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В номері: Про здійснення контролю 
за дотриманням норматив-
них та правових вимог про-
ведення державної підсум-
кової атестації та закінчення 
навчального року 
    На виконання наказу МОН 
України № 94 від 18.02.08  
«Про затвердження Поло-
ження про державну підсум-
кову атестацію учнів 
(вихованців) у системі зага-
льної середньої освіти»,   
листа  МОН України  від 
01.02.10 року  № 1/9-50 
«Про порядок закінчення 
навчального року та прове-
дення ДПА у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах у 
2009-2010 н.р.» та з метою 
забезпечення контролю за 
дотриманням вимог щодо 
ведення шкільної докумен-
тації, проведення ДПА та 

видачі документів 
НАКАЗУЮ: 
1. Вивчити діяльність педаго-
гічних колективів Новорома-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та 
Середньодеражнянській 
ЗОШ І-ІІ ступенів по організа-
ції й проведенню державної 
підсумкової атестації учнів у 
2010 році в період з 01 по 17 
червня. 
2. Затвердити склад комісії 
відділу освіти по перевірці 
дотримання вимог щодо про-
ведення державної підсумко-
вої атестації та закінчення 
навчального року згідно до-
датку 1. 
3. Закріпити членів комісії 
відділу освіти відповідальни-
ми для здійснення контролю 
за дотриманням вимог ДПА 
та порядку закінчення навча-
льного року згідно додатку 2. 

        4. Затвердити графік 
виїзду членів комісії в Ново-
романівську ЗОШ І-ІІІ ст. та 
Середньодеражнянську ЗОШ 
І-ІІ ст. з метою контролю за 
дотриманням вимог щодо 
організації і проведення дер-
жавної підсумкової атестації 
у 2010 році згідно додатку 3. 
        5. Бухгалтерії відділу 
освіти (Шинкарук Г.М.) опла-
тити проїзд членів           комі-
сії згідно поданих документів. 
6. Заступнику начальника 
відділу Андрощук В.П. ре-
зультати контролю узагаль-
нити наказом до 01.08.10. 
7. Контроль за виконанням 
даного наказу залишаю за 
собою. 
Начальник відділу                      
              О.А.Антипчук 

Н А К А З 
11.05.2010                                                                     № 177 

Випуск 5 

Школам 
Лесиного краю 

Травень 2010 

Конкурси творчих робіт  
У рамках літературно-мистецького 
свята «В сім’ї вольній, новій» серед 
учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів було оголошено конкурс твор-
чих робіт «Шевченко в моєму житті». 
Участь у районному етапі взяли: Бобер 
Оксана – учениця 9 класу Стрієвської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Власюк Володимир 
– учень 11 класу Барвинівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, Федорчук Марія, Іщук 
Тетяна, Щавінська Марина – учні 5 і 7 
класів Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів та Чайка Олександр – учень 
11 класу Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. Кожен з учасників старанно попра-
цював над своєю роботою, висловивши 
цікаві власні думки. 
У номінації «твір, поезія» кращими 
визнано твір-роздум учениці 9 класу 
Бобер Оксани «Твори Тараса Шевченка 
змусили мене замислитись 
над…» ( вчитель – Запольська Н.М.) та 
вірш учениці 5 класу Великогорбашів-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів Іщук Тетяни 
«Тарасові стежки» (вчитель – Ковален-
ко Л.Б.). Саме їхні роботи надіслано на 
обласний етап конкурсу.  

Свій твір Бобер Ок-
сана розпочала такими 
рядками: 

Його вірші – це Боже 
диво, 

Чаруючи, звучать пра-
вдиво. 

Його слова – це й тихі 
зорі, 

І немічним відрада в 
горі. 

Його душа безмежна, 
романтична, 

Душа Вкраїнська, поетична! 
Іщук Тетяна у своєму вірші пише: 

Тарас – народний наш поет, 
Він всесвітом оспіваний. 

Не тільки вірші, а й мольберт 
З дитинства був омріяний. 
Йому дав Бог такий талант, 

Що буде жити у віках. 
Ми заповіти Кобзаря 

Пронесемо в своїх серцях. 
З метою привернення уваги учнівської 
молоді до значення Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні Новоград-
Волинською районно-міською 
організацією ТСОУ було ого-
лошено конкурс на кращий 
твір серед учнів навчальних 
закладів району, присвячений 
65-й річниці з Дня Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років. Участь у ньо-
му взяли учні Пилиповицької 
(Герасимчук Ірина – 10 клас, 
Лавренчук Юлія – 11 клас, 
Герасимчук Ірина – 11 клас) та 

Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Веремійчук Світлана – 10 клас). 

Усі творчі роботи відзначалися оригі-
нальністю та змістовністю, але найповні-
ше вдалося розкрити тему учениці 10 
класу Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Веремійчук Світлані (вчитель – Маус 
І.М.), яку Новоград-Волинська РМО 
ТСОУ  нагородила за участь у конкурсі 
грошовою премією. 

Тож щира подяка учням та вчителям-
наставникам, які не залишилися осторонь 
порушених у конкурсах проблем. 

Методист РМЦ Рошка С.П. 

Даремне навчання без думки, небезпечна 
думка без навчання.    Конфуцій 



Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з учня-
ми. Вони містять питання охорони здоров’я, пожежної, раді-
аційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на 
надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо. Учні, які інструк-
туються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу. 
    Перед початком навчальних занять один раз на рік, а 

також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти 
учня проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдія-
льності службами охорони праці. За умови чисельності 
учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 
200 вищезазначеними службами проводиться навчання з 
класними керівниками, які в свою чергу інструктують учнів 
перед початком навчального року. 
     Запис про вступний інструктаж робиться на окремій 

сторінці журналу обліку навчальних занять. 
     Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності прово-

диться на початку навчального року у кожному кабінеті, 
майстерні, спортзалі тощо, наприкінці  перед початком кані-
кул, а також за межами закладу освіти, де навчально-
виховний процес пов'язаний з використання небезпечних 
або шкідливих для здоров’я факторів. Первинний інструк-
таж проводять вчителі, класні керівники тощо. Цей інструк-
таж проводиться з учнями, а також з батьками, які беруть 
участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж 

також проводиться перед виконан-
ням кожного завдання, пов’язаного 
з використанням різних матеріалів, 
інструментів, приладів, на початку 
уроку тощо. 
      Запис про проведення первинного інструктажу робить-

ся в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки 
життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті та 
іншому робочому місці. 
      Первинний інструктаж, який проводиться перед почат-

ком кожного практичного заняття, реєструється в журналі 
обліку навчальних занять з виробничого навчання на сторі-
нці предмета в розділі про запис змісту уроку. 
      Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі 

порушення ними вимог нормативно-правових актів з охоро-
ни праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, 
пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, 
у разі нещасних випадків за межами закладу освіти. 
       Цільовий інструктаж проводиться з учнями закладу 

освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, 
турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні 
змагання тощо), під час проведення громадських, поза на-
вчальних робіт (прибирання територій, приміщень тощо).  
Методист РМЦ    Скрипнюк Ю.О. 

Школам Лесиного краю Стор.2 

Про організацію 
відпочинку та оздо-
ровлення дітей влі-
тку 2010 року  

На виконання Закону України від 
04.09.2008 року №375-VІ «Про оздоров-
лення та відпочинок дітей», наказу управ-
ління освіти і науки облдержадміністрації 
від 25.03.10  № 91 «Про організацію відпо-
чинку та оздоровлення дітей влітку 2010 
року» та з метою  належного проведення 
оздоровчої кампанії у 2010 році 
НАКАЗУЮ: 
1.Директорам навчальних закладів: 
1.1. Провести необхідну організаційну 
роботу щодо своєчасної підготовки і про-
ведення відпочинку та оздоровлення ді-
тей влітку 2010 року, створення умов для 
повноцінного літнього відпочинку і зайня-
тості дітей з використанням наявної бази. 
1.2. Перевести всі дитячі дошкільні закла-
ди на санаторний режим харчування. 
1.3. Забезпечити збалансоване харчуван-
ня дітей за санаторними нормами, визна-
ченими постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.11.04 №1591. Відповідно до 
вказаного документу при проведенні оздо-
ровчих заходів норму витрат на харчуван-
ня збільшити на 10%. 
1.4. Працювати над підвищенням якості 
оздоровчих послуг. 
1.5. Організувати в дитячих закладах про-
ведення тематичних та профільних змін з 
метою творчого розвитку талановитих та 
обдарованих дітей, а також дітей, схиль-
них до правопорушень, та із соціально 
незахищених категорій населення.  
1.8. Продовжити практику проведення 
оглядів виховної роботи в дитячих оздо-

ровчих формуваннях з метою оновлення 
змісту, акцентування уваги на проблемах 
організації педагогічної роботи та підви-
щення рівня виховної роботи з дітьми. 
1.9. Особливу увагу приділити оздоров-
ленню дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, 
дітей з малозабезпечених та багатодіт-
них сімей, дітей працівників органів внут-
рішніх справ і військовослужбовців, які 
загинули під час виконання службових 
обов’язків, дітей, які постраждали та 
проживають у районах, що забруднені 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 
1.10. Максимально залучити до оздоров-
чого процесу учнів, які стоять на обліку в 
органах внутрішніх справ, виховуються в 
неблагополучних сім’ях, поєднувати їх 
відпочинок із суспільно -корисною пра-
цею.  
1.11. Продовжити практику відновлення 
інфраструктури клубів виховної роботи з 
дітьми і молоддю за місцем проживання. 
1.12. Організувати в дитячих оздоровчих 
закладах еколого-натуралістичні і приро-
доохоронні, науково-технічні заходи, 
творчі конкурси, культурно-масові та 
фізкультурно-спортивні заходи, відві-
дування дітьми  музеїв, а також про-
ведення туристичних подорожей для 
ознайомлення з визначними пам’ятками 
вітчизняної історії. 
 1.13. Вжити заходів, спрямованих на 
безпечне перебування дітей у дитячих 
оздоровчих закладах, підвищення відпо-
відальності керівників, вихователів та 
інших працівників за життя і здоров’я 
дітей, приділити особливу увагу профі-
лактиці дитячого травматизму та запобі-
ганню нещасним випадкам, підвищити 

відповідальність за організацію відпочин-
ку дітей за межами України. 
1.14. Для запобігання шлунково-кишкових 
отруєнь підвищити відповідальність всіх 
працівників з питань охорони життя і здо-
ров’я дітей, дотримання санітарних пра-
вил. 
1.15. Погоджувати виїзд та здійснювати 
контроль за дотриманням встановленого 
порядку направлення дітей на оздоров-
лення за кордоном. 
  В укладених угодах із закордонними 
асоціаціями обов’язково обумовлювати 
відповідальність сторін за життя і здоро-
в’я неповнолітніх під час відпочинку, своє-
часне їх повернення на Батьківщину. 
1.16. Забезпечити проведення необхідних 
санітарно-гігієнічних заходів для відкриття 
пришкільних оздоровчих таборів, спорти-
вно-ігрових майданчиків, інших оздоров-
чих формувань. 
1.17. Інформувати відділ освіти за фор-
мою, що додається, до: 
- 15 червня, 15 липня, 15 серпня – про 
хід оздоровчої кампанії (за формою, що 
додається); 
- 25 вересня – про підсумки літньої оздо-
ровчої кампанії (за формою та поширена 
інформація). 
2. Методисту РМЦ Мащенко Н.І. інформу-
вати управління освіти і науки облдержа-
дміністрації про хід оздоровлення до 20 
травня, 20 червня, 20 липня, 20 серпня, 1 
вересня. 
3.Контроль за виконанням наказу поклас-
ти на заступника начальника відділу  Анд-
рощук В.П. 
Начальник відділу               О.А. Антипчук      

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з 
безпеки життєдіяльності 

Н А К А З     
11.05.2010                                                                             № 178 

„Життя й здоров’я, 
найдорожче, що є у 
людини, тому підхід 
до них повинен бути 
найсерйознішим і 
ретельно вивченим.” 

