плюси та мінуси. Яке 
джерел о  вам  вид а є т ь с я 
найдоцільнішим? 
5. Наскільки захищені права 
журналіста в законодавстві 
України. Порівняйте з досвідом 
правового захисту працівників ЗМІ 
інших держав. 
6. Огляньте три місцеві газети. 
Зробіть мовностилістичний і 
смисловий аналіз поданих у них 
новин. В якій газеті блок новин 
представлено найефективніше? 

Відділ освіти     Новоград-Волинської  РДА                 Лютий,  2010  Випуск 2     

       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” 

 17 березня на базі Слободороманівського ЗНВО  
відбудеться семінар вчителів початкових класів  

“Формування ключових компетентностей учнів елементами 
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Формування мовленнєвої 
 компетенції молодших школярів 

 
На базі Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів 10 

лютого відбувся районний семінар вчителів 
початкових класів на тему «Особистісно 
орієнтований підхід до формування і розвитку 
мовленнєвої компетенції і творчих здібностей 
учнів». У ході зустрічі були розглянуті 
питання: формування мовленнєвої компетенції 
молодших школярів, нетрадиційні підходи до 
організації уроку, а також охоплення дітей 5-
річного віку соціально-педагогічним 
патронатом.  Актуальність теми семінару 
обумовлена сучасними 
тенденціями в освіті. 
Сьогодні школа повинна 
забезпечувати формування 
і розвиток 
інтелектуальної, творчої 
та ініціативної 
особистості, здатної жити 
в принципово нових умовах, 
реалізувати себе у житті, 
бути успішною і сприяти 
розвитку суспільства. 
 Значну увагу 
формуванню 
комунікативних здібностей на відкритих 
уроках приділили Радецька Надія Іванівна в 1 
класі - навчання грамоти, Бойко Галина 
Сергіївна в 2 класі - українська мова «Корінь 
слова. Спільнокореневі і споріднені слова».
 Педагогічний  та учнівський колектив 

майстерно 
провели виховну 
годину «Україно – 
ти для мене 
диво», 
познайомивши 
присутніх з 
життям і 
творчістю 
поета-земляка  
Юрія Івановича 
Ковальського. 

Гопанчук Валентина Володимирівна, 
методист дошкільної освіти, показала 
фрагменти проведення занять з 5-річними 
дітьми, наголосивши, що при здійсненні 
соціально-педагогічного патронату варто 
враховувати психологічний та фізичний 
рівень розвитку особистості. Особливої уваги 
потребує мовленнєвий розвиток дітей 
дошкільного віку.  

Директор школи Герус Надія Сергіївна 
поділилася досвідом роботи  педагогічного 
колективу з даної теми, зауваживши, що чітка 
мотивація навчання, широке використання 

наочності, 
дидактичних ігор, 
застосування 
інтерактивних 
форм навчання 
сприяють 
формуванню та 
розкриттю 
творчих та 
комунікативних 
здібностей учнів: 
уміння слухати, 
висловлювати 
свою думку, переконувати, підвищувати 
рівень мовленнєвої культури. Саме таке 

викладання, починаючи з 
початкових класів, - це вимога 
часу, якісно новий підхід до 
навчання і виховання. 
Методист РМЦ Лопатюк 
Валентина 
Григорівна  підкреслила, що 
розвиток комунікативних 
здібностей дитини є одним з 
основних факторів  становлення 
особистості і позначається  на 
ставленні дитини  до інших 
людей,  до рукотворного світу 
природи,  а також до себе. У 
школі формуванню 

комунікативних  умінь учнів  сприяє, 
звичайно,  урок, а також  організація 
навчально–виховного процесу в цілому. 
Дитина  має право почуватися 
співавтором уроку, позакласного виховного 
заходу і, в жодному разі, не бути стороннім 
спостерігачем. Навчити  дітей вільно 
висловлювати свої думки й відчуття 
можна лише тоді, якщо: 
постійно активізувати їх мислення; 
систематично працювати над словом, 

приділяти максимум уваги практичним 
завданням з розвитку мови не лише на 
уроках рідної мови, а й у щоденному 
грамотно оформленому «живому» 

Стор.5 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  
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ПОЛОЖЕННЯ 
фестивалю дитячо-юнацької 

 творчості  
«Перлини Звягельщини-2010» 

              І. Загальні положення 
     Фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини-2010» проводиться відділом освіти, РК 
профспілки працівників освіти і науки, центром творчості, 
спорту, туризму учнівської молоді, відділом у справах сім’ї, 
молоді і спорту районної державної адміністрації. 

II. Мета і завдання 
      Сприяння розвитку та популяризації музичного 
мистецтва серед шкільної молоді. 
      Заохочення дітей та молоді до занять музичним 
мистецтвом. 
      Пошук та підтримка талановитих дітей і молоді, 
розвиток їх творчих здібностей та пізнавальних інтересів 
в галузі музичного мистецтва. 
      Виявлення кращих колективів та обмін досвідом роботи 
з музичного мистецтва. 
       Підведення підсумків роботи гуртків музичного 
мистецтва. 

