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Дорогі учні, педагоги,  

батьки! 

Від усього серця 

 вітаємо вас із Днем знань! 

 Це всенародне свято приходить до нас 

разом із початком нового навчального року, коли 

перед дітьми знову гостинно відчиняються двері 

шкіл. Перед вами, молодими, відкрито всі дороги. 

Ми глибоко віримо, що ви підете обраним шляхом 

твердо і впевнено, здобудете багато славних 

перемог, досягнете вершин професійного успіху. 

 Для когось навчальний рік, що 

починається, буде першим, для когось – останнім 

чи черговим. Але день, яким він відкривається, 

однаково хвилюючий і незабутній – святковою 

атмосферою, барвами осінніх квітів, свіжістю 

оновлених класів. І, звичайно, закличним 

дзвоником. 

Шановні освітяни, 
 учні, батьки! 

 В усі часи освічена людина  
користувалася повагою.  

Навчання – це прихований скарб,  
це світ знань про людей та їх оточення.  

Треба навчатися, щоб знати,  
діяти, жити.  

 Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних 
душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, 
радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок.  Ростіть 
здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, будьте 
активними у громадському житті. 
Загальновідомо, що знання – це сила. Сила творіння, добра, 
суспільної злагоди та поступу. Вони, мов чисте повітря і 
життєдайна енергія сонця, необхідні нам для будівництва 
держави. 
 Кожен з нас, перегортаючи сторінки свого життя, 
зупиниться на тій, що має назву "школа". І полинуть тоді 
думки приємні, життєрадісні, і защемить серце, бо згадуєш 
своє дитинство, юність, своїх кращих друзів, своїх порадників і 
наставників – учителів. 
 Щира вдячність вам, дорогі педагоги, за самовіддану 
працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як 
виховання підростаючого покоління. Адже саме ви сприяєте 
формуванню юних особистостей, від яких залежить наше 
майбутнє, завтрашній день Української держави. 
 У цей день хочеться побажати першокласникам 
любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. 
Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, будете сумлінними і 
розумними учнями. 
 Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане 
останнім для вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні роки, як 
неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ 
вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та 
писати а й основам великої науки – життя. 

 Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком 
нового навчального року!  

 
                          Начальник відділу освіти  
         
      О.А.Антипчук 
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Про підсумки роботи освітньої галузі  району в 2010-2011- навчальному році  
та завдання на новий 2011-2012 навчальний рік 

 
Протягом минулого навчального року освітяни району працювали над створенням умов для 

розвитку доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, що динамічно розвивається, запитів 
особистості та потреб держави з використанням виховного середовища рідного краю. 

За рейтинговою оцінкою управління освіти і науки облдержадміністрації по галузі «Освіта» за 
підсумками роботи за 2010 рік серед 23 районів Новоград-Волинський район зайняв 5 місце (у 2009 
році – 7 місце): 

за І квартал 2010 року - 10 місце, за ІІ квартал – 4 місце, за ІІІ квартал – 6 місце, за IV квартал – 5 місце.  
У 2011 році наш район  за результатами роботи у І кварталі посів 5 місце, у  ІІ кварталі – 

2 місце. 
 

Мережа  
Станом на 01.07.2011 у районі функціонував 81 заклад освіти, у яких навчалось і виховувалось 

5958 дітей. 
Серед них: 

-  58 загальноосвітніх шкіл комунальної форми власності (4768 учнів, дані не враховують 352 
випускники 11 класів, яких виключено зі списків учнів шкіл), у тому числі:    

     - ЗОШ І-ІІІ ступенів  - 23  (3235 учнів) 
     - ЗОШ І-ІІ ступенів  - 26 (1433 учні) 
   - ЗОШ І ступеня   - 9 (100 учнів) 
-  Новоград-Волинська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів (148 учнів), 
- навчально-виробничий комбінат (професію водія та тракториста - машиніста здобувають 277 

школярів) 
-  заклад позашкільної освіти (1595 вихованців)   
- 20 ДНЗ комунальної форми власності (690 дошкільнят).  

18 шкіл та 5 ДНЗ розташовані у зоні підвищеного радіаційного контролю внаслідок аварії на  ЧАЕС. 
Рішенням сесій районної ради від 22.02.11 ліквідовано Романівську ЗОШ І ст., від 19.07.11 -  

Кропивнянську та Коритищанську ЗОШ І ступеня. 
 

Дошкільна освіта  
Безперечно, що фундамент освіти і основа 

формування особистості закладається саме в 
дошкільному віці. На сучасному етапі розвитку 
суспільства держава визнає пріоритетну роль 
дошкільної освіти, яка спрямована на всебічний 
розвиток дитини, формування моральних норм, набуття 
нею життєвого соціального досвіду.  