Г.П.Малахов 

 



Випуск 5 Стор.3 

Відділ освіти Новоград-Волинської  
райдержадміністрації 

НАКАЗ 
 23.04.10                                            № 166 
Про підсумки фестивалю дитячої та 
 юнацької творчості  
 «Перлини Звягельщини-2010» 

    На виконання наказу відділу освіти від 
11.01.10 р. № 13 «Про проведення фести-
валю дитячо-юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини-2010» та з метою пошуку і 

підтримки талановитих дітей, сприяння 
подальшому розвитку їх обдарувань, від-
родження, розвитку, популяризації музич-
ного мистецтва, заохочення дітей та юнац-
тва до занять музичним мистецтвом в 
районі у січні-квітні 2009-2010 навчального 
року було проведено названий фестиваль. 

Цьогорічні етапи фестивалю показали 
підвищений інтерес дітей та юнацтва  зага-
льноосвітніх навчально-виховних закладів 
району до занять музичним мистецтвом. 
Зросла чисельність, активність художніх 
колективів та окремих виконавців, значно 
підвищився рівень їх виконавської майсте-
рності та сценічної  культури. 

 У фестивалі взяли участь окремі вико-
навці та художні колективи із 37 шкіл  ра-
йону:  17-ти ЗОШ І-ІІ ступенів  і  20-ти ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. Не були залучені до участі у 
фестивалі учні Косенівської, Красилівської, 
Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дідовиць-
кої, Курчицької, Курчицькогутянської, Лучи-
цької, Малоцвілянської, Суховільської, 
Середньодеражнянської, Тальківської, 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Всього до участі у фестивалі було залу-
чено 1028 учнів  шкіл ІІ-ІІІ ступенів. 

Своєрідними відкриттями фестивалю 
стали виступи художніх колективів та окре-
мих виконавців Барвинівської, Броницько-
гутянської, Городницької, Гульської, Вели-
комолодьківської, Повчинської, Піщівської, 
Несолонської,  Чижівської,  Ярунської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Слободороманівського ЗНВО, 
Анастасівської, Івашківської, Калинівської, 
Немильнянської  ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Приємно порадували журі фестивалю 
яскраво-костюмовані хореографічні  колек-
тиви Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(художній керівник Юзьков М.М.), Повчин-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керівник 
В.С.Турченяк), Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(художній керівник Тимощук О.В.). 

Варто відзначити тонку пластику, синхро-
нність рухів, точну передачу сценічних 
образів юними танцюристами Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Вокальні ансамблі «Калинонька» Город-
ницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  (художній керів-
ник Матвійчук Р.Г.), «Веснянка» Піщівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній 
керівник Татарчук Л.В.) і 
«Церемок» Гірківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів (художній керів-
ник Лагасюк Ю.О.) зачарува-
ли чистотою та м’якістю 
інтонації, цікавим репертуа-
ром, що  відповідав віковим 
особливостям  учасників.  
Справжніми  «перлинками»  
фестивалю  стали: 
- учениця 11-го класу Гуль-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ше-
лест Ірина, яка   продемонс-
трувала високу співацьку 
культуру й професіоналізм 
виконавської майстерності 
( художній керівник Саух 
В.В.); 
- учень 9-го класу Несолон-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шев-
чук Петро, співу якого прита-

манні - ніжність тембру голосу, мелодій-
ність та чистота інтонації виконуваних 
творів (художній керівник  Сингаєвська 
Р.Я.); 

- учениця 11 класу Слободороманівсько-
го ЗНВО  Кашпуренко Юлія, спів якої  по-

лонив впевненістю, чистотою звучання, 
широтою  діапазону; 

- Вишковець Богдана, учениця  1-го класу 
та Гудзь Олександра, 

 учениця 5-го класу Немильнянської ЗОШ 
І-ІІ ступенів,  виступ яких відзначився арти-
стичністю, сценічною культурою. Вразили і  
яскраві костюми, в які були одягнені юні 
співачки  (художній керівник Деркач І.В.); 

- Євтушок Вероніка, учениця 2 класу 
Івашківської ЗОШ І-ІІ ступенів, яка проде-
монструвала артистичність, сценічну куль-
туру і власну манеру виконання дитячих 
пісень; 

- дует «Сестрички» учениць 5 класу Пи-
липовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Кочубей 
Анжеліки, Янчук Анни (художній керівник 
Кочубей С.О.). Юні артистисти  показали, 
що вони не тільки вміють гарно співати, а й 
образно, пластично виконувати сюжетні 
музично-хореографічні  композиції; 
- хореографічний дует  учнів 3 класу Бар-

винівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у складі Осип-
чук Вікторії та Данильчука Максима. Юні 
танцюристи в характері,  синхронно і з 

«вогником» зуміли відтворити рухи запаль-
ного латино-американського танцю «Ча-
ча-ча» (художній керівник Міскевич Л.Г.); 
- учениця 6 класу Анастасівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Степанюк Тетяна, голос якої 
вирізнився своєрідним тембром, а сценіч-
на культура варта наслідування; 
- учениця 6 класу Калинівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Нюкало Олена, яка вміло проде-
монструвала культуру вокального співу 
без супроводу; 
- учениця 9 класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Скорик Інна, спів якої зачарував 
світлим голосом, високою сценічною куль-
турою і виконавською майстерністю 
(художній керівник Татарчук Л.В.); 
- учні Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. -  

Васильчук Катерина (7 клас), Литвинчук 
Діана (9 клас), Тартачна Ольга (11 клас), 
які  душевно, чисто інтонаційно, глибоко 
емоційно передали художні образи викону-
ваних творів; 
- учениця 9-го класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ 

ступенів Бобер Оксана    полонила глиби-
ною мислення, багатством словникового 
запасу, самобутністю написання власних 
віршів різної тематики (вчитель Запольсь-
ка Н.П.) і вокальним виконанням пісень, 
створених у співавторстві з вчителем му-
зичного мистецтва школи Кузьміч Г.Л. 
Заслуговують на увагу виступи  солістів-

вокалістів:  
- Цибульської Софії, учениці 7 класу 

Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст., 
- Потайчук  Оксани,  учениці 7 класу Чер-

воновільської ЗОШ І- ІІ ст.,   
- Троцької Надії, учениці 11 класу Орепів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів,   
- Храбан Діани, учениці   5 класу, Новоро-

ка Кирила, учня 6 класу та      
   Храбан Альони, учениці 10 класу Вели-

комолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., 
   - Котвицької Ангеліни, учениці 4 класу 

Варварівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
   - Ясіневич Антоніни, учениці 8 класу 

Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
   - Черниш Ірини, учениці 8 класу Барви-

нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
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- Троцьку Надію, ученицю 11 класу Оре-
півської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Степанюк Тетяну, ученицю 6 класу Ана-
стасівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

- Котвицьку Ангеліну, ученицю 2 класу  
Варварівської ЗОШ І-ІІ ст., 

- Васильчук Катерину, ученицю 7 класу 
Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Литвинчук Діану, ученицю 9 класу 
Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Тартачну Ольгу, ученицю 10 класу 
Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Цибульську Софію, ученицю 6 класу 
Ярунськаої ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Храбан Альону,  ученицю 10 класу  
В.Молодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Новорока Кирила, учня 6 класу 
В.Молодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Храбан Діану, ученицю 5 класу 
В.Молодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Дейнеку Катерину, ученицю 10 класу 
Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Потайчук Оксану, ученицю 8 класу 
Червоновільської ЗОШ І-ІІ ст.., 

- Половинську Тетяну, ученицю 11 
класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Ясіневич Антоніну, ученицю 8 кла-
су  Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

 вокальні дуети: 
- дует учнів Ярунської ЗОШ І-ІІІ сту-

пенів у складі Софії Цибульської 
 (8  клас) і Ольги Осипчук (11 клас), 
- дует «Сестрички» у  складі Кочубей 

Анжеліки  і Янчук Анни, учениць 5 
класу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів;   

  вокальні тріо: 
- Немильнянської  ЗОШ І-ІІ ступенів  

у  складі  Деркач Ірини,  Гудзь Лесі, Тимо-
шенко Любові; 

-  Слободороманівського ЗНВО у  складі 
Дейнеки Ніни, Лосовської  Тамари, Богдан-
чук Галини;   

 хор  «Дзвіночок» Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст.
(худ.кер. Лагасюк Ю.О.) ;             

  вокальні ансамблі:    
-  Гірківської ЗОШ І-ІІ ст. (художній  керів-

ник  Ю.О.Лагасюк), 
 -  Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. (художній керів-

ник Л.В.Татарчук),        
- Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. “Джерело”  (худ. 