III. Учасники фестивалю 
      У фестивалі беруть участь учні загальноосвітніх і 
позашкільного навчальних закладів. 
      Учасниками фестивалю можуть бути всі бажаючи учні 
віком до 18 років. 

IV. Форма та місце проведення 
      Основною формою проведення фестивалю є конкурси 
та оглядові (презентаційні) концерти. 
      Фестиваль проводиться з лютого  по травень 2010 
року: 
I етап -  у школах - лютий 2010 року 
II етап – у зонах  – березень -  квітень 2010 року 
ІІІ етап – заключний – 19 травня  
Початок концертів о 14.30 год. 

V. Програма фестивалю 
      Оглядово-конкурсна програма фестивалю формується 
з урахуванням жанрово-стильових напрямків відібраних 
творів і складається не менше ніж з трьох номерів. 
       Заклади представляють такі колективи: 
- хор, ансамбль, тріо, дует, соло з супроводом 
- хор, ансамбль, тріо, дует, соло без супроводу 
- гра на музичних інструментах (оркестр, ансамбль, соло) 
- хореографія. 
        Представлені твори мають бути різнохарактерними 
та різножанровими. 

VI. Керівництво і журі 
        Попередній відбір здійснює оргкомітет та журі 
фестивалю. Журі прослуховує учасників фестивалю і 
визначає переможців та лауреатів у номінаціях, 
передбачених програмою за такими критеріями: 
- виконавська майстерність; 
- акторські здібності; 
- сценічна культура; 
- якість супроводу; 
- відповідність репертуару вікові учасників. 

VII. Нагородження 
        Переможці та лауреати фестивалю нагороджуються 
Дипломами та цінними призами. 

VIII. Фінансові витрати 
         Фінансування фестивалю: бюджетні, спонсорські 
кошти, благодійні внески. 
         Оплату проїзду членів оргкомітету та журі в зони 
району на оглядові концерти здійснює відділ освіти РДА. 
         Нагородження переможців та лауреатів - відділ 

   Про проведення фестивалю  
дитячої та юнацької творчості  
«Перлини Звягельщини -2010» 
 

На виконання  Концепції Державної 
програми роботи з обдарованою молоддю на 
2006-2010 роки, Районної цільової програми 
роботи з обдарованою молоддю на період 
2008-2010 років та з метою відродження, 
розвитку, популяризації музичного мистецтва, 
заохочення дітей, юнацтва до занять 
музичним мистецтвом, пошуку і підтримки 
талановитих дітей та молоді 

 
НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити Положення про фестиваль 

дитячої та юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини-2010» (додається). 

2.Провести протягом 2010 року І - шкільний 
(лютий 2010 р.) та ІІ - районний (березень-
квітень 2010 р.) етапи фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини-
2010». 

3.Затвердити  склад оргкомітету та журі  
фестивалю дитячої та юнацької творчості 
«Перлини Звягельщини-2010» (додаток 1, 2). 

4.Затвердити графік проведення ІІ етапу 
фестивалю (додаток 3). 

5.Заступнику завідуючої методичного 
центру Костюк К.М.: 

Забезпечити висвітлення інформації про 
проведення  фестивалю  «Перлини 
Звягельщини-2010» в засобах масової 
інформації. 

Забезпечити урочисте проведення фіналу 
конкурсу та нагородження переможців. 

Забезпечити участь переможців ІІ етапу 
фестивалю в заключному концерті 19.05.2010 
р. 

6.Керівникам шкіл: 
Визначити склад оргкомітетів та журі по 

підготовці і проведенню І етапу фестивалю. 
Забезпечити організаційно-методичну 

підготовку проведення І та ІІ етапів 
фестивалю. 

Провести І етап фестивалю в лютому 
місяці 2010 року. 

Забезпечити участь переможців І етапу в 
проведенні ІІ етапу фестивалю протягом 
березня - квітня місяців 2010 року згідно 
графіка (додаток 3). 

Контроль за виконанням наказу покласти 
на завідуючу методичним центром  Сікору 
О.П. 

 
 
 Начальник відділу                 О.А.Антипчук 

            НАКАЗ  
 11.01.10                              № 13 

Відділ освіти     Новоград-Волинської  РДА                 Лютий,  2010  Випуск 2     
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Щодо проведення 

Всеукраїнського конкурсу  

методичних моделей виховного  

процесу в освітніх закладах  

"ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ" 
 
Міністерство освіти та науки України спільно з Інститутом 

проблем виховання Академії педагогічних наук України та 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді МОН України започатковує з 2009 року Всеукраїнський 
конкурс методичних моделей виховного процесу в освітніх 
закладах "ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ". 

