
книзі його історії.  
  Подбаймо ж спільно про те, щоб в 
історії України таких сторінок було 
більше, щоб перед нею відкривало-
ся майбутнє, гідне великого народу. 
Зі святом, дорогі співгромадяни! 
Нехай зігріває всіх нас незгасне 
світло Перемоги, додає сил та на-
снаги для добрих справ в ім’я Вітчи-
зни і миру. 
Із Днем Перемоги! Слава народу-
переможцю!!! 

  У низці свят, які щороку прихо-
дять на нашу землю, незгасною і 
нетьмяніючою зіркою першої вели-
чини залишається День Перемоги. В 
цей день, як барви на вічному по-
лотні історії та людського буття, 
переплелися радість і скорбота, 
гордість і гіркота, біль і надія. 
  Врятований світ пам’ятає і не за-
буде тих, хто став на шляху нациз-
му і зупинив його, здавалося, не-
стримний поступ. І жодні слова, 
гори літератури про війну і все те, 
що ще буде про неї написано та 
сказано, не в змозі передати всю 
велич подвигу і ціну, якою заплаче-
но за незабутній травень 1945-го. 
  Ми в неоплатному боргу перед 
ними всіма, живими і полеглими. 
Перед мільйонами тих, хто стояв до 
останнього на передовій і за лінією 
фронту, кому випали сліпучі миттє-
вості подвигу і многотрудні ратні дні 
та ночі, для кого шлях на війні за-
вершився під скромними обелісками 
або у братських могилах, і кому 
судилося повернутися з неї живим.  

  Перед трудівниками тилу, для 
яких вищий сенс тих голодних і 
холодних років сконцентрувався у 
гаслі "Все для фронту, все для Пе-
ремоги!".  
Перед святою самопожертвою сол-
датських вдів, які несли до кінця 
разом з похоронками свій непідйом-
ний хрест, не щадячи себе у праці, 
ставлячи на крило і виводячи в 
люди знедолених сиріт. Перед діть-
ми війни, у яких вона відібрала 
найкращу пору 
життя.  
  Вклонімося до-
земно їхній сиви-
ні, їхнім нагоро-
дам і зраненим 
серцям!  
  Вклоняючись 
своїм славним 
попередникам, 
пам’ятаймо муд-
ру і перевірену 
часом думку: 
щасливий той 
народ, у якого 
написані ще не 
всі сторінки у 

РМЦ 

ШКОЛАМ ЛЕСИНОГО КРАЮ 

Зверніть увагу: 
  3 травня 2010 року планується автопробіг до 65-ї річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, в якому 
візьмуть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів.  
  В програмі автопробігу Несолонської, Новороманівської, 
Федорівської, Суслівської, Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Сло-
юодороманівського ЗНВО відвідання музею бойової слави при 
Федорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та екскурсія до дотів лінії Ста-
ліна (Гульської міни) 
  Учням Ярунської, Пилиповицької, Чижівської, Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів та  Малоцвілянської, Наталівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів пропонується під час автопробігу відвідати 
меморіальний комплекс «Партизанський дуб» та екскурсія до 
дотів лінії Сталіна. 
З організаційних питань звертатися до директора РЦТСТУМ 
Подкаури В.М. (тел.: 5-20-04) 

 Вцьому випуску 

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 31.03.10 2 
Семінар заступників директорів з виховної роботи      3 

Всеукраїнська акція «Живи, книго!» в школах Ново-
град-Волинського району 

4 

Семінар-практикум для вчителів початкових класів  4 
Робота психологічної служби 5 

«Наша гордість» - про результати Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

6 

  

Дорогі визволителі,  
шановні ветерани Великої Вітчизняної війни ! 

Квітень 2010 Випуск 4 

На виконання Указу Президента 
України від 23.03.10 №403 “Про додат-
кові заходи щодо відзначення 65-ї річ-
ниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941-1945 років”, доручення голо-
ви облдержадміністрації від 26.04.10 та 
з метою належної підготовки та відзна-
чення 65-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років проси-
мо: 

- активізувати роботу з установленням 
імен полеглих і зниклих безвісті у роки 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років; 

- 5,6,7 травня 2010 року провести у 

загальноосвітніх школах, гімназіях уроки 
“Мужності”, “Пам’яті” та зустрічі з ветера-
нами Великої Вітчизняної війни; 

- 9 травня 2010 року організувати 
учнівську акцію “Світанок” з привітан-
ням ветеранів війни з днем Перемоги. 