кер.  Л.Ф.Савицька),                                                                    
 оркестр народних інструментів  
 - Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.  (художній  кері-

вник   Бакало М. М.);    

 хореографічні колективи: 
- Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ст. (художній 

керівник  Міскевич Л.Г.), 
 - Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (художній 

керівник  Юзьков М. М.), 
  - Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст. (художній  

керівник Турченяк В.С.) 
  - Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.(художній  

керівник  Кочубей С.О.).      
1.2.Нагородити  Дипломом ІІ ступеня  

відділу  освіти  за оригінальність,     само-
бутність та виконавську майстерність: 

солістів – вокалістів: 
-  Скорик Інну, ученицю 9 класу Піщівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ст.., 
-  ОсадчукОлену, ученицю 8 класу Ново-

романівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
-  Запрелюк Катерину, ученицю 8 класу 

Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
-  Паламарчук Анну, ученицю 11 класу 

Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
-  Адамську Яну, ученицю 10 класу Федо-

рівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
-  Грушенцову Віру, ученицю 10 класу 

Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
- Гудзь Олександру, ученицю 5 класу 

Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст.,  
- Вишковець Богдану, ученицю 1 класу 

Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст., 

- Клочко Дарію, ученицю 3 класу Киківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Гудіч Оксану, ученицю 2 класу Гульської 
ЗОШ І-ІІ ст., 

- Нюкало Олену, ученицю 6 класу Кали-
нівської ЗОШ І-ІІ ст., 

-  Медецьку Юлію, ученицю 5 класу Бори-
сівської ЗОШ І-ІІ ст., 

- Бондарук Анну, ученицю 5 класу Бори-
сівської ЗОШ І-ІІ ст., 

- Сидорчука Олексія, учня 9 класу Бори-
сівської ЗОШ І-ІІ ст. 

вокальні ансамблі:   
   - Наталівського НВК «ЗНЗ-

ДНЗ» (художній керівник Василенко А. І.); 
   - Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(художній керівник Щирська  А. І.); 
   - Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів 

(художній  керівник Кузьміч Г. Л.); 
   - Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(художній  керівник Матвійчук Р. Г. );     
   - Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів ( худо-

жній керівник Сташко Д. В.) ; 
вокальний дует у складі  Весельської 

Каріни, учениці 2 класу та Весельської   
Крістіни, учениці 3 класу  Поліянівської 
ЗОШ І- ІІ ступенів; 

солістів-інструменталістів: 
Аракелова Іллю, учня  8 класу Ярунської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Матвійчук Олександру, ученицю 7 класу 

Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Постайчук Наталію, ученицю 7 класу 

Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. 
дует піаністів     Городницької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів у складі учениць  4 класу  Павлов-
ської Валентини та Михальчук Анастасії; 

хоровий колектив       працівників Ве-
ликогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

2.  Нагородити грамотами відділу осві-

   - Артеменко Юлії, учениці 8 класу Ната-
лівського НВК «ЗНЗ - ДНЗ», 

   - Дейнеки Катерини, Адамської Яни, 
Грушенцової Віри, учениць 10  класу       

     Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Осадчук Олени і Запрелюк Катерини, 

учениць 8 класу,  Паламарчук     
      Анни, учениці 11 класу Новороманів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
   -  Медецької Юлії, Бондарук Ганни, 

учениць 5 класу  та Сидорчука                            
     Олексія, учня 9 класу Борисівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Паламарчук Анни, учениці 11 класу, Оса-

дчук Олени та Запрелюк                                     
      Катерини учениць 8 класу Новорома-

нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
 - Постайчук Наталії, учениці 7 класу 

Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 - Нестерчук  Людмили, учениці 4 класу 

Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст.                     
 Всі вони  продемонстрували культуру 

співу, вміння артистично триматися  на 
сцені, волю, емоційність, зосередженість. 

Оригінально й майстерно виступили: 
- учасники фольклорно-етнографічного 

колективу Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (художній керівник Кочубей С.О.); 

- учасники оркестру народних інструмен-
тів Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній 
керівник – Бакало М.М.);  

- учасники вокального ансамблю Ната-
лівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ» (художній керів-
ник Василенко А.І.);  

- вокальний ансамбль Піщівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів (художній керівник Татарчук 
Л.В.); 

- вокальний ансамбль «Джерело» Чижів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керівник 
Савицька Л.Ф.); 

- вокальний ансамбль «Голуб’ята» Сус-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (художній керів-
ник Щирська  А.І.), 

- учасники вокальних ансамблів Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ступенів (художні керівники: 
Матвійчук Р.Г., Сташко Д.В.). 

 Вони показали велику любов до музич-
ного мистецтва. Виконувані  ними твори 
прозвучали інтонаційно чисто, злагоджено, 
з відповідними  для музичного тексту  нюа-
нсами.       

 Високий рівень виконавської майстерно-
сті продемонстрували  учасники хору  
«Дзвіночок»  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. ( худ.  
керівник  Лагасюк Ю.О.). 

 Сценічна й співацька  культура, тембро-
ва злагодженість голосових партій, тонке  
відчуття  характеру музики, її гармонії, 
ритму, текстового змісту творів  чітко про-
слідковуються  в творчій діяльності назва-
ного колективу і заслуговують на увагу. 

 З високою артистичною  майстерністю 
виступив Матвійчук Артем, учень 3 класу 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який читав 
гуморески Павла Глазового, Остапа Виш-
ні.  

Розглянувши підсумкові матеріали журі, 
НАКАЗУЮ: 
1. Нагородити Дипломом І ступеня від-

ділу освіти  за  високу виконавську майсте-
рність та сценічну культуру: 

солістів-вокалістів: 
-  Шевчука Петра, учня  9-го класу Несо-

лонської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
- Кашпуренко Юлію, ученицю 11 класу 

Слободороманівського  ЗНВО, 
- Шелест Ірину, ученицю 9 класу Гульсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
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  Вимоги до учнівського відгуку: 
  1.Обсяг – не менше однієї сторінки ру-
кописного тексту формату шкільного 
зошита. 
  2. Робота повинна бути написана чітким 
розбірливим почерком. 
  Переможці конкусу отримають: 

  Учень – ноутбук. 
Вчитель-координатор 
– цінний подарунок. 
Найактивніша школа 
– бібліотечку з книг 
видавництва “Грані-Т”. 
  Координатором конкурсу в районі є 
РМЦ.  

Нагадуємо, що в області триває з 1 трав-
ня по 31 жовтня щорічний регіональний 
конкурс для учнів 4-5 класів “Найкращий 
відгук на сучасну дитячу прозу”. 
  Детальну інформацію про конкурс мож-
на дізнатись у видавництві “Грані-Т” за 
тел.(044)-200-12-57, 200-12-58, або на 
сайті: www.grani-t.com.ua 

До уваги вчителів філологічного напрямку: 

   -  Рожко Людмилі Броніславівні  – 
Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
   -  Горблюку Анатолію Степановичу – Бро-
никівська ЗОШ І-ІІ ст.,             
   -   Кузьміч Галині Леонідівні – Стрієвська 
ЗОШ І-ІІ ст., 
   -   Марчуку Сергію Федоровичу  -  Полі-
янівська ЗОШ І-ІІ ст. 
   -  Марчук Валентині Сергіївні  - Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., 
   -  Сингаєвській  Регіні Ярославівні – Несо-
лонська ЗОШ І-ІІІ ст., 
   -   Матвійчук Раїсі Григорівні  - Городниць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.,  
   -   Сташку Дмитру Володимировичу – Го-
родницька ЗОШ І-ІІІ ст.,         
   -   Шевченко Тетяні Йосипівні  -   Пилипо-
вицька ЗОШ І-ІІІ ст., 
   -  Кочубей Світлані Олександрівні – Пили-
повицька ЗОШ І-ІІІ ст., 
4.  Оголосити  подяку директорам шкіл та їх 
заступникам за сприяння у підготовці учнів 
до участі у фестивалі « Перлини Звягельщи-
ни – 2010 »:  
Щепер Людмилі Томашівні (Барвинівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Гаврилюку Василю Івановичу (Гульська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Круковій Надії Олексіївні  (Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Ващенко  Олені Гаврилівні 
(Слободороманівське ЗНВО), 
 Левченко Аллі Костянтинівні (Федорівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Лагодинському Володимиру Богдановичу 
(Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Корнійчук Вірі Степанівні (Варварівська 
ЗОШ І-ІІ ст.), 

Гудзь Олені Петрівні (Немильнянська 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
Горлатій Лідії Степанівні (Піщівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.), 
Горблюк Марії  Йонашівні  (Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Гордійчук Валентині Олександрівні  
(Стріївська ЗОШ І-ІІ ст.), 
Процюку Миколі Дмитровичу  (Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.),  
Костюченку Миколі Миколайовичу  
(В.Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Мухаров-
ському Олегу Григоровичу  (Наталівська 
Ш/С І-ІІ ст.), 
  Масловському Віталію Ростиславовичу 
(Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.), 
  Надієвцю Петру Івановичу  
(Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

  Молодецькому Петру Олександровичу  
(Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.),   
  Поліщук Наталії Анатоліївні  (Бр. Гутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), 
  Семенюку Ігору Борисовичу  
(В.Горбашівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
  Бадах Зінаїді Петрівні  (Суслівська ЗОШ І-

ти керівників художніх колективів  за вели-
ку  копітку роботу по підготовці художніх 
колективів та окремих виконавців до участі  
у  фестивалі дитячої та юнацької творчості 
«Перлини Звягельщини-2010»:  

- Юзькова Миколу Миколайовича – Го-
родницька ЗОШ І-ІІІ ст., 

 - Савицьку Людмилу Францівну  - Чижів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Дейнеку Ніну Володимирівну  - Слобо-
дороманівське ЗНВО, 

- Лагасюка Юрія Оксентійовича  - Ярунсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Бакала  Миколу Миколайовича -  Чижів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.,              

- Малиновську Тетяну Григорівну – 
В.Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст., 
   -  Василенко Аллу Іванівну – Наталівсь-
кий НВК «ЗНЗ -ДНЗ», 
   - Семенишина Анатолія Михайловича – 
Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., 
     - Денисюка Миколу Петровича –
В.Горбашівська ЗОШ І-ІІ ст., 
    - Татарчук Людмилу Василівну –
Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  
 - Медецького  Володимира Анатолійовича  
- Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.,     
-  Виговського Віктора Миколайовича – 
Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст.,  
 - Драч Ірину Володимирівну – Немильнян-
ська ЗОШ І-ІІ ст., 
3. Оголосити подяку керівникам художніх 
колективів та окремих виконавців за 
участь у проведенні фестивалю « Перлини 
Звягельщини-2010»: 
 -   Міскевич Людмилі Григорівні – Барви-
нівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
 -  Турченяк Вірі Степанівні  - Повчинська 

ЗОШ І-ІІІ ст., 
 -  Кочубей Світлані Олександрівні – Пили-
повицька ЗОШ І-ІІІ ст., 
 - Саух Віті Василівні  - Гульська ЗОШ І-ІІІ 
ст., 
 -  Щирській  Антоніні  Іванівні – Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.,        