Мета конкурсу: підвищення авторитету і соціального 
статусу педагогічних працівників, які забезпечують виховний 
процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладах, в тому числі і у взаємодії із сім'єю, розкриття та пошук 
психологічних резервів виховного потенціалу.  

До участі в конкурсі запрошуються вчителі та 
організатори позакласної  роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів, керівники творчих учнівських об'єднань позашкільних 
навчальних закладів. 
 

Учасники конкурсу до 25 травня 2010 року подають 
матеріали  в РМЦ відповідно до Умов проведення, що 
додаються.  

 
 

 
 Начальник відділу освіти                                   О.А.Антипчук 

Стор.7 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  

ГРАФІК 

проведення ІІ етапу фестивалю дитячої 
та юнацької творчості «Перлини Звягельщини-2010» 

 

 

10.03.2010 р. 

  
Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  

Школи даної зони 

17.03.2010 р. 

  
Гульська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
  

Школи даної зони 

24.03.2010 р. 

  
Ярунська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
  

Школи даної зони 

14.04.2010 р. 

  
Городницька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 
  

Школи даної зони 
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Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді. 

Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює 
Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України. 

2. Порядок та терміни проведення конкурсу 
2.1. Конкурс проводиться один раз у три роки в 

заочному форматі та поетапно: 
1-й етап – регіональний (заочний) –  січень –  

вересень 2010 р. ; 
2-й етап – всеукраїнський (заочний) –  жовтень –   

листопад 2010 р.. 
2.2. Для організації та проведення конкурсу 

місцевими органами управління освітою 
створюються оргкомітети або визначаються 
організатори. 
Організатори першого етапу: 
інформують освітні заклади про порядок 

проведення конкурсу; 
приймають заявки встановленої форми та 

конкурсні матеріали; 
створюють конкурсну комісію для експертизи 

представлених учасниками матеріалів; 
інформують освітні заклади про підсумки 

регіонального етапу; 
визначають учасників II етапу конкурсу у кількості 

не більше одного учасника у кожній номінації від 
регіону. 

Організатори І етапу конкурсу до 1 жовтня 2010 р. 
подають матеріали відповідно до вимог пункту 5 
даного Положення за адресою: 04074, м. Київ, вул. 
Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді 
(Всеукраїнський конкурс методичних моделей 
виховного процесу в освітніх закладах «Виховати 
особистість»). 

2.3.Організацію та проведення другого етапу 
здійснює центральний оргкомітет, склад якого 
затверджується Міністерством освіти і науки 
України. 

До складу центрального оргкомітету входять 
представники організаторів конкурсу, громадські 
організації, які виявляють бажання надати 
організаційну, фінансову чи іншу допомогу в 
проведенні конкурсу. 

3. Учасники конкурсу 
3.1. До участі у конкурсі запрошуються: 
вчителі загальноосвітніх навчальних закладів; 
організатори позакласної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
-   керівники творчих учнівських об'єднань 

позашкільних навчальних закладів.  
4.Номінації конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у таких номінаціях: 
 
Номінація 1:"Вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу ". 
Номінація 2: "Організатор позакласної роботи 

загальноосвітнього навчального закладу". 

Відділ освіти         Новоград-Волинської РДА        Лютий,  2010  В и п у с к  2      

Умови проведення  
Всеукраїнського конкурсу  
методичних моделей 

 виховного процесу в освітніх закладах 
 

 «ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ» 
 

1. Загальні положення 
. Всеукраїнський конкурс методичних моделей 

виховного процесу в освітніх закладах «Виховати 
особистість» (далі конкурс) проводиться на 
виконання вимог Закону України «Про освіту» 
№1158 - IV від 11.09.2003р., Закону України «Про 
позашкільну освіту» №1841 - III від 2.06.2000р., 
Закону України «Про загальну середню освіту» 
№651 - XIV від 13.05.1999р., Концепції Державної 
програми розвитку освіти на 2006-2010 роки №396-р 
від 12 липня 2006р. 

В умовах реформування національної системи 
освіти актуальною стає проблема застосування у 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладах інноваційної діяльності, заснованої на 
педагогічному пошуку ефективних шляхів 
самореалізації педагогів і школярів. 

 Головним показником творчої діяльності педагога 
є наявність педагогічних знахідок, ідей, спрямованих 
на вирішення актуальних завдань навчання і 
виховання. 

Обмін педагогічним досвідом конструювання 
виховного процесу істотно поліпшить його форми, 
методи і організаційну структуру. 

1.2. Конкурс проводиться з метою розкриття та 
пошуку психологічних резервів оптимізації 
виховного потенціалу підвищення авторитету і 
соціального статусу педагогічних працівників, які 
забезпечують виховний процес в загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах. Конкурс 
покликаний сприяти посиленню уваги суспільства, 
педагогічної науки та практики до удосконалення 
виховного процесу в системі освіти, підвищенню 
виховного потенціалу освітніх закладів. 