Начальник управління О.В.Пастовенський 

Лист управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від 26.04.10 №1-982 
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               До Міністерства освіти і науки України  над-
ходять звернення  педагогічної громадськості  щодо 
питань організації проведення державної підсумкової 
атестації та завершення навчального року в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах.  

     Відповідно до листа МОН від 01.02.2010 № 
1/9-50 «Про порядок закінчення навчального року та 
проведення державної підсумкової атестації у зага-
льноосвітніх навчальних закладах в 2009/2010 на-
вчальному році»  державна підсумкова атестація в 
11-х класах проходить під час навчального процесу у 
формі підсумкових контрольних робіт з 11 по 18 тра-
вня.  

    З метою організованого проведення держа-
вної підсумкової атестації на період з 11 по 18 трав-
ня 2010 року загальноосвітній навчальний заклад 
може вносити зміни у розклад навчальних занять і 
режим роботи як окремих класів, так і закладу в ціло-
му.  У разі зміни розкладу занять слід про це завчас-
но повідомити учнів та їх батьків. Час початку  дер-
жавної  підсумкової  атестації в 11-х класах визнача-
ється  відповідними місцевими органами управління 
освітою.  

    При складанні розкладу проведення держа-
вної підсумкової атестації слід врахувати, що підсум-
кові контрольні роботи проводяться через два-три 
дні. У цей час заняття тривають відповідно до розк-
ладу  уроків.  

     Бали за підсумкові контрольні роботи ви-
ставляються у класному журналі у колонку з надпи-
сом «ДПА» без зазначення дати після колонки з на-
писом «Річна».        

У дні проведення підсумкових контрольних 
робіт в 11-х класах не може здійснюватися контроль 
навчальних досягнень цих учнів з інших предметів. 
Необхідно уникати перевантаження учнів, скоригува-
вши розклад навчальних занять. Окрім того, на час 
проведення підсумкових контрольних робіт варто 
мінімізувати домашні завдання з предметів, що не 
винесені на атестацію. 

 З 19 по 27 травня ц.р. заняття в 11-х класах  
здійснюються відповідно до розкладу уроків. 

   Під час складання розкладу для проведення 
державної підсумкової атестації у 9-х класах у зага-
льноосвітніх навчальних закладах, які визначені як 
пункти тестування, слід ураховувати графік прове-
дення зовнішнього незалежного оцінювання, щоб 
уникнути співпадіння  днів проведення зазначених 
заходів.    Для підготовки до наступної атестації вар-
то передбачити,  як правило,  два – три дні. 
             Відповідно до листа МОН № 1/9-67 від 08-
.02.2010 «Про врахування середнього бала докумен-
та про повну  загальну середню освіту» для конкурс-
ного відбору осіб, які на базі повної загальної серед-
ньої освіти  вступають до вищих навчальних закладів 
за сертифікатами Українського центру оцінювання 
якості освіти,  враховується середній бал документа 
про повну загальну середню освіту. 
           Доручаємо керівникам загальноосвітніх навча-

льних закладів забезпечити розрахунок середнього ба-
ла атестата випускників за 12-бальною та 200-бальною 
шкалою  та  зробити відповідний запис  у додатку до 
атестата  з правого боку,  в останньому рядку, під на-
звою предметів, з яких складалася  ДПА (наприклад,  
Середній бал атестата 9,7 — 178,1 б.). Таблиця переве-
дення  середнього бала атестата з 12-бальної  у 200-
бальну шкалу подається у додатку.  
           Середній бал атестата за 12-бальною та 200-
бальною шкалою  записується до класного журналу у 
розділ «Зведений облік навчальних досягнень» та до 
38-ї колонки книги видачі атестатів.  
Перший заступник  Міністра                Б.М. Жебровський 

ЛИСТ Міністерства освіти і науки України від 31.03.10 № 1/9-217  
 Про окремі питання завершення 2009-2010  навчального року  