Сьогодні ми вже можемо говорити про певну 
позитивну динаміку в розвитку дошкільної освіти 
нашого району. Спільними зусиллями  зупинено процес 
скорочення мережі дошкільних навчальних закладів, 
яких у період з 1992 по 2001 роки в районі було закрито 
31 (або 94 %). Цей показник був одним із найгірших в 
області. І тому розширення мережі дошкільних закладів 
є одним із пріоритетних завдань діяльності відділу 
освіти. 

ДошкільнаДошкільна

освітаосвіта
Кількість дітей

від 1 до 6 років – 2352

Дошкільною освітою
охоплено – 1147 дітей

(48,8%), 
з них:

-виховуються в ДНЗ –
690

- охоплені соціально-
педагогічним патронатом –

457
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 станом на 15 липня 2011 року

У 2010 р. на розвиток дошкільної освіти району державою вперше було виділено додатково 2,7 млн. 
грн., у 2011 р. – 1,362 млн.грн., що дало можливість ефективно розпочати відновлення та розширення 
мережі дошкільних закладів.   

Упродовж 2010-2011 н.р. відкрито 5 ДНЗ – 
Киянський, Таращанський, Токарівський, 
Броницькогутянський та Борисівський, створено по 1  
додатковій групі при Наталівському, 
Великомолодьківському та Чижівському ДНЗ. 

На виконання Державної цільової програми розвитку 
дошкільної освіти на період до 2017 року заплановано 
відкриття ДНЗ з короткотривалим режимом 
перебування у сс. Кикова, С.Деражня, Курчиця, 
Красилівка до 1 вересня, до 15.10.11 р. – у сс. Ч.Воля і 
Жолобне. До 22.08.11 завершаться роботи з реорганізації 
Таращанського ДНЗ з короткотривалим режимом перебування у типовий заклад. Розпочато роботи з 
відновлення Пилиповицького ДНЗ, будівництва Дідовицького, Романівського, Стриєвського ДНЗ, створення 
Колодянського ДНЗ. У планах - реорганізація Суслівського ДНЗ з короткотривалим режимом перебування у 
типовий заклад.  

Дошкільні заклади знаходяться у підпорядкуванні селищної і сільських рад. Приємно відзначити 
постійну турботу та  небайдужість до  проблем функціонування ДНЗ сільських голів   Ратушнюка А.В. 
(Чижівка), Храбан Р.В. (Наталівка), Лосовського Ю.А. (Н.Романівка), Захарчука В.А. (Красилівка).  

На цей час у Новоград-Волинському 
районі налічується 2352 дитини від 1 до 6 
років, з яких охоплено дошкільним 
навчанням 1147 чол., що складає 48,8% 
дітей дошкільного віку. Із них 690 дітей 
виховуються у 20 дошкільних навчальних 
закладах різних типів. У Городницькому ДНЗ 
№2 37 вихованців отримують медико-
реабілітаційну допомогу у 2 групах 
компенсуючого типу  для дітей з вадами 
мови.  

У  населених пунктах, де відсутні 
приміщення дошкільних закладів або існують 
проблеми щодо їх відновлення, на базі 

загальноосвітніх шкіл створюються групи з режимом короткотривалого перебування, які користуються 
попитом і є потребою часу. Всього у районі функціонує 8 таких закладів, у яких виховується 166 дітей. 

 У 2010-2011 навчальному році соціально-педагогічним патронатом було охоплено 457 
дошкільників, з них: 148 дітей в консультаційних пунктах на базі дошкільних закладів та 309 дітей у 28 
консультаційних пунктах, які працювали на базі загальноосвітніх шкіл. 
 Проте, розвиток дошкільної освіти у районі гальмує слабке матеріально-технічне, науково-методичне 
та фахове кадрове забезпечення (лише 24 (33,3%) із 72 педагогічних працівників мають вищу освіту).   

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компонента реалізується через Державну базову програму 
розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». 

З метою розвитку творчих здібностей дітей особлива увага зверталася на розширення мережі 
гуртків. Так протягом 2010-2011 н.р. у дошкільних закладах на безоплатній основі працювало 14 гуртків 
різних напрямів (музично-драматичні, образотворчого мистецтва, екологічний, дитячої літератури, ігрової 
діяльності), якими охоплено 159 дітей. 

У березні 2011 року було проведено районний конкурс-виставку дидактичних посібників «Книжка 
власними руками», переможцем якого  визнано колектив Городницького ДНЗ №1 (Павловська Т.Л.).    