Основними завданнями конкурсу є: 
посилення ролі виховання у педагогічному 

процесі; 
системний аналіз наявної практики виховання 

учнівської молоді; 
активне впровадження інноваційних форм та 

методів виховання у педагогічну практику; 
поширення кращого досвіду роботи щодо 

організації виховної роботи з учнівською молоддю; 
підвищення професійної компетентності педагогів 

у організації виховного процесу; 
оновлення змісту виховної діяльності в освітніх 

закладах відповідно до сучасних вимог; 
консолідація зусиль виконавчої влади всіх рівнів, 

соціальних інститутів, освітніх закладів, громадських 
організацій щодо розвитку методології виховання в 
системі освіти. 

1.3. Конкурс проводиться Міністерством освіти і 
науки України спільно з Інститутом проблем 
виховання Академії педагогічних наук України та 
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5. Вимоги до матеріалів, що подаються 
на конкурс 

5.1. Для участі в конкурсі кожний учасник 
повинен представити такі матеріали: 

анкета-презентація (в друкованому вигляді), 
за встановленою формою (Додаток №1); 

портфоліо, до якого входить: опис досвіду 
роботи учасника, його досягнення, найбільш 
значущі проекти, програми, аналітичні 
матеріали, відгуки колег та учнів про методику 
організації виховного процесу та додатки 
(друкований текст до 18 сторінок, формат А4, 
гарнітура - Times New Roman, розмір шрифту-
14, без переносів, півтора інтервали.); 

відеоматеріали  «Самопрезентація» 
учасника: 

презентація особистого досвіду організації 
виховного процесу в освітньому закладі 
(формат Power Point); 

презентація проведеного виховного заходу в 
довільній формі (заняття, класний час, бесіда, 
ділова гра тощо). Формат Power Point. 

 Матеріали подаються  по  одному 
екземпляру в друкованому та електронному 
варіантах. 

 Матеріали, подані  на конкурс не 
рецензуються й не повертаються. 

 Матеріали, надіслані пізніше 1 жовтня 2010 
р., не розглядаються. 

 
 

6. Критерії оцінювання матеріалів 
конкурсу 

6.1. Оцінюються подані матеріали за такими 
критеріями: 

доцільність вибору форм, методів та засобів 
організації виховної роботи (за спрямованістю); 

оптимальність сучасних засобів та прийомів 
виховної діяльності; 

уміння поставити найближчі педагогічні 
завдання і перспективи в роботі з кожним 
вихованцем та колективом в цілому; 

врахування й використання виховної ролі 
сім'ї у формуванні особистості. 

 
7. Підведення підсумків конкурсу 

За рішенням експертної комісії (журі) ІІ-го 
етапу конкурсу центральний оргкомітет 
визначає переможців.  

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, 
ІІІ, ступенів Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді в 
кожній номінації. 

Кращі матеріали будуть надіслані до 
місцевих органів управління освітою з метою 
популяризації кращого педагогічного досвіду та 
його використання, а також будуть оприлюднені 
в профільних виданнях. 

Матеріали та результати конкурсу можуть 
бути опубліковані в екологічному науково-
художньому журналі «Паросток» та в науково-
педагогічному журналі «Рідна школа». 

 

Стор.9 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  

Інтегрований   підхід 
 до   організації   навчально-
пізнавальної   діяльності  

у  класокомплекті 
4 лютого на базі Жеребилівської ЗОШ І ступеня  

відбувся  районний семінар вчителів початкових 
класів на тему «Інтегрований підхід до організації 
нав ч ал ь н о - п і з н а в ал ь н о ї  д і я л ь н о ст і  у 
класокомплекті».  

Гостинно 
зустріли 
учасників 
семінару учні 
та вчителі 
школи, 
запросивши 
до плідної 
співпраці. 
   В ході 
семінару 
були розглянуті питання: 
     - інтегровані уроки розвитку зв’язного мовлення; 
     - інтегрований урок як спосіб реалізації 

особистісно 
орієнтованого 
навчання. 
     В і р а 
М и р о н і в н а 
Є ф і м ч у к 
п о з н а й ом и л а 
присутн іх  з 
роботою школи, 
п о д і л и в ш и с ь 
д о с в і д о м 
п р о в е д е н н я 

«Ранкових зустрічей». 
      У ході семінару були відвідані уроки в 1,3 класах - 
трудове навчання та українська мова, класовод 
Воліковська Марія Василівна , в 2,4 класах – 
математика, класовод Єфімчук Віра Миронівна. 
Гості семінару подивилися виставу  «Гарбузове 
сватання». 
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    2.6. Державна підсумкова атестація проводиться за 