 в загальноосвітніх  навчальних закладах  

Таблиця переведення  середнього    
балу атестата  

Стор.2 ШКОЛАМ ЛЕСИНОГО КРАЮ 

1 106   4 124,0   8 162,0 
1,1 106,6   4,1 125,0   8,1 163,0 
1,2 107,2   4,2 125,9   8,2 163,9 
1,3 107,8   4,3 126,9   8,3 164,9 
1,4 108,4   4,4 127,8   8,4 165,8 
1,5 109   4,5 128,8   8,5 166,8 
1,6 109,6   4,6 129,7   8,6 167,7 
1,7 110,2   4,7 130,7   8,7 168,7 
1,8 110,8   4,8 131,6   8,8 169,6 
1,9 111,4   4,9 132,6   8,9 170,5 
2 112   5 133,5   9 171,5 

2,1 112,6   5,1 134,5   9,1 172,4 
2,2 113,2   5,2 135,4   9,2 173,4 
2,3 113,8   5,3 136,4   9,3 174,3 
2,4 114,4   5,4 137,3   9,4 175,3 
2,5 115   5,5 138,3   9,5 176,2 
2,6 115,6   5,6 139,2   9,6 177,2 
2,7 116,2   5,7 140,2   9,7 178,1 
2,8 116,8   5,8 141,1   9,8 179,1 
2,9 117,4   5,9 142,1   9,9 180,0 
3 118   6 143,0   10 181,0 

3,1 118,6   6,1 144,0   10,1 181,9 
3,2 119,2   6,2 144,9   10,2 182,9 
3,3 119,8   6,3 145,9   10,3 183,8 
3,4 120,4   6,4 146,8   10,4 184,8 
3,5 121   6,5 147,8   10,5 185,7 
3,6 121,6   6,6 148,7   10,6 186,7 
3,7 122,2   6,7 149,7   10,7 187,6 
3,8 122,8   6,8 150,6   10,8 188,6 
3,9 123,4   6,9 151,6   10,9 189,5 
      7 152,5   11 190,5 
      7,1 153,5   11,1 191,4 
      7,2 154,4   11,2 192,4 
      7,3 155,4   11,3 193,3 
      7,4 156,3   11,4 194,3 
      7,5 157,3   11,5 195,2 
      7,6 158,2   11,6 196,2 
      7,7 159,2   11,7 197,1 
      7,8 160,1   11,8 198,1 
      7,9 161,1   11,9 199,0 
            12 200,0 
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Розвиток будь-якої держави залежить від сис-
теми виховання, яка створена в ній. Гельвецій гово-
рив: «Чим досконаліше виховання – тим щасливіші 
народи». Мірою розвитку суспільства завжди був 
рівень культури, духовної сутності людини, а 
«зневага до виховання є загибеллю людей, родин, 
держав і всього світу», - говорив Ян Амос Коменсь-
кий.  

Саме проблемі становлення та розвитку ви-
ховної системи був присвячений районний семінар 
заступників директорів з виховної 
роботи, що відбувся 25 березня на 
базі Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
відкриваючи який методист РМЦ 
Рошка С.П. зазначила, що виховна 
система в школі – це цілісний орга-
нізм, який виникає в процесі інтегра-
ції основних компонентів виховання, 
що сприяють духовному розвиткові і 
саморозвиткові особистості, створен-
ню своєрідного, за визначенням 
К.Ушинського, «духу шко-
ли».Заступник директора з виховної 

роботи Піщів-
ської ЗОШ І-
ІІІ ступенів 
Вознюк Т.М. 
презентувала 

створену в 
школі вихо-
вну систему, 
звернувши 
увагу на 
основні ета-
пи її розвит-
ку та умови, 
від яких 
залежить 

ефективність її становлення.  

На свято «Перший клас згуртує нас» 
запросили учасників семінару 
наймолодші учні разом з класоводом 
Міськевич В.А., «На гостину до 
звірят» - учні 2 класу зі своїм класово-
дом Бабич Л.В. Учасники семінару із 
задоволенням переглянули виступ 
екологічної агітбригади школи 
«Останній герой» та конкурс 
«Кращий класний керівник», основ-
ними етапами якого були візитна 
картка, розминка, сторінка зі старого 
альбому, шкільні ескізи, муза Педаго-
гіки, натюрморт із методичних варе-
ників, «Я люблю Україну» та співпра-

ця. А перемогла в конкурсі Колосович В.М., клас-
ний керівник 10 класу, педагог з великим досвідом 
роботи. Саме вона отримала диплом «Кращий кла-
сний керівник Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів».         
 Методист РМЦ         Рошка С.П. 