ІІІ ст.), 
  Ситнеру Сергію Юрійовичу (Анастасівська 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
Халану Миколі Микитовичу (Броницька ЗОШ 
І-ІІ ст), 
Лінкевичу Цезару Петровичу (Кленівська 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
 Смоляру Володимиру Івановичу (Гірківської 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
Чечету Миколі Васильовичу (Поліянівська 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
Богінській Анжелі Олекскндрівні (Тупалецька 
ЗОШ І-ІІ ст.), 
  Малиновському Олександру Миколайовичу 
(Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
  Горблюк Валентині Давидівні  (Брониківська 
ЗОШ І-ІІ ст.),   
  Сапожнику Сергію Васильовичу 
(Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
  Жигуну Івану Йосиповичу (Калинівська ЗОШ 
І-ІІ ст.), 
  Токарчук Ользі Антонівні  (Яворівська ЗОШ 
І-ІІ ст.). 
5. Підняти  клопотання  перед  РК  профспі-
лки  працівників  освіти  про  преміювання  
керівників  художніх  колективів, вихованці  
яких відзначилися  високою виконавською 
майстерністю,  самобутністю і сценічною 
культурою  в ході проведення  фестивалю  
«Перлини Звягельщини-2010»: 
   - Юзькова Миколи Миколайовича 
(Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.),  
   - Дейнеки Ніни Володимирівни 
(Слободороманівське ЗНВО), 
  -  Денисюка Миколи Петровича 
(Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
   - Драч Ірини Володимирівни 
(Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст.), 
   - Лагасюка Юрія Оксентійовича  (Ярунська  
ЗОШ І-ІІІ ст.). 
6. Заключний концерт «Перлини Звягельщи-
ни  - 2010 року»  та найкращих  художніх ко-
лективів і окремих виконавців провести  28 
квітня 2010 року  в приміщенні  Будинку офі-
церів міста  Новограда-Волинського.  
7. Учасникам  заключного концерту вручити  
цінні  подарунки та призи.  
8. Директорам  шкіл: 
8.1. Відрядити  учасників  на  заключний  кон-
церт «Перлини Звягельщини - 2010» 28.04.10 
р.  о10 годині ,  м. Новоград-Волинський 
(Будинок офіцерів). 
8.2. Відповідальність за збереження життя та 
здоров’я  дітей  покласти на керівників худож-
ніх колективів. 
9. Даний наказ довести до відома керівників 
шкіл  до 25.04.2010 року.  
10. Контроль за виконанням  наказу покласти 
на заступника завідуючої районним методич-
ним центром Костюк К.М.    
Начальник відділу освіти    О.А. Антипчук 
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    1. Законодавчі, 
нормативні та інструк-
тивні матеріали з охо-
рони 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, зберіга-
ється 45 років). 
 8. Протоколи: 
  - перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-
нуль», опору ізоляції електромережі, випробувань елект-
розахисних засобів та індивідуального захисту; 
   - про навчання і перевірку знань працівників з питань 
охорони праці, техніки безпеки, БЖД. 
 9. Плани евакуації учасників навчально-виховного проце-
су на випадок пожежі та інших надзвичайних подій. 
10. Положення: 
  - про службу охорони праці. 
  - про організацію роботи з охорони праці, пожежної без-
пеки, безпеки дорожнього руху; 
  - про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників 
та вихованців з питань охорони праці та безпеки життєдія-
льності; 
  - про організацію охорони праці й 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 на-
вчальних приміщень. 
 16. Облікові документи: 
  - журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони пра-
ці (програма); 
  - журнал реєстрації інструктажу на робочому місці 
(первинний, цільовий, позаплановий); 
   - 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 вихо-
ванцями з техніки безпеки під час занять; 
  -  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 гурт-
ків; 
  - копії звітів з питань безпеки життєдіяльності; 
  - журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки; 
 17. Накази: 
  - організаційні та підсумкові, накази, які знаходяться на кон-
тролі 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, продук-
тивної праці і масових заходів; 
  - про пожежну безпеку, експлуатацію електрогосподарства, 
опалювальної системи. 
 18. Програми проведення вступного інструктажу з питань 
охорони праці, безпеки життєдіяльності, первинного інструк-
тажу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 
 19. Документація з охорони праці, яка має бути в навчаль-
них кабінетах підвищеної безпеки (навчальні майстерні, 
спортзали, кабінети фізики, хімії, біології, інформатики, 
ДПЮ): 
  - інструкція з безпеки праці в майстернях та спортзалах, що 
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’язко-
вим розділом питань безпеки життєдіяльності, техніки безпе-
ки і охорони праці, затверджені  наказом та погоджені з 
профкомом. 
 21. Протокол загальних зборів трудового колективу про ви-
бори уповноваженого з питань охорони праці. 
 22. Колективний договір адміністрації і профкому про прове-
дення заходів з охорони праці, акти перевірок виконання 
колективного договору, розділ з питань БЖД та проведення 
заходів з охорони праці у колективному договорі адміністра-
ції й профкому, акти перевірок виконання колективного дого-
вору. 
ІІ. Санітарно-гігієнічний стан:   
паспорт санітарно-технічного стану навчального закладу. 
ІІІ. Пожежна безпека:   
- плани евакуації; 
- наявність засобів пожежогасіння; 
- стан евакуаційних виходів; 
- електробезпека; 
- профілактична робота з пожежної безпеки. 
ІV. Дорожній рух. 
23. Програма занять з вихованцями з вивчення правил доро-
жнього руху, пожежної безпеки. 
24. Профілактична робота з попередження дорожньо-
транспортного травматизму. 
 
Методист РМЦ  Скрипнюк Ю.О. 

Документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
в закладах освіти     
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Методичне об’єднання директорів шкіл 
Тема: «Створення умов для рівного досту-
пу до якісної освіти» 
1.  «Реалізація концепції профільного на-
вчання у старшій школі.»   Костюченко М.М. 
(Великомолодьківська  ЗОШІ-ІІІст.)  
2. «Науково-методичне забезпечення впро-
вадження компетентнісної освіти в межах 
освітнього округу.» Горблюк М.Й. (Ярунська  
ЗОШІ-ІІІст.) 
3. «Управління процесом зростання педагогі-
чної майстерності педагогічного колективу.» 
Жигун І.Й. (Калинівська ЗОШ І-ІІст.)   
4. «Моніторинг якості освіти в управлінні 
навчальним процесом.» Степанюк Л.Д. 
(Красилівськка ЗОШ І-ІІІст. ) 
5. «Соціально-педагогічна взаємодія школи і 
сім’ї.»  Надієвець П.І. (Новороманівська ЗОШ 
І-ІІІст.)                                                                  
Методичне об’єднання заступників дирек-

торів з навчально-виховної  
роботи шкіл 

1. «Організація профільного навчання в 10-
11кл.» Дорошкевич П.О. (Орепівська ЗОШ І-
ІІІст.) 
2. «Поєднання традиційних та інноваційних 
форм діяльності у роботі ШМО як засіб вдос-
коналення кваліфікації педагогів.» Окрушко 
Г.Р. (Колодянська   ЗОШ І-ІІІст.) 
3. «Науково-методичний супровід профільно-
го навчання у старшій школі.» Тимошенко 
Н.А. (Киківська ЗОШ І-ІІІст.) 
4.  «Рейтингове оцінювання навчальних до-
сягнень учнів з профільних предметів.» Сен-
ків В.В. (Городницька ЗОШ І-ІІІст.) 

Методичне об’єднання вчителів  
математики 

1. «Профільне навчання математики у стар-
ший школі.» Колесник С.М. (Чижівська ЗОШ І-
ІІІст.). 
2. «Використання новітніх технологій на уро-
ках математики.» Мислінська В.М. 
(Немильнянська ЗОШ І-ІІст.) 
3. «Організаційно-педагогічні умови як засіб 
набуття необхідних життєвих компетентнос-
тей.» Супрунчук Р.Б. (Курчицькогутянська  
ЗОШ І-ІІст.), Китовська А.Б. (Лучицька  ЗОШ І-
ІІст). 
4. «Інтегрований урок як засіб набуття необ-
хідних життєвих компетентностей.» Ткачук Г. 
М. (Повчинська ЗОШ І-ІІІст.) 
5. «Узагальнення способів розв’язування 
задач на одночасний рух у  різних напрямках 
та задач на спільну роботу.» Сергійчук О.А. 
(Броницька ЗОШ І-ІІст.), БондарчукО.П. 
(Дідовицька ЗОШ І-ІІст.). 

Методичне об’єднання вчителів  
інформатики 

1. «Профільне навчання інформатики.» Май-
стренко Г.В. (Городницька ЗОШ І-ІІІст.). 
2. «Формування інформаційно-
комунікативних компетентностей шляхом 
упровадження продуктивної творчої діяльнос-
ті.» Єфімчук Л.А. (Токарівська ЗОШ І-ІІІст.). 
3. «Створення, публікація й підтримка веб-
ресурсів.» Кучерявенко Д.В. 
(Слободороманівське ЗНВО) 

Методоб’єднання вчителів географії та 
економіки 

1. «Аналіз стану викладання та рівня знань, 
умінь та навичок з географії, економіки та 
природознавства.» Мамчуровська Н.В. 
(методист РМЦ) 
2. «Опрацювання методичного листа Жито-
мирського ОІППО про стан викладання гео-
графії, економіки та природознавства.»   
Голова методичного об’єднання 
3. «Мотиваційний компонент сучасного 
уроку географії, економіки в основній шко-
лі.» Нагірняк Б.А. (Городницька ЗОШ І-ІІІст.) 
4. «Методика проведення дискусій на уро-
ках природознавства та географії.» Василе-
нко Ю.А. (Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.) 
5. «Екологічна стежка – як приклад екскурсії 
в природу.» Гнап Ю.М. (Калинівська ЗОШ І-
ІІст.) 
6. «Дискусії та дебати як інтерактивні тех-
нології навчання.» Бобер Л.І. «Стрієвська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
7. «Сучасний урок економіки в школі.» Щир-
ський О.П. (Суслівська ЗОШ І-ІІІст.)  
8.«Самоконтроль учня як основа здійснен-
ня поточного контролю   навчальних досяг-
нень з географії.» Янченко Л.В. ( Ярунська 
ЗОШ І-ІІІст.) 
9. «Концепція географічної освіти в профі-
льній школі.»  Макашева О.Г.  (Чижівська 
ЗОШ І-ІІІст.) 
10. «Огляд методичної літератури з геогра-
фії, економіки та природознавства.» Мамчу-
ровська Н.В. (методист РМЦ) 