білетами та завданнями збірників, затверджених МОН 
згідно листа від 01.02.10 № 1/9-50. Рішення про 
використання того чи іншого збірника завдань приймає 
загальноосвітній заклад 
   2.7. Провести державну підсумкову атестацію у 4-х 
класах з української мови (мова і читання), математики 
відповідно до календарного планування з предмету на 
другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці. 
    2.8. Відповідальними за проведення державної 
підсумкової атестації у загальноосвітніх школах І 
ступеня призначити  директорів Пилиповицької ЗОШ І-
ІІІ ст. Масловського В.Р. (Анетівська, Майстрівська 
ЗОШ), Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лагодинського В.Б. 
(Вербівська ЗОШ), Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. Горлату Л.С. 
(Жеребилівська ЗОШ), Косенівської ЗОШ Бортника 
Л.М. (Крайньодеражнянська ЗОШ), Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Солощука О.О. (Коритищанська ЗОШ), 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ст.   Стасюка В.М. (Маковицька 
ЗОШ), Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. Горблюк М.Й. 
(Майстровільська ЗОШ), Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Надієвця П.І. (Романівська ЗОШ), Несолонської ЗОШ І-
ІІІ ст. Молодецького П.О. (Кропивнянська ЗОШ). 
     2.9. У 9-х класах  з 1 по 18 червня провести 
державну підсумкову атестацію. 
    2.10. Державну підсумкову атестацію з української  
мови  для випускників 9-х класів провести 1 червня. 
Дату проведення державної підсумкової атестації з 
математики визначає управління освіти і науки 
облдержадміністрації. 
    2.11. Державну підсумкову атестацію розпочинати о 
09.00 год, для другої  групи - о 14.00 год. Інший час 
проведення атестації погоджувати з  відділом освіти. 
    2.12. У 11(12)-х класах з 11 по 18 травня 2010 року 
провести державну підсумкову атестацію у вигляді 
шкільних підсумкових контрольних робіт 
 (вибір предметів згідно п.6.1. наказу МОН від 21.12.09 
«Про внесення змін до Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти». Дати проведення 
державної підсумкової атестації   визначає управління 
освіти і науки облдержадміністрації. 
   2.13. Відповідальність за визначення середнього 
бала атестата згідно листа МОН від 08.02.10 №1/9-67 
«Про врахування середнього бала документа про 
повну загальну середню освіту» покладається на 
директорів шкіл (методика розрахунків роз’яснена у 
згаданому листі). 
   2.14. Документи про здобуття повної загальної 
середньої освіти вручити випускникам на урочистих 
зборах 28-30 травня, про терміни проведення яких 
повідомити відділ освіти до 14.05.2010 року. 
  2.15. Навчальний рік закінчити не пізніше 1 липня 
2010 року з урахуванням навчальної практики та 
державної підсумкової атестації учнів. 
 
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник відділу                                 О.А. Антипчук 

Н  А  К  А  З  
 

10.02 2010                              № 58 
 

Про порядок закінчення навчального  
року та проведення державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2009-2010 навчальному році 
 
 На виконання наказу МОН України від 
21.12.2009 №1151 «Про внесення змін до  Положення 
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 
системі загальної середньої освіти», листів МОН України 
від 01.02.10  № 1/9-50 «Про порядок закінчення 
навчального року та проведення державної підсумкової 
атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-
2010 навчальному році», від 08.02.2010 №1/9-67 «Про 
врахування середнього бала документа про повну 
загальну середню освіту» та для забезпечення 
об’єктивного проведення атестації учнів у 2010 році 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Заступнику начальника відділу освіти Андрощук В.П 
забезпечити контроль за дотриманням законодавства 
щодо порядку закінчення навчального року та 
проведенням державної підсумкової атестації у 
навчальних закладах району. 
 
Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 
 
2.1. До 01.05.10  проаналізувати стан виконання 
навчальних планів, програм   та результати узагальнити 
наказом, передбачивши шляхи виконання у разі 
відставання. 
2.2. Навчальні заняття у 1-11-х класах – завершити 27 
травня. Свято «Останній дзвоник» провести 28  травня. 
2.3. Навчальні екскурсії та навчальну практику провести 
відповідно інструктивно-методичного листа МОН України 
від 06.02.08 № 1/9-61 орієнтовно у такі терміни: 

з 31 травня по 3 червня (4 дні) для учнів 1-4-х класів 
(не більше 3 академічних  годин на день); 

з 31травня по 11 червня (10 днів) для учнів 5-6-х 
класів по 3 академічні год., 7-8-х класів – по 4 академічні 
год., 10-х класів – по 5 академічних год.  