відбувся суспільний збір коштів для 
закупівлі обладнання по діагности-
ці та попередженню вад зору у ді-
тей, яке було передане до облас-
них дитячих лікарень. 

Спільними зусиллями волон-
терів, учнівською та студентською 
молоддю, громадськістю було зіб-
рано майже 2,8 млн. грн. В Жито-
мирській області зібрано 69884,41 
тис. грн. 

У 2010 році вищезазначена 
Всеукраїнська благодійна акція 
буде проведена з 3 по 23 травня з 
фіналом 22-23 травня поточного 
року, і зібрані кошти будуть пере-

З метою утвердження та 
пропаганди здорового способу 
життя серед дітей і молоді, роз-
витку волонтерського руху вже 
п’ять років поспіль проводиться 
Всеукраїнське благодійна акція 
«Почуйте всі!». 

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

Під час проведення акції 

дані  новонародженим дітям з різ-
ними вадами у дитячі неонатальні 
центри. 

У зв’язку з цим просимо Вас 
організувати проведення 5-ої юві-
лейної благодійної акції «Серце до 
Серця» у загальноосвітніх, позаш-
кільних навчальних закладах та 
провести широку роз’яснювальну 
роботу щодо мети та актуальності 
проведення акції серед учнівської 
молоді. 

Про підсумки проведеної ро-
боти інформувати РМЦ до 7 трав-
ня 2010 року. 

Методист РМЦ  Мащенко Н.І. 

Семінар заступників директорів з виховної роботи на базі 
Піщівської школи 

Всеукраїнська благодійна акція «Почуйте всі!» 

Стор.3 ВИПУСК 4 
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Протягом грудня 2009 року—квітня 2010 року в загальноо-
світніх школах було проведено Всеукраїнську акцію «Живи, 
книго!». З цією метою в усі школи було надіслано наказ 
відділу освіти від 10.12.09 р. № 482 «Про  організацію і про-
ведення щорічної Всеукраїнської акції «Живи, книго!» у 
2009-2010 навчальному році» та «Умови організації та про-
ведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!» 

Для підготовки і 
проведення І етапу  
акції «Живи, книго!» 
в кожній школі нака-
зом директора були 
створені оргкомітети. 
Для підведення під-
сумків районного 
етапу акції наказом 
начальника відділу 
освіти був створений 
районний оргкомітет. 
Учнівські та педаго-

гічні колективи всіх загальноосвітніх шкіл були залучені до 
роботи по вихованню в учнів бережливого ставлення до 
підручника, поваги до праці людей, які його створюють. 

Робота проводилась 
диференційовано, 
враховуючи вік та 
індивідуальні особли-
вості учнів. 
У ході акції вишукувалися нові і удосконалювалися набуті 
раніше форми по вихованню в учнів бережливого ставлення 
до навчальної книги. Продовжувалася робота по створенню і 
поновленню бібліотечних фондів підручників. 
Підвівши підсумки районного етапу  акції «Живи, книго!» 
оргкомітет відмітив, що на оцінку «5» зберегли підручники 
25% учнів, на оцінку «4» - 45%, на оцінку «3» - 30% учнів. 
На належному рівні було організовано і проведено акцію в 
Ярунській, Чижівській, Несолонській, Колодянській, Киків-
ській, Жолобненській, Новороманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Слободороманівському ЗНВО, Кленівській, Поліянівській, 
Брониківській ЗОШ І-ІІ ступенів. 
За підсумками районного етапу акції оргкомітет присудив І 
місце учнівському колективу Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
друге місце – Слободороманівського ЗНВО, третє місце – 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Методист по бібфондах  О.М.Євпак 

Всеукраїнська акція «Живи, книго!» 
в школах Новоград-Волинського району 

Семінар-практикум для вчителів 
початкових класів  

цесі роботи над 
проектом учні 
користувалися 
дослідницькими 
прийомами: зби-
рали інформа-
цію, аналізували її, висували припущення, робили 
висновки. 

У  ході семінару досвідом роботи щодо викорис-
тання проектних технологій на уроках та в позауроч-
ний час поділились вчителі Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – Марія Феліксівна Шостак, Марія Бронісла-
вівна Подран, Брониківської ЗОШ І-ІІ ступенів – Тетя-
на Володимирівна Філімонова, Киянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – Тамара Петрівна Копчук. 