Методоб’єднання вчителів  
хімії та біології 

1. «Аналіз стану викладання та рівня знань, 
умінь та навичок з біології, хімії та основ 
здоров’я  у   2009-2010 н.р.»  Мамчуровська 
Н.В. ( методист РМЦ.) 
2. «Опрацювання методичного листа Жито-
мирського ОІППО про стан викладання біо-
логії, хімії та основ здоров’я.»  Монжиєвська 
Л.Ф. (Суслівська ЗОШ І-ІІІст.) 
3. «Формування безпечної поведінки  в 
підлітків на уроках основ здоров’я та біоло-
гії. Алгоритм здоров’ятворення особистос-
ті.»  Мельник Л.В. (Дідовицька ЗОШ І-ІІст.)  
4.  «Компетентність і компетенції  у навчан-
ні  при викладанні хімії та біології.» Антоно-
ва Г.Ю (Жолобненська ЗОЩ І-ІІІ ст.) 
5. «Практично орієнтовані завдання як засіб 
формування предметної компетентності з 
хімії.» Черниш О.С. (Новороманівська ЗОШ 
І-ІІІст.) 
6. «Формування пізнавальної самостійності 
учнів на уроках хімії.»  Остапчук М.І 
(Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.) 
7. «Форми навчальної діяльності учнів в 
умовах диференційованого навчання.» Яво-
ровська Т.М. (Курчицькогутянська ЗОШ І-
ІІст.)  
8. «Реалізація компетентнісного підходу в 
навчанні хімії та біології.»  Сапожник С.В. 
(Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
9. «Формування між предметних компетен-
цій у навчанні біології.» Пупенко Б.М  
(Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
10. «Методичні рекомендації з допрофіль-
ної підготовки учнів з біології та хімії.» Коло-
сович В.М. (Піщівська ЗОШ І-ІІІст.) 

11. «Огляд методичної літератури з біології,  
хімії та основ здоров’я.»  Мамчуровська Н.В. 
(методист РМЦ) 

МО вчителів української  
мови та літератури 

1. «Формування та розвиток літературно-
художніх компетенцій учнів у процесі шкільної 
літературної освіти.» Сущук Т.Ф. 
(Федорівська ЗОШ),Мосійчук Г.Н. (Ярунська 
ЗОШ)  
2. «Розвиток пізнавальної самостійності на 
уроках української мови та літератури.» Кос-
тюк С.В.  (Лучицька ЗОШ), Ільчук З.В.  
(Колодянська ЗОШ) 
3. «Культурологічний принцип навчання на 
уроках української мови.» Малина Л.Г. 
(Токарівська ЗОШ), Зозуля А.В. (Орепівська 
ЗОШ) 
4. «Лінгвістичний образ і його місце на уро-
ках української мови.» Ковальковська О.І.  
(Дідовицька ЗОШ) Сагаш Л.Я.  (Городницька 
ЗОШ) 
5. «Розвиток ділової активності на уроках 
української мови та літератури як засіб фор-
мування успішної конкурентоспроможної 
особистості.» Мартинюк Н.В.  (Борисівська 
ЗОШ), Тарнавська Т.П. (Пилиповицька ЗОШ) 
6. «Формування мовної та мовленнєвої ком-
петенції школярів у процесі вивчення склад-
носурядного речення.» Вознюк Р.В. 
(Курчицькогутянська ЗОШ), Мельник Ж.Ф. 
(Курчицька ЗОШ) 
7 .«Вимоги до виконання письмових робіт 
учнів і перевірки зошитів.» Сафроній Л.С.  
(Брониківська ЗОШ), Тарнавська О.П. 
(Повчинська ЗОШ) 
8. «Оформлення в класному журналі резуль-
татів навчальних досягнень.» Алексюк В.А. 
(Яворівська ЗОШ), Романчук В.В. (Піщівська 
ЗОШ)   
9. «Звіт-інформація про курсову перепідготов-
ку.» Менес О.В.  (Городницька ЗОШ), Коваль-
ківська О.І. (Дідовицька ЗОШ)  

МО вчителів російської мови  
та зарубіжної літератури 

1. «Вимоги до виконання письмових робіт 
учнів і перевірки зошитів.» Братунець А.М. 
(Городницька ЗОШ ), Бучинська С.М. 
(Суслівська ЗОШ) 
2. «Оформлення в класному журналі резуль-
татів навчальних досягнень.» Захарчук Т.О. 
(Красилівська ЗОШ), Чепура Л.М. (Броницька 
ЗОШ) 
3. «Використання ОСК (опорних схем-
конспектів) як метод інтерактивного начання 
школярів на уроках російської мови та зарубі-
жної літератури.» Косянчук Г.І.  (Суховільська 
ЗОШ), Тимошенко Р.П. (Немильнянська 
ЗОШ) 
4. «Упровадження сучасних інформаційних 
технологій на уроках зарубіжної літератури та 
російської мови.» Кокуть Г.А.  (Стрієвська 
ЗОШ), Добрянська В.П.  (Киківська ЗОШ) 
5. «Поглиблене сприйняття художнього твору 
в процесі діалогу.» Сахнюк С.Л. 
(Жолобненська ЗОШ), Жовтюк І.П. 
(Калинівська ЗОШ) 
6. «Формування інтерпретаційної компетент-
ності старшокласників на уроках російської 

Перелік питань на серпневі  методичні об’єднання 



Семенишина Л.А. (Таращанська ЗОШ І-ІІ 
ст.) 
12. «Тест перевіряє знання ( про  підсумки  
участі  учнів 11 класів  ЗОШ району  в   
зовнішньому незалежному  оцінюванні  
(тестуванні ).» Микитюк Г.М. (голова шко-
ли ППД). 

Методоб'єднання вчителів фізики 
1. «Використання інформаційно-
комунікативних технологій в процесі вив-
чення фізики» Касьян В.О. (Городницька 
ЗОШ), Герасимович В.А. (Жолобненська 
ЗОШ) 
2. «Проектна діяльність учнів на уроках 
фізики.» Зубрицький В.А. (Калинівська 
ЗОШ), Курач  Г.О. (Суслівська ЗОШ) 

Метобоб’єднання вчителів історії 
1. «Методики розв’язання тестових за-
вдань з історії» Сарган Р.В. 
(Жолобненська ЗОШ) 
2. «Подолання негативних проявів сте-
реотипного мислення та формування 
толерантності як основи співжиття на 
уроках історії» Троянівський В.І. 
(Барвинівська ЗОШ) 
3. «Методика розвитку критичного мис-
лення на уроках історії» Спасіба М.В. 
(Токарівська ЗОШ) 
4. «Методика розвитку логічного мислен-
ня на уроках історії» Павлюк М.О. 
(Малоцвілянська ЗОШ) 
5. «Методичні прийоми використання 
джерел у навчанні історії» Свідрук В.П.  
(Киківська ЗОШ) 

Методичні об’єднання вчителів  
правознавства 

1. «Активізація пізнавальної діяльності 
учнів на уроках правознавства дидактич-
ними засобами навчання» Бугайчук В.В. 
(Стрієвська ЗОШ) 
2. «Розв’язання навчальних конфліктних 
ситуацій на уроках правознавства шляхом 
застосування технології «Медіа» Прище-
па Л.В.  (Наталівська ЗОШ ) 

Методоб'єднання вчителів 1-х класів  
1.Аналіз роботи за минулий навчальний 
рік. Завдання на 2010-2011 навчальний 
рік. (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2.Ознайомлення з методичними рекомен-
даціями, підручниками і програмами щодо 
навчання і виховання в 1 класі: Навчання 
грамоти,  математика,  Я і Україна (Янчук 
Оксана Сергіївна – Ярунська ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Основи здоров’я,  фізична культура,  
образотворче мистецтво, трудове навчан-
ня (Данильчук Людмила Іванівна – Ново-
романівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Особливості психофізіологічного розви-
тку шестирічної дитини. (Потайчук Людми-
ла Миколаївна – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст) 
4. Педагогічна адаптація першокласників 
до навчання в школі: поради для батьків. 
Взаємодія школи та сім’ї. Роль батьків в 
адаптації дітей до школи. (Ратушнюк Оле-
на Вікторівна – Чижівська  ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Особливості навчальної роботи з учня-
ми першого класу. (Зозуля Валентина 
Олександрівна – Великогорбашівська  
ЗОШ І-ІІ ст.) 
6. Здоров’язберігальна діяльність учителя 
в організації навчально-виховного проце-
су. (Богданчук Галина Петрівна – Слобо-
дороманівське ЗНВО)  

Методоб'єднання вчителів 2-х класів  

1. Аналіз роботи РМО за минулий навчальний рік 
завдання на новий навчальний 2010-2011 навча-
льний рік. (Лопатюк В.Г. – методист РМЦ) 
2. Ознайомлення  з підручниками, програмами, 
методичними рекомендаціями у 2 класі. Державні 
стандарти початкової освіти: 
- Укр. мова, читання,  математика, Я і Україна 
(Гордійчук Наталія Вікторівна –Барвинівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
- основи здоров’я,  фізична культура, образотвор-
че мистецтво, трудове навчання ( Герасимчук 
Жанна Миколаївна – Борисівська  ЗОШ І-ІІ ст.)  
3. Мотивація навчальної діяльності як засіб підви-
щення якості знань учнів. (Лінкевич Наталія Ана-
толіївна - Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст.) 
4. Особливості застосування інтерактивних тех-
нологій навчання  в початкових класах. (Усенко 
Інна Миколаївна - Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Педагогічні інновації. Формування допитливос-
ті в процесі спілкування учня з учителем.  
(Козлова Сабіна Миколаївна - Ярунська ЗОШ І-ІІІ 
ст.)  
6. Звіт про курсову перепідготовку. (Копчук Тама-
ра Петрівна – Киянська  ЗОШ І-ІІІ ст.) 