Дозволяється вносити корективи у терміни 
проведення навчальних практик керівникам навчальних 
закладів, які вимушено не навчались та не встигають до 
27 травня завершити виконання навчальних програм. 
   2.4. Зміст і дату проведення занять навчальної 
практики реєструвати в класних журналах на окремих 
спеціально відведених сторінках. Оцінка за навчальну 
практику виставляється у класному журналі та окремим 
рядком у табелі успішності.  
   2.5. До 16.04.10 подати на затвердження відділу освіти 
склад атестаційних комісій згідно п.3.1.наказу МОН від 
21.12.09 «Про внесення змін до Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти». При складанні розкладу 
проведення державної підсумкової атестації необхідно 
передбачити не менше двох-трьох днів для підготовки до 
проходження атестації з кожного предмета.  

Стор. 10 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  
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Н А К А З 
 

    10.02.2010                                                        № 63 
  
Про участь загальноосвітніх навчальних 
закладів району у всеукраїнському  
експерименті щодо здійснення моніторингу 
ефективності діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів із застосуванням  
Автоматизованої інформаційної системи 
«Рейтинг»  
 

На виконання наказу управління і науки 
облдержадміністрації від 08.02.10 № 29 «Про 
проведення всеукраїнського експерименту щодо 
здійснення моніторингу ефективності діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів області із 
застосуванням Автоматизованої інформаційної 
системи «Рейтинг», рішення колегії управління 
освіти і науки від 09.12.2009 р. №6, 

Н А К А З У Ю: 
1.Призначити інженера-електроніка відділу освіти 
Ткачука М.А. відповідальним внесення даних про 
ЗНЗ до бази даних АСУ „Рейтинг”. 
2.Ткачуку М.А.:  
2.1.Передати загальноосвітнім навчальним 
закладам програму „Майстер введення даних”, 
«Критерії оцінювання якості навчального процесу 
для здійснення моніторингу ефективності діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів та визначення 
їх рейтингу», інструкцію, за допомогою якої ЗНЗ 
підготують інформацію про свою діяльність у 2009 
році; 
2.2.Присвоїти коди загальноосвітнім навчальним 
закладам згідно з інструкцією; 
2.3. Зібрати інформацію від навчальних закладів та 
ввести її до бази даних згідно з інструкцією. 
3.Затвердити наступний склад  координаційної ради 
відділу освіти райдержадміністрації для супроводу 
участі загальноосвітніх навчальних закладів області 
у всеукраїнському експерименті: 
Андрощук В.П. – заступник начальника відділу 
освіти , голова ради.  
Сікора О.П. – завідуюча РМЦ, заступник голови 
ради.  
Ващенко Н.П – головний спеціаліст відділу  освіти. 
Мащенко Н.І. – методист РМЦ. 
Сидорчук В.І. – інженер-будівельник відділу освіти. 
4. Керівникам навчальних закладів впродовж 2010-
2011 років забезпечити участь загальноосвітніх 
навчальних закладів у всеукраїнському 
експерименті щодо здійснення моніторингу 
ефективності діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів із застосуванням 
Автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг». 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на 
заступника начальника відділу освіти Андрощук В.П. 
 
 
Начальник відділу освіти  О.А.Антипчук 

 
Документація з охорони праці, 

 безпеки життєдіяльності 
1. Законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. 
    2. Розділ з охорони праці, безпеки, життєдіяльності у річному плані. 
    3. Паспорти готовності навчального закладу до нового навчального року. 
    4. Акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, 
спортивних залах і майданчиках. 
    5. Акти про утримання спортивного обладнання. 

 6. Акти про випробування системи опалення, її готовності до експлуатації. 
 7. Акти про нещасні випадки з працівниками навчального закладу, пов’язані з 

виробництвом, з вихованцями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, 
Н-2, зберігається 45 років). 

 8. Протоколи: 
  - перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль», опору ізоляції 

електромережі, випробувань електрозахисних засобів та індивідуального захисту; 
   - про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці, техніки 

безпеки, БЖД. 
 9. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі 

та інших надзвичайних подій. 
10. Положення: 
  - про службу охорони праці. 
  - про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху; 
  - про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та вихованців з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
  - про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків; 
  - про розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. 
 11. Комплексні заходи (плани). 
 12. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
 13. Приписи органів державного нагляду з питань безпеки життєдіяльності і 

відповідні документи реагування. 
 14. Інструкції на робочих місцях. 
 15. Інструкції з охорони праці, безпеки діяльності для навчальних приміщень. 
 16. Облікові документи: 
  - журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (програма); 
  - журнал реєстрації інструктажу на робочому місці (первинний, цільовий, 

позаплановий); 
  - журнал атестації посадових осіб (наказ, посвідчення, протоколи); 
  - журнал навчання працівників з питань охорони праці і техніки безпеки (теми, 

підпис лектора, відмітки присутніх), заповнення виділеної сторінки в журналі 
обліку гурткової роботи; 

  - журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 
  - журнал ознайомлення з інструкціями з охорони праці та їх видачі; 
  - журнал реєстрації інструктажів керівників гуртків з вихованцями з техніки 

безпеки під час занять; 
  - журнал проведення масових заходів і виходу з гуртківцями за межі 