Підводячи підсумок семінару методист початково-
го навчання Валентина Григорівна Лопатюк підкрес-
лила, що сьогодні метод проектів вважається одним 
із перспективних видів навчання, тому що він ство-
рює умови для творчої само-
реалізації учнів, підвищує 
мотивацію для отримання 
знань, сприяє розвитку їхніх 
інтелектуальних здібностей. 
Учні набувають досвіду вирі-
шення реальних проблем з 
огляду на майбутнє самостій-
не життя, які проектують у 
навчанні.                               

 
Методист РМЦ ЛопатюкВ.Г. 

Сучасні умови життя вимагають 
від людини вміння творчо мис-
лити і працювати, приймати не-
стандартні рішення. Саме на 
формування такої особистості 
спрямований метод проектів.  
«Впровадження проектних тех-
нологій на уроках та в позауроч-
ний час»  за такою темою прой-
шов семінар-практикум для вчи-
телів початкових класів у Ново-
романівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
У семінарі взяли участь 35 вчи-
телів початкових класів шкіл ра-

йону . Увазі присутніх були презентовані уроки з читан-
ня^ у 2 класі - творчий проект  «Материнська свята доб-
рота» (класовод Любов Анатоліївна Ничипорук), у 3 
класі—урок читання із скарбниці казкарів світу—казка 
П.Єршова «Горбоконик» (класовод  Ганна Олександрів-
на Легат). Учасники семінару відвідали також урок з 
природознавства в 4 класі «Рослинництво рідного 
краю» (класовод Людмила Іванівна Данильчук).  

Досвідом роботи над проектною діяльністю в позау-
рочний час поділилась Валентина Петрівна Пасічник, 
заступник директора з виховної роботи. Вона зауважи-
ла, що метод проектів орієнтований  на самостійну дія-
льність учнів – індивідуальну, парну, групову, якою учні 
займаються протягом певного часу. Під час такої діяль-
ності школярі перебувають у різних соціальних ролях, 
підвищують свій рівень володіння комунікативними на-
вичками. На семінарі шкільна дитяча організація 
«Добрики» за участю родин представила  довготрива-
лий проект «Українському роду нема переводу». У про-

Збагнімо ці слова, 
Учителю! Ми 
горимо і згоряємо в 
ім'я того, щоб 
єднати людей 
узами добрих 
побажань. Щоб 
людині хотілося 
жити від того, що 
поряд з нею живуть 
люди.  
В.О.Сухомлинський  

Стор.4 ШКОЛАМ ЛЕСИНОГО КРАЮ 
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Психологічна служба системи 
освіти розвивається швидкими тем-
пами. Збільшення кількості працівни-
ків психологічної служби породжує 
нові проблеми. Передусім – підви-
щення ефективності і результатив-
ності роботи практичного психолога. 
Спеціалісти у галузі практичної пси-
хології здійснюють свої професійні 
функції на засадах наукових знань 
та набутого досвіду з метою погли-
бити уявлення людей про себе, 
сприяти самовизначенню особистос-
ті, покращити умови життя і навчан-
ня підростаючого покоління, змен-
шити ймовір-
ність виник-
нення конф-
ліктів і стре-
сових ситуа-
цій у навча-
льному за-
кладі і сім’ях 
школярів.  

Специфі-
ка професії 
практичного 
психолога, її 
спрямова-
ність переду-
сім на надан-
ня психологі-
чної допомоги іншим передбачають 
те, що основним інструментом його 
роботи, окрім тестів, спеціальних 

психологічних методик та 
іншого, має виступати його 
власна особистість. Однак, 
питанням професійної са-
мосвідомості фахівців даної 
галузі приділяється недо-
статньо уваги. Проблеми, 
що постають при цьому, 
активно обговорюються 
вченими й практиками. Ве-
дуться пошуки оптимальних 
шляхів їх розв’язання.  
Так з метою вивчення про-
фесійної самосвідомості 

працівників психологічної служби у 
березні  поточного року було прове-
дено комплексне дослідження се-
ред працівників психологічної служ-
би Новоград-Волинського району. В 
ході дослідження було виявлено 
ряд проблем у роботі практичних 
психологів та соціальних педагогів, 
які потребують вирішення в ході їх 
подальшої професійної діяльності.  