Методоб'єднання вчителів 3-х класів  
1.Аналіз роботи РМО за минулий навчальний рік 
та завдання на новий навчальний 2010-2011 
навчальний рік. (Лопатюк В.Г. методист РМЦ) 
2.Державні стандарти початкової освіти (3 клас). 
Ознайомлення з підручниками, програмами, ме-
тодичними рекомендаціями: 
- українська мова та читання, математика, Я і 
Україна (Заєць Світлана Вікторівна – Поліянівсь-
ка ЗОШ І-ІІ ст.) 
- основи здоров’я, фізична культура, образотвор-
че мистецтво, трудове навчання (Мартинюк Світ-
лана Всеволодівна - Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. Колективні форми роботи на уроках. Диферен-
ціація в межах одного класу. (Бабич Людмила 
Василівна – Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
4. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 
класах загальноосвітніх навчальних закладів. 
(Осипчук Надія Вікторівна – Великомолодьківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5.Вплив сім’ї, школи на успішне навчання дитини. 
Планування роботи з батьками.(Із власного досві-
ду). (Мамчуровська Тетяна Миколаївна – Ната-
лівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
6.Звіт про курсову перепідготовку. (Лібега Світла-
на Миколаївна – Суслівська ЗОШ ІІІ ст.) 

Методоб'єднання вчителів 4-х класів  
1.Аналіз роботи за минулий навчальний рік. За-
вдання на 2010-2011 навчальний рік. (Лопатюк 
В.Г. – методист РМЦ) 
2.Ознайомлення з методичними рекомендаціями, 
підручниками і програмами щодо навчання і вихо-
вання в 4 класі: 
- Українська мова, читання,  математика,  Я і 
Україна (Бурченя Олена Федорівна  – Городниць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст.)                            
 - Основи здоров’я,  фізична культура,  образот-
ворче мистецтво, трудове навчання (Двойних 
Алла Олексіївна – Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.) 
3. Розвиток особистості молодшого школяра в 
умовах модернізації навчально-виховного проце-
су. (Яцюк Марія Петрівна – Токарівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) 
4. Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної 
діяльності молодших школярів. (Лагасюк Людми-
ла Юріївна – Ярунська  ЗОШ І-ІІІ ст.) 
5. Спрямування навчального матеріалу на розви-
ток мислення,творчих здібностей та комунікатив-
ної компетентності учнів. (Хоменюк Наталія Олек-
сіївна – Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
6. Наступність між початковою та середньою 

мови та зарубіжної літератури.» Левицька Т.С. 
(Гульська ЗОШ ), Стрельчук Л.М. 
(Броницькогутянська ЗОШ) 
7. «Звіт-інформація про курсову препідготов-
ку.» Сеньків В.З.  (Городницька ЗОШ), Литвин-
чук І.В. (Городницька ЗОШ )  

Методичне об’єднання вчителів  
іноземних мов 

1. « Про вивчення іноземних мов у 2010-2011 
н.р. (Головний спеціаліст  Міністерства освіти і 
науки України Оксана Коваленко – з проекту 
стратегічного документа )». Микитюк Г.М. 
(голова РМО,вчитель англійської мови Велико-
молодьківської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
2. «Ще раз про критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів з іноземних мов (Нова редак-
ція.  Наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 371 від 05.05.2008 «Про затвердження кри-
теріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 
у системі загальної середньої освіти»)»  Філо-
ненко Г.О.  (голова школи ППД, вчитель німе-
цької мови  Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.) 
3. «Методичні рекомендації з навчання інозем-
ної мови у 10-му класі 12-річної загальноосвіт-
ньої школи та новітні підходи до формування 
мовленнєвих компетенцій учнів на уроках іно-
земних  мов.» Вовк М.В. (вчитель французької 
мови  Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст.), Букацька 
М.П. (вчитель німецької мови Токарівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. )  
4. «Розвиваємо всі види мовленнєвої діяльнос-
ті (з досвіду роботи з учнями початкових кла-
сів)» Степанюк О.П. (Наталівський НВК.( англ. 
мови) Власюк Г.М. (Кленівська ЗОШ І-ІІ ст. (нім. 
мова). 
5. «Використання комунікативних методик у 
старших класах як одна з форм роботи по акти-
візації комунікативних компетенцій  учнів.»  
Мержвинська Н.Б. (Піщівська зош І-ІІІ ст. 
(англ.мова), Вовк Ю.А. (Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
.(польська мова). 
6. «Плекаємо творчу особистість. (  З досвіду 
роботи по підготовці учнів  7-11 класів до участі 
в щорічних Всеукраїнських олімпіадах з інозем-
них мов.» Осадчук Н.В. (Сл.Романівське ЗНВО
(англ. мова), Іванюк  М.О. (Червоновільська 
ЗОШ І-ІІ ст.(нім.м.). 
7. «Комунікативна спрямованість – передумова 
успіху (складники лінгвістичної компетенції 
учнів з іноземних мов)» Кривук О.І. (Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Годун В.Б. (Гірківська ЗОШ І-ІІ ст.) 
8. «Вивчаючи іноземну з дитинства – реалізо-
вуємо  рівний доступ до якісної  освіти ( про 
план дій щодо поліпшення якості  вивчення 
іноземних мов у дошкільних     закладах та у 
початковій школі загальноосвітніх навчальних 
закладів на 2009 – 2012 роки).» Назарова І.В. 
(Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст.) Вознюк Т.М. 
(Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст.)    
9. «Організація роботи шкільного гуртка 
«Євроклуб» - абетка євро інтеграції.» Гончаре-
нко С.В.  (Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.), Костючен-
ко В.М. (Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст.)  
10. «Мовне порт фоліо – як зразок компетентні-
сного підходу до вивчення іноземних мов.»  
Кирилюк Л.В. (В.Горбашівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
Кириченко Н.В. (Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст.) 
11.  «Звіт про проходження курсової перепідго-
товки (новини, проблеми та  шляхи їх  реаліза-
ції):  англійська мова»  Степанюк О.П. 
(Наталівський НВК), Колесник Н.В.  
(Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.), Пархомчук Л.П. 
(Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.), Горшкальова Н.М. 
(Варварівська ЗОШ І-ІІІ ст.),  німецька мова 

Мордас В.В. (Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.),  
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інтеграція видів мистецтв»  Гопанчук В.В.  
(методист РМЦ) 
12. «Звіт про курсову перепідготовку: нови-
ни, перспективи, проблеми та шляхи 
реалізації.» Шевченко Т.Й . (вчитель музич-
ного мистецтва Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів),  
13. «Огляд фахової та методичної 
літератури.» Денисюк М.П.  (вчитель музич-
ного  мистецтва В.Горбашівської ЗОШ І-ІІ 
ст.), Костюк К.М. (заступник зав. РМЦ) 

Методоб’єднання вчителів  
трудового навчання 

1. «Розвиток творчої діяльності учнів в 
процесі виконання проекту. Позакласна 
робота з дітьми, що проявляють 
підвищений інтерес до трудового навчан-
ня.» Ганношин М.Г. (Киянська ЗОШ), Шаку-
ра Ю.Л. (Чижівська ЗОШ) 
2. « Технологічні та методичні основи су-
часного уроку трудового навчання в 5-9 
класах.» Алексюк П.П. (керівник ШППД, 
Яворівська ЗОШ ) 
Методоб'єднання вчителів фізкультури 

1.Організація та методика проведення рух-
ливих ігор на уроках фізкультури (Корнійчук 
Я.П.—Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Лакізюк 
Є.В.—Лучицька ЗОШ І-ІІ ст.) 
2. Формування в учнів навичок здорового 
способу життя засобами фізичного вихо-
вання (Марценюк В.А.—Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Якимчук С.Б.—Варварівська 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
3.Основи організації домашніх завдань із 
фізкультури. (Копчук О.В.—Малоцвілянська 
ЗОШ І-ІІ ст., Нечипорук О.П.—Дідовицька 
ЗОШ І-ІІ ст.) 
4.Профілактика травматизму на уроках 
фізкультури і перша долі карська допомога. 
(Максименко Т.В.—Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Радзівіл В.О.—Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.) 

Методоб'єднання вчителів  
образотворчого мистецтва  

1.Аналіз стану викладання, рівня навчаль-
них досягнень учнів з образотворчого мис-
тецтва за 2009-2010 н.р. та завдання на 
2010-2011 н.р. (Гопанчук В.В.- методист 
РМЦ) 
2. Опрацювання методичного листа ОІП-
ПО про вивчення образотворчого мистецт-
ва в загальноосвітніх школах області у 
2009-2010 н.р. та завдання на 2010 -2011 
н.р. (Шпунтов В.О. голова 
РМО,Пилиповицька ЗОШ І-ІІІст.)  
3. Обговорення наказу «Про затвердження 
заходів з реалізації плану дій щодо поліп-
шення якості художньо-естетичної освіти на 
2009 - 2012 роки» з метою реалізації рі-
шень Всеукраїнської наради «Сучасна ху-
дожня-естетична освіта, реалії та перспек-
тиви». (Гопанчук В.В.- методист РМЦ) 
4. Вибір, обговорення і прийняття структу-
ри методичної роботи на 2010-2011 н.р. 
(Гопанчук В.В - методист РМЦ) 
5. Використання інформаційних технологій 
для популяризації та поширення творчого 
досвіду. (Федорчук Р.В. Великогорбашівсь-
ка ЗОШ  І-ІІ ст.) 
6. Проблема здійснення творчої самореа-
лізації вчителями образотворчо-го мистецт-
ва в поєднанні з педагогічною діяльністю. 
(Скаковський А.С. Борисівська ЗОШ І-ІІ ст.). 
7. Досвід системи позанавчальної роботи. 
(Макашева В.В. Брониківська ЗОШ І-ІІ ст.) 