навчального закладу; 
  - журнал організації суспільно корисної праці; 
  - журнал реєстрації оперативного адміністративно-громадського контролю 

стану роботи з охорони праці; 
  - журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками; 
  - журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями; 
  - книга педради; 
  - реєстрація інструктажів з техніки безпеки в журналах гуртків; 
  - копії звітів з питань безпеки життєдіяльності; 
  - журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки; 
 17. Накази: 
  - організаційні та підсумкові, накази, які знаходяться на контролі МУОН, РУО; 
  - про розподіл (розмежування функціональних обов’язків; 
  - про призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності в навчальних приміщеннях і під час організації та проведення 
суспільно корисної, продуктивної праці і масових заходів; 

  - про пожежну безпеку, експлуатацію електрогосподарства, опалювальної 
системи. 

 18. Програми проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, 
безпеки життєдіяльності, первинного інструктажу з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. 

 19. Документація з охорони праці, яка має бути в навчальних кабінетах 
підвищеної безпеки (навчальні майстерні, спортзали, кабінети фізики, хімії, 
біології, інформатики, ДПЮ): 

  - інструкція з безпеки праці в майстернях та спортзалах, інструкція має бути 
біля кожного обладнання; 

  - журнал реєстрації вступного інструктажу з техніки безпеки для учнів 
(інструктаж проводиться 1 раз на рік, підписи учнів з 14 років обов’язкові). 

 20. Персональні посадові інструкції працівників з обов’язковим розділом 
питань безпеки життєдіяльності, техніки безпеки і охорони праці, затверджені  

Стор. 11 В и п у с к  2      В і д д і л  о с в і т и  Н о в о г р а д - В о л и с ь к о ї  Р Д А  
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Лютий,  2010  В и п у с к  2      

«Затверджую» 
Начальник відділу освіти 

О.А. Антипчук 
9 лютого 2010 року 

 
                                                  Критерії  щорічного оцінювання  

діяльності загальноосвітнього навчального закладу 

 
(Продовження на стор. 11) 

№ 
пп 

Напрямки діяльності Складові діяльності Максимальна 
оцінка в балах 

  
  
1 

  
  

Організація та 
проведення методичної 

роботи 

Наявність перспективного планування роботи над 
методичною проблемою школи та його виконання 

3 

Аналіз результатів методичної роботи 3 

Діагностична основа планування 2 

Робота шкільного методичного кабінету 2 

Вивчення, узагальнення та впровадження ППД, 
інноваційних технологій 

5 

Моніторинг навчального процесу 3 

Організація та проведення семінарів 
 на базі школи 
                                 районних 

обласних 

  
  
3 
5 

Участь вчителів в роботі семінарів, методичних 
об’єднань 

районних 
обласних 

  
  
2 
3 

Результативність участі у професійних конкурсах 
 

районних 
обласних 

  
  
5 

+3 
Участь та якість представлених матеріалів на 
педагогічні виставки. Результативність 
 

районний етап 
обласний етап 

  
  
  

10 
+5 

Наявність  друкованих матеріалів  у фахових 
виданнях,  розміщення матеріалів на веб-сайті 
відділу освіти 

  
5 

Участь вчителів в різноманітних конференція, 
педагогічних читаннях, круглих столах 

  
5 

Участь в конкурсі на кращий навчальний кабінет 5 

2 Робота з обдарованими 
дітьми 

Участь  у Всеукраїнських предметних олімпіадах 
-кожне призове місце на ІІІ та ІV етапах предметних 
олімпіад 
-покращення результатів порівняно із попереднім 
роком більше, ніж на 2 місця 
 
- погіршення результатів порівняно із попереднім 
роком більше, ніж на 2 місця 
-призове місце у рейтингу 

  
5 

+1 
  
  

+1 
  

-1 
+2 

МАН України 5 

Участь в конкурсах,  фестивалях,  акціях 1 

4 Дошкільна освіта Звіти 2 

Соціально-педагогічний патронат 2 
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Стор.13 Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  

Критерії  щорічного оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу 
(Продовження, поч. на стор. 10) 

 
  
5 

  
Спортивно-масова та 

фізкультурно-оздоровча 
робота 

Участь та результативність у змаганнях спартакіади   
5 

Участь у військово-спортивних змаганнях                5 

Участь у спартакіаді  педагогічних працівників 5 

Участь у туристсько-краєзнавчому зльоті 5 

  
6 

  
Стан охорони праці і 
техніки безпеки 

Участь в оглядах конкурсах , фестивалях, місячниках   
2 

Стан умов і охорони праці в школі 2 

Розробка заходів, виконання наказів  з охорони праці 2 

Запобігання травматизму. Повідомлення  і подача 
інформації про  випадки травматизму. 