З цією метою для працівників 
психологічної служби було організо-
вано семінар-тренінг по подоланню 
особистісних психологічних проблем 
та профілактиці професійного виго-

ряння прак-
тичних пси-
хологів та 
соціальних 
педагогів. 
Відбувся він 
на базі РМЦ 
19 квітня 
2010 року.  
Проводила 
тренінг прак-
тичний пси-
холог І кате-
горії Город-
ницької 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

Титарева Тереза.  
Метою даного тренінгу є усвідом-

лення практичними психологами  влас-
них професійних можливостей, визна-
чення шляхів професійного розвитку. У 
тренінгу було використано засоби актив-
ного психологічного навчання, само 
діагностики, які спрямовані на розуміння 
свого професійного «я», прийняття себе 
у професії, управління своїм професій-
ним розвитком. Головною ідеєю тренінгу 
стала концепція професійної самосвідо-
мості яку розуміємо як сформованість 
якостей особистості, що забезпечують 

розвиток усвідомленого ставлення до 
професійної мети і очікуваного ре-
зультату.  

Завдання тренінгу були вирішені 
шляхом розвитку рефлексивного са-
моаналізу професійного «Я», проекту-
вання образу професійного майбут-
нього, усвідомлення своєї професійної 
позиції.  

По закінченню тренінга була про-
ведена діагностика, яка показала, що 
участь у тренінгу професійної самосві-
домості стимулював процес обмірко-
вування можливої корекції тих або 
інших якостей або форм поведінки, які 
заважають успішному професійному 
розвитку практичного психолога.  
Методист з психологічної служби 
  Якубович О.В. 

Завершився районний фестиваль дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини—
2010». 

 До участі в ньому були залучені художні колекти-
ви та окремі виконавці загальноосвітніх навчаль-
них закладів району. Найкращі “Перлинки” запро-
шені для участі в заключному концерті, який від-
будеться в приміщенні Будинку офіцерів м. Ново-
града-Волинського 28 квітня 2010 року о б 11.00. 

Робота психологічної служби 

“Перлини Звягельщини” “Великий той 
учитель, який 
проймається 
справою, якої 
навчає”  
Катон 
Старший  
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РМЦ 

 

м.Новоград-Волинський,  
вул.Соборності, 70,  

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

РМЦ 

Сайт відділу освіти: 

Osvita-novog.at.ua 

Результати  участі учнів навчально-виховних закладів району 

 в ІІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад 

з базових і спеціальних дисциплін  

№ Навчальнтй   
предмет 

Місце Прізвище, ім.’я  учня Клас Навчальний заклад Прізвище,ім’я  та по бать-
кові вчителя 

1. 
Українська мова 
 і література 

ІІІ Голуб Анастасія 9 Сл.Романівське ЗНВО Скиба Галина Миколаївна 

2. 
Українська мова  
 і література 

ІІІ Кашпуренко Юлія 11 Сл.Романівське ЗНВО Скиба Галина Миколаївна 

3 
Українська мова 
 і література 

ІІІ Щербакова Вікторія 10 Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. Шевчук Галина Аврамівна 

4. 
Фізика ІІІ Волкова Сніжана 8 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Левченко Ніна Іванівна 

5. 
Математика ІІІ Лисакович Олег 7 Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Гриценко Василь Іванович 

6. 
Хімія ІІІ Литвинчук Діана 9 Бр.Гутянська ЗОШ І-ІІІ ст. Солощук Олена Петрівна 

7. 
Хімія ІІ Шнайдер Богуслава 10 Бр.Гутянська ЗОШ І-ІІІ ст. Солощук Олена Петрівна 

8. 
Біологія ІІІ Білім Сергій 10 Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. Антонова Галина Юріївна 

9. 
Біологія ІІІ Маруш Єлизавета 11 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Нагірняк Борис Анатолійо-

вич 

10 
Німецька мова ІІ Лавренчук  Юлія 11 Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. Філоненко Галина Олексії-

вна 

11 
Зарубіжна літерату-
ра 

І Мосійчук Дарія 9 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст Литвинчук Ірина Володи-
мирівна 

Вітаємо учасників  
ІV етапу Всеукраїнських  
предметних олімпіад! 

Шнайдер Богуславу — ученицю 10 
класу Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ 
ст. (предмет—хімія). Вчитель—
Солощук Олена Петрівна 

 

Лавренчук Юлію—ученицю 11 класу  
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(предмет—німецька мова). Вчитель—
Філоненко Галина Олексіївна 
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