ланкою – одна із умов успішної адаптації уч-
нів. (Дубравська Світлана Михайлівна – Гуль-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.)  
7. Звіт про курсову перепідготовку. (Остапенко 
Таїсія Володимирівна – Дідовицька ЗОШ І-ІІст) 

Методичне  об’єднання  вчителів   
музичного  мистецтва 

1. «Аналіз стану викладання, рівня навчальних 
досягнень учнів з музичного мистецтва за 
2009-2010 н.р. та завдання на 2010-2011 н.р.» 
Костюк К.М.  (заступник зав. РМЦ) 
2. «Опрацювання методичного листа ОІППО 
про вивчення музичного мистецтва в 
загальноосвітніх школах області у 2009-2010 
н.р. та завдання на 2010 -2011 н.р.» Лагасюк 
Ю.О. (голова РМО)  
3. «Обговорення і прийняття структури 
методичної роботи на 2010-2011 навчальний 
рік.» Костюк К.М. (заступник зав. РМЦ) 
4. «Напрямки роботи на майбутнє для  участі 
в  проведенні Всеукраїнського   конкурсу 
«Учитель року»  (номінація «Музичне мистец-
тво»)» Марчук В.С. (вчитель музичного мис-
тецтва Киківської ЗОШ І-ІІІ ст.), Деркач І.В. 
(вчитель музичного мистецтва 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст.) 
5. «Практичне вивчення хорового твору із 
шкільного репертуару  учнів 5- 8 класів  (на 
власний розсуд)»  Лагасюк Ю.О. (голова РМО, 
вчитель музичного мистецтва Ярунської ЗОШ 
І-ІІІ ст.) 
6. «Про підсумки проведення районного  фес-
тивалю дитячої та юнацької творчості  
«Перлини Звягельщини - 2010» ( Наказ по 
відділу освіти від 23.04.10.  № 166) та про 
роботу щодо участі обдарованих  учнів у 
міськрайонних конкурсах»  Костюк К.М. 
(заступник зав. РМЦ Лагасюк Ю.О.- голова 
РМО , вчитель музичного мистецтва Ярунської 
ЗОШ І-ІІІ ст.) 
7. «Концептуальні підходи до музичної освіти 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
( ще раз  про критерії оцінювання навчальних 
досягнень учнів з дисциплін художньо-
естетичного циклу )» Виговський В.М.  
(вчитель музичного мистецтва Анастасівської 
ЗОШ І-ІІ ст.), Малиновська Т.Г. (вчитель му-
зичного мистецтва В.Молодьківської ЗОШ І-ІІІ) 
8. «Інноваційні технології особистісно 
орієнтованого  навчання як одна із форм робо-
ти вчителя музичного мистецтва по 
розв’язанню важливих педагогічних завдань  
(з досвіду роботи).»  Бакало М.М. (вчитель 
музичного  мистецтва Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Сингаєвська Р.В. (вчитель музичного мистец-
тва Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.)  
9. «Інтегроване навчання як засіб 
гармонійного  розвитку дитини (із принципів 
Державного стандарту хореографічної 
освіти).» Юзьков М.М. (вчитель хореографії 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.) 
10. «Оновлення методики викладання музич-
ного мистецтва через використання 
мультимедійних засобів (з досвіду роботи)» 
Василенко А.І.  (вчитель музичного мистецтва 
Наталівського НВК), Семенишин А.М. (вчитель 
музичного мистецтва Повчинської ЗОШ І - ІІІ 
ст.) 
11. «Про участь в роботі обласних семінарів-
практикумів з проблем  
запровадження інтегрованого курсу  музичного 
та образотворчого  мистецтва (10 клас -  
«Художня культура» ) «Диференціація і 

8. Огляд фахової та методичної літератури з 
образотворчого мистецтва. (Гопанчук В.В - мето-
дист РМЦ) 

Методоб'єднання вчителів  
художньої культури 

1. Аналіз роботи вчителів  художньої культури за 
2009-2010 н.р. та завдання на новий 2010-2011 
н.р. (Гопанчук В.В.- методист РМЦ) 
2. Опрацювання методичного листа ОІППО про 
введення інтегрованого курсу «Художня культу-
ра» в загальноосвітніх школах області у 2009-
2010 н.р. та завдання на 2010 -2011 н.р.(Голова 
РМО) 
3. Програмно-методичне забезпечення  курсу 
«Художня культура». (Гопанчук В.В.  - методист 
РМЦ) 
4. Вибір, обговорення і прийняття структури ме-
тодичної роботи на 2010-2011 н.р. (Гопанчук В.В - 
методист РМЦ) 
5. Сучасний урок  «Художня культура» – спільна 
творча діяльність вчителя та учнів. (Литвинчук 
В.С. Городницька ЗОШ І-ІІІст.) 
6. Виховання толерантності в учнів засобами 
художньої культури. (Василенко А.І. Наталівський 
НВК «ЗНЗ-ДНЗ».) 
7. Використання мультимедійних засобів - онов-
лення методики викладання мистецтв. 
(Семенишин А.М. Калинівська ЗОШ І-ІІ ст.) 
8. Про участь в роботі обласних семінарів-
практикумів з проблем  
запровадження інтегрованого курсу  «Художня 
культура». (Гопанчук В.В. - методист РМЦ) 

Методоб'єднання практичних психологів та 
соціальних педагогів. 

1.“Основні завдання психологічної служби на 
2010-2011 навчальний рік” (керівник психологіч-
ної служби—Якубович О.В.) 
2.“Особливості навчання учнів шестирічного віку. 
Методи діагностики та корекції  в роботі з шести-
річками.” (практичний психолог Колодянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Каленюк С.Б.) 
3. “Адаптаційний період в 5 класі. Досвід прове-
дення психолого-педагогічних консиліу-
мів”  (практичний психолог Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Поліщук О.В.) 
4.«Соціально-педагогічна взаємодія школи і сі-
м’ї.»  (практичний психолог Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Осіпчук Н.Л.) 
5.“Психологічний комфорт практичного психолога 
(соціального педагога). Профілактика професій-
ного вигоряння працівників психологічної служ-
би.” (практичний психолог Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ст.—Тітарева Т.В.) 
6.“Проблеми обдарованих підлітків: шляхи роз-
в’язання” (практичний психолог Слободороманів-
ського ЗНВО—Петренко Г.О.) 
7.“Соціально-педагогічний патронат дітей з групи 
ризику. (З досвіду роботи)” (соціальний педагог 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. Валага О.І.) 

Методоб’єднання шкільних бібліотекарів. 
1. Система роботи бібліотеки в формуванні чита-
цьких інтересів школярів. Козерацька Н.Д. 
(Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Литвин-
чук Л.В.. (Оленівська ЗОШ І-ІІ ст) 
2. Традиційні та нові форми роботи для залучен-
ня до читання . Шевелюр К.І. (Красилівська ЗОШ 
І-ІІІ ст..), Осовець І.М, (Городницька ЗОШ І-ІІІ ст..) 
3. Роль і місце інформаційного центру бібліотеки 
у навчально-виховному процесі. Тітова О.І. 
(Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст..), Ковальчук Н.О. 
(Великогорбашівська ЗОШ І-ІІІ ст..) 
4. Роль бібліотеки з формування пізнавальної 
активності учня, художньо-естетичного сприйнят-
тя літератури. Тригуб Н.В. (Повчинська ЗОШ І-ІІІ 
ст), Василенко А.І. (Наталівський НВК) 
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Річний план роботи навчального закладу 
повинен містити вступ, основну частину, 
додатки. 
Вступ. У цьому розділі необхідно навес-
ти короткий аналіз ро-боти навчального 
закладу у минулому навчальному році і 
визначити завдання діяльності закладу 
на новий навчальний рік. Аналітична 
частина вступу може містити такі блоки: 
1. Статистична інформація: 
- кількісні та якісні показники набору учнів 
до школи; 
- виконання Закону України «Про загальну 
середню освіту», працевлаштування випу-
скників; 
- кількісні та якісні показники успішності 
(за класами, предметами, вчителями у 
діаграмах різного виду), пояснення при-
чини підвищення або зниження успішнос-
ті школярів; 
- дані про зайнятість учнів у позакласній 
діяльності, наявність правопорушень чи 
злочинів, їхні причини; 
-  відомості про здоров'я учнів. 
2. Досягнення у виконанні програмі розви-
тку закладу: 
- результативність інновацій у навчально-
виховному процесі; 
-   результативність науково-методичної 
роботи з педагогічними 
кадрами щодо підвищення їхньої професійної 
майстерності; 
 - ефективність форм взаємодії із різними 
партнерами з числа державних чи громад-
ських організацій; 
- аналіз створення необхідних умов для 
реалізації програми розвитку навчального 
закладу. 
Проблеми. Вказуються нерозв'язані за-

вдання, труднощі і перешкоди на шляху 
реалізації програми розвитку навчально-
го закладу. Правильно виділені та чітко 
сформульовані проблеми виступають 
основою визначення завдань, розв'я-
зання яких необхідне та можливе у 
новому навчальному році. 
Визначення завдань на новий навчальний 
рік. При цьому варто врахувати: 
завдання, пов'язані з позитивними змі-
нами у рівні успішності школярів, форму-
ванні системи цінностей, заходами щодо 
зміцнення здоров'я, соціального захисту 
школярів; 
завдання, пов'язані з удосконаленням 
навчально-виховного процесу на основі 
впровадження й апробацій інноваційних 
технологій; 
завдання, пов'язані з забезпеченням 
підвищення рівня професійної компете-
нтності педагогів; 
завдання, пов'язані зі створенням систе-
ми взаємовідносин навчального закладу і 
зовнішнього середовища; 
завдання, пов'язані з удосконаленням 
системи управління закладом, забезпе-
ченням необхідних організаційних, науко-
во-методичних, морально-психологічних, 
матеріально-технічних, інформаційних 
умов реалізації плану роботи на навча-
льний рік. 
Основна частина річного плану роботи 
навчального закладу — це структурова-
ний відповідно до визначених розділів 
зміст діяльності закладу у наступному 
навчальному році. Хочемо зазначити, що 
єдиної, обов'язкової для усіх навчальних 
закладів структури плану роботи бути не 
може. У Додатку 2 ми наводимо найбільш 
поширені варіан-ти структури та змісту 
основної частини плану. 

Звертаємо увагу керівників навчальних 
закладів на те, що вказані розділи плану 
можуть змінюватись, як і самі форми конт-
ролю за його виконанням та інформацій-
ного забезпечення відповідно до тради-
цій і умов конкретного навчального закла-
ду. 
Річний план роботи навчального закладу 
— це основний доку-мент, який регламен-
тує і координує діяльність учасників навча-
льно-виховного процесу, колегіальних 
органів шкільного самоврядування. Тому 
доцільно подати в додатках таку інформа-
цію: 
- тематика педагогічних рад та питання, 
що виносяться на розгляд педагогічної 
ради; 
- тематика наказів, що стосуються на-
вчально-виховного процесу; 
- тематика оперативних нарад при дирек-
торі; 
- тематика засідань піклувальної ради; 
- тематика засідань науково-методичної 
ради; 
- тематика засідань методичних осередків; 
- тематика семінарів з актуальних про-
блем психології, дидактики; 
- тематика занять шкіл молодого педагога, 
класного керівника; 
- графік вивчення системи роботи вчителів, 
які атестуються; 
- тематика батьківських зборів; 
- тематика шкільних масових заходів; 
- тематика батьківських днів; 
- угоди про співпрацю, партнерство закла-
ду з ВНЗ та іншими навчальними заклада-
ми; 
- угоди про міжнародні зв'язки. 

Структура річного плану роботи ЗНЗ 

Фіксація стану життєдіяльності навчального закладу (діагностика) 
обізнаність із проблемою; 
Реальний стан 
Мотивація до змін 
Реальна потреба у змінах 

Аналіз стану та визначення можливостей 
 

Визначення бажаного стану (мета діяльності) 
 

Моніторинг відстеження 
реалізації плану (Хто? 
Коли? Наскільки ефектив-
но відстежує реалізацію плану? Як часто 
буде проводитися моніторинг?) 