  
5 

  
7 

  
Статистична звітність 

Планова та фактична мережа 2 

Звіт  ЗНЗ-1 2 

Звіт 77-РВК (корекція списків учнів і випускників)   
2 

Соціальний паспорт школи 2 

Звіти з охорони дитинства 2 

  
8 

  
Оздоровлення 

Підготовка та функціонування пришкільного табору +5 

Здача звітності                2 

  
9 

  
Інтернет 

Подача інформації  для оновлення  матеріалів про 
школу на веб-сайті відділу освіти, користування  
електронною  поштою 

  
5 
  

10 Документи 
 про освіту 

Подача матеріалів на виготовлення атестатів та 
свідоцтв 

3 

11 Організація харчування Стабільність роботи харчоблоків та дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог 

5 
  

подача звітів та  інформацій щодо організації 
харчування 

2 

12 Забезпечення належних 
матеріально-технічних 
та санітарно-гігієнічних 
умов навчання 

Підготовка закладу до нового навчального року та 
опалювального сезону 
  

15 
  
  
  
  

  
13 Участь у роботі 

освітнього округу 
Проведення заходів на базі власного закладу 3 

  

Участь у заходах, що проводяться на базі інших 
навчальних закладів 

2 

14 Дотримання вимог 
Інструкції з ведення 
шкільної документації 

Планування роботи закладу 2 
Забезпечення ефективності внутрішкільного 
контролю 

3 
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РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ 2010 ЗАВЕРШИЛАСЬ 15.12.2009 
 
 Учасники пробного тестування, які здійснили оплату, можуть зайти на 
персональні сторінки та роздрукувати запрошення-перепустки, в яких вказано 
м і с ц е  т а  ч а с  п р о в е д е н н я  п р о б н о г о  т е с т у в а н н я .  
 
 Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти пропонує всім, 
хто зареєструвався і здійснив оплату пробного тестування, отримати 
безкоштовно доступ до бази тренувальних тестових завдань на сайті з 
метою самоконтролю знань із певного предмета. Таку можливість будуть 
мати лише учасники пробного тестування 2010 року, використовуючи логін та 
пароль, який Ви вказали під час реєстрації на пробне ЗНО, тому радимо 
зберігати дані про свій логін і пароль.  

НАГАДУЄМО!!! Що в БЕРЕЗНІ буде проведено пробне незалежне оцінювання!!!!! 

 

13.03.2010 20.03.2010 

1 зміна (09:30) - українська мова і  
література 
2 зміна (14:30) - хімія, іноземна мова 

1 зміна (09:30) - математика, історія 
України 
2 зміна (14:30) - біологія, географія, 
фізика 

 

РМЦ Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 

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

                                           Н А К А З 
10.02.10                  №57  
 
Про проведення районного 
конкурсу – огляду  екологічних 
агітколективі 
 Відповідно до річного плану роботи відділу 
освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації 
НАКАЗУЮ: 
1. Провести 11 березня 2010 року районний конкурс 
– огляд  екологічних агітколективів в приміщенні 
міського Палацу культури ім. Лесі Українки м. 
Новоград-Волинський (малий зал). 
2. Затвердити положення про проведення 
районного конкурсу – огляду екологічних 
агітколективів (додаток 1 ). 
3. Відповідальність за безпеку життя учнів, їх 
поведінку в дорозі та під час проведення конкурсу  
покласти на керівників, які будуть супроводжувати 
команди. 
4. Витрати на оплату проїзду, добових учням та 
керівникам провести за рахунок відділу освіти. 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти 
на директора РЦТСТУМ Подкауру В.М. 
 
Начальник відділу   О.А.Антипчук 

                                     ПОЛОЖЕННЯ 
про  проведення  районного конкурсу – огляду  

екологічних агітколективів 
 

        Районний конкурс-огляд екологічних агітколективів 
проводиться  11 березня 2010 року в Новоград-
Волинському міському палаці культури ім. Лесі Українки 
(малий зал) початок о 10.00 годин. 

1.Учасниками конкурсу-огляду є учні 1 – 11 класів 
загальноосвітніх шкіл району. 
     2.Тривалість виступу до 10 хвилин. За перебільшення 
знімаються бали. 

3.Учнівська делегація від школи 7 учнів. 
4.Актуальність порушеної у виступі екологічної 

проблеми та її соціальне значення для Європи, України, 
області, району, села в контексті загальноєвропейського 
процесу „Довкілля для Європи”      (1-5 балів). 

5.Зв’язок з державними та громадськими 
екологічними організаціями при вирішенні проблеми (1-5 
балів). 

6.Рівень виконавської майстерності (1-3 б.). 
7.Оригінальність художнього оформлення (1-3 б.). 
8.Відповідність костюмів (1-3 б.). 
9.Рівень режисури ( 1 – 2 б.). 
10.Наявність сценарію та ілюстрованого матеріалу до 
виступу ( плакати, малюнки, фотографії). 

    вул. Соборності, 70 
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