Оцінка я кості реалізації плану 
 

Планування діяльності (визначення завдань) 
напрями 
Складові (конкретні справи, дії, заходи) 
Учасники та виконавцц 
Необхідні ресурси 
Час та терміни 
Показники якості 

Алгоритм складання річного плану 
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Організація педагогічного процесу 
Організація підвищення рівня якості ви-
ховного процесу 
Демократизація, координація внутрі-
шньо-шкільного контролю 
Зміцнення матеріально-технічної бази, 
фінансово-економічна діяльність 
Міжнародне співробітництво 

VI варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
 Короткий аналіз підсумків року і нові 
завдання 
Здійснення всеобучу 
Робота  школи, сімї,  громадськості з 
питань виховання учнів. Педагогічна про-
паганда серед батьків та населення. Шко-
ла як центр виховної роботи в мікрорайо-
ні 
Робота з педагогічними кадрами 
Система внутрішньошкільного контролю 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
закладу 
Організаційно-педагогічні заходи 

VII варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Діяльність педагогічного колективуз 
охоплення дітей та молоді мікрорайону 
навчанням 
Робота педагогічного колективу, спрямова-
на на  підвищення  рівня якості навчаль-
но-виховного процесу 
Робота з педагогічними кадрами 
Підвищення ролі громадськості в житті 
навчального закладу. Координація шкіль-
ного управління 
Зміцнення, раціональне використання 
навчально-матеріальної бази закладу 

VIII варіант 

1.Вступ 
2. Основна частина 
Підсумки роботи і завдання на новий 
навчальний рік 
Організація роботи навчального закладу 
Створення необхідних умов для нвчан-
ня, виховання та розвитку учнів 
Діяльність педагогічного колективу, 
спрямована на підвищення рівня якості 
навчання, виховання та розвитку учнів 
Позакласна та позашкільна виховна ро-
бота з учнями 
Робота з педагогічними кадрами 
Охорона здоров'я і життя дітей, учителів, 
технічних працівників. Заходи з техніки 
безпеки й охорони праці. Оздоровлення 
учнів 

IX варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Організація навчально-виховного процесу в 
закладі 
Науково-методична робота з кадрами 
Виховна та позакласна робота в закладі 
Координація управління навчально-

І варіант 
1.  Вступ 
2. Основна частина 
Проблеми та основні завдання  на новий 
навчальний рік 
Удосконалення системи управління навчаль-
ним  закладом  як  цілісною соціально-
педагогічною системою 
Організація навчально-пізнавальної діяльно-
сті учнів 
Становлення та розвиток виховноїсистеми в 
навчальному закладі 
Науково-методична робота з педагогічними 
кадрами 
Співпраця навчального закладу з сім'єю,  
позашкільними  навчальними закладами і 
громадськими організаціями з метою розвитку 
особистості 

II  варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Проблеми, завдання  на  новий  навчальний 
рік 
Організаційно-педагогічні заходи 
Співпраця із позашкільними установами і 
молодіжними організаціями 
Робота з батьками, педагогічний всеобуч 
Науково-методична робота з питань навчаль-
но-виховного процесу і питань виховання 
Учнівське самоврядування 
Корекційно-попереджувальна, профілактична 
та санітарно-гігієнічна робота 
Управління навчально-виховним процесом: 
педради, накази, вивчення стану викладання 
предметів (відповідні циклограми) 
Міжнародне співробітництво 
Фінансово-економічна та господарська діяль-
ність 

III варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Проблеми та перспективні питання розвитку 
закладу 
Управління навчально-виховним процесом (з 
переліком циклограм) 
Методичне забезпечення навчально-
виховного процесу 
Робота з батьками 
Виховна та позакласна робота в закладі 
Фінансово-економічна та господарська дія-
льність 
Міжнародні зв'язки 
Масові заходи: учнів, учителів. 

IV варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Стан освіти в закладі та основні напрями 
розвитку у новому навчальному році 
Організація діяльності закладу 
Координаційна робота закладу 
Робота з кадрами 
Методичне забезпечення навчально-
виховного процесу в закладі 
Фінансово-економічна та господарська дія-
льність 
Управління навчально-виховним процесом 
Виховна та позакласна робота в закладі 

V варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Забезпечення  прав особистості на освіту 
Управління підвищенням професійної квалі-
фікації педагогів 

виховним процесом 
Фінансово-господарська робота, зміцнен-
ня матеріально-технічної бази 

X варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Проблемні та перспективні питання 
розвитку закладу 
Управління навчально-виховним проце-
сом 
Методичне забезпечення навчально-
виховного процесу 
Масові  заходи для  учнів,  вчителів 
Робота з батьками 
Виховна та позакласна робота в закладі 
Фінансово-економічна та господарська 
діяльність 
Міжнародне співробітництво 

XI варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Забезпечення  прав особистості  на 
освіту 
Управління підвищенням професійної 
кваліфікації педагогів 
Керівництво педагогічним процесом 
Організація підвищення рівня якості 
виховного процесу 
Соціально-економічна діяльність закладу 
Демократизація та координація внутрі-
шкільного контролю 

XII варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Превентивне виховання дітей та учнівської 
молоді 
Забезпечення базової і додаткової 
освіти 
Забезпечення готовності до неперервної 
освіти і роботи в ринкових умовах 

Створення умов для формування готов-
ності до життя в сім'ї і суспільстві 
Забезпечення освітніх послуг з ураху-
ванням індивідуальних і  громадських 
потреб 
Зміцнення матеріально-технічної бази 
Фінансово-економічне забезпечення 
Кадри 
Забезпечення високого рівня керівниц-
тва та контролю 

XIII варіант 
1.Вступ 
2. Основна частина 
Організація навчально-виховного процесу 
Робота з учасниками навчально-
педагогічного процесу 
Організація роботи з упровадження 
державного стандарту загальної серед-
ньої освіти 
Розвиток виховного простору закладу 
Управління закладом 
Науково-методичне забезпечення 
Фінансово-господарська  діяльність 
матеріально-технічна база закладу 
Міжнародне співробітництво 

Варіанти структури річного плану загальноосвітнього навчального закладу 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда 
интересное изречение или цитату из бюллетеня” 



Директорам ЗНЗ 

Чого не вчать в школі 
Прості правила, про які ми чули неодноразово, але які не змогли застосувати в житті (або н6е зрозуміли). Можливо, 
якщо про них нагадає сам Білл Гейтс, то вони стануть зрозумілішими для багатьох людей і допоможуть їм не насту-
пати на вже майже зламані граблі. 
Правило 1: Життя несправедливе—звикніть до цього! 

Правило 2: Світові байдуже до Вашої самооцінки. Життя вимагатиме від вас закінчити справу до того, як Ви відчуєте себе 
впевнено. 

Правило 3: Ви не одержуватимете 60 000 $ у рік одразу після закінчення школи. Ви не станете віце-президентом компанії із 
супутниковим телефоном у машині, перш ніж ви заробите на них. 

Правило 4: Ви вважаєте, що вчитель занадто вимогливий? Зачекайте, коли станете начальником Ви! 

Правило 5: Продавати гамбургери не нижче вашої гідності. Ваші бабусі і дідусі використовували інше слово для роздачі 
котлет—вони називали це великою можливістю. 

Правило 6: Якщо Ви сіли в калюжу, це не провина ваших батьків, не рюмсайте, навчайтеся на помилках. 

Правило 7: До вашого народження ваші батьки не були такими занудами, як зараз. Вони стали ними, оплачуючи ваші рахун-
ки, перучи ваш одяг і вислуховуючи ваші міркування про себе улюбленого. Тому перш ніж почнете рятувати світ від поко-
ління своїх батьків, вичистіть вбиральню у власній квартирі. 

Правило 8: Ваша школа, можливо, і покінчила з розподілом на лідерів і невдах, але життя—ні. У деяких школах не ставлять 
поганих оцінок і дають вам стільки спроб, скільки вам потрібно для правильної відповіді. Це не має нічого спільного з реаль-
ним життям. 

Правило 9: Життя не поділене на семестри. У вас не буде літніх канікул, і знайдеться небагато роботодавців, які зацікавлені 
в тому, щоб Ви знайшли себе. Шукайте власним коштом! 

Правило 10: Телебачення—це не реальне життя. Насправді людям зазвичай доводиться ходити на роботу, а не сидіти за сто-
ликом у кав’ярні. 

Правило 11: Будьте ввічливими із зубрилами і ботанами. Можливо, що незабаром Ви будете працювати на когось із них 

Щодо здійснення благодійних  
та спонсорських внесків 
  До Міністерства освіти і науки надходять звернення громадян щодо випадків збирання в окремих навчальних закладах ко-
штів на проведення різноманітних заходів, а також встановлення «обов’язкових» грошових внесків до благодійних фондів, 
що є порушенням Закону України «Про благодійництво та благодійні організації». 
  Вважаємо, що наявність таких звернень є свідченням зниження персональної відповідальності керівників навчальних закла-
дів, послабленням контролю з боку місцевих органів управління освітою за їх діяльністю. 
  Окрім того, низька поінформованість населення щодо діяльності навчальних закладів та установ, слабкі зв’язки з громадсь-
кістю створюють передумови для виникнення негативних явищ у системі освіти та породжують звернення батьків, педагогі-
чних працівників, повідомлення засобів масової інформації стосовно порушень вимог нормативно-правових актів, що регла-
ментують їх діяльність, у тому числі й фінансову. 
  З метою попередження фінансових зловживань, забезпечення доступності, безоплатності дошкільної, загальної середньої, 
професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах доручаємо керівникам навчальних 
закладів: 
- забезпечити неухильне виконання Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»; 
- до 15 червня 2010 року провести звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічни-
ми колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю. 
  Наголошуємо, що керівники місцевих органів управління освітою та керівники навчальних закладів несуть персональну 
відповідальність за дотриманням вимог законодавства в частині законності збору благодій-
них та спонсорських внесків. 

Перший заступник Міністра Б.М. Жебрівський 

.Відділ освіти  направляє до відома і виконання  лист Міністерства 
освіти і науки України від 28.04.10 № 1/9-290. 
Начальник відділу                                              О.А. Антипчук 

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

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

Даремне навчання без 
думки, небезпечна думка 
без навчання.    Конфуцій 

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