Позитивні зміни відбуваються у змісті навчально-виховного процесу, запроваджуються нові 
освітянські технології. В Яворівському та Несолонському ДНЗ  практикується впровадження методів 
природного оздоровлення, Луцюк О.І. (Ярунський ДНЗ) запроваджує нетрадиційні засоби загартування 
організму за системою М.М.Єфіменка, театралізована діяльність, як підсумок вивченої теми та навички 
раннього читання за методикою Л.Шелестової «Читайлик» впроваджуються в Городницькому ДНЗ №1 
(завідуюча Павловська Т.Л.), використання елементів ТРВЗ практикується в Наталівському та Суслівському 
ДНЗ. 

Налагоджено роботу базових дошкільних закладів, якими є Городницькі ДНЗ №1 та №2, 
Яворівський, Несолонський ДНЗ. На базі цих дошкільних закладів працює група методичної допомоги 
вихователів, завідуючих з питань упровадження нових педагогічних концепцій та інноваційної діяльності, 
ведення ділової документації в дошкільному закладі, передового педагогічного досвіду.  
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Протягом двох років працює консультпункт для вихователів дошкільних закладів та вчителів 
початкових класів з проблеми "Наступність і перспективність у навчанні, вихованні дошкільнят та 
молодших школярів", що є актуальним не тільки на рівні району, а й держави.  
 
Загальна середня освіта 

Педагогічні кадри   
Навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах забезпечують 896 педагогічних 

працівників. За кваліфікаційними категоріями: вища  204, перша 254, друга  204, спеціаліст 204. За 
педагогічними званнями:  «Вчитель-методист» 13,  «Старший вчитель» 148. 

У 2010-2011 навчальному році атестовано 163 педагоги (18 %). Показники атестації стабільні 
порівняно з минулими роками (у середньому 193 педагоги ЗНЗ атестуються щорічно), а в ДНЗ зберігається 
нерівномірність розподілу атестації педпрацівників, тому завідуючим ДНЗ необхідно проаналізувати 
перспективне планування атестації педагогів та внести зміни за рахунок позачергової атестації.  

У 2010-2011н.р. курсову перепідготовку за стаціонарною, заочною, очно-дистанційною формами при 
ЖОІППО пройшли 157 осіб. 

Найголовніше, що враховується  в атестаційний та міжатестаційний період, - це якість роботи, що 
проводиться щодо атестації педкадрів з виходом на механізм управління якістю освіти в навчальних 
закладах. Використовуючи різні підходи до оцінювання професійної діяльності вчителя, адміністрація 
закладів освіти (Ващенко О.Г., Горлата Л.С., Мухаровський О.Г., Копчук М.О., Семенюк І.Б., Солощук О.О., 
Гордійчук В.О., Жигун І.Й., Горблюк М.Й., Гудзь О.П., Гончаренко С.В.,  Масловський В.Р., Сікора О.П., 
Подкаура В.М.) враховують індивідуальні особливості педпрацівників, тип навчального закладу, учнівський 
контингент тощо. 

 
Освітні округи 
Кадровий потенціал є визначальним у питанні оптимізації шкільної мережі та створення освітніх 

округів. Роль даного чинника зростає з огляду на те, що зменшується середня наповнюваність класів  
(11,9 уч./кл у 2010-2011 н.р. ,12,1 уч./кл у 2009-2010 н.р. та  12,6 уч./кл. у 2008-2009 н.р.), відповідно, 
збільшується кількість шкіл з малою чисельністю учнів, що призводить до щорічного підвищення вартості 
утримання  цих навчальних закладів і негативно впливає на якість надання ними освітніх послуг, зокрема, 
допрофільної підготовки та профільного навчання. 

У профільних класах  у навчальному році, що 
минув,  навчався  471 учень (74,1% від загальної 
чисельності учнів 10-11 кл.). Традиційно переважав 
технологічний профіль навчання (60,5%), 28,7% становив 
філологічний профіль, 8,9 % - природничий, 1,9 % - 
інформаційно-технологічний профіль.  

Згідно розпоряджень голови Новоград-Волинської 
РДА створено Слободороманівський (2009р.), Ярунський 
(2010р.) та Суслівський (з 01.09.11) освітні округи, в яких 
організовано посильну участь кожного суб’єкта для 
поліпшення якості навчально-виховного процесу. Перші 
паростки позитиву ми вже бачимо: міжшкільні 
факультативи, курси за вибором, дистанційне навчання, 
проведення на базі опорної школи окремих уроків 

трудового навчання, фізичної культури, учнівські конференції, методичний супровід педагогів округу. 
Матеріали з досвіду організації навчально-виховного процесу, методичної роботи в межах 

Слободороманівського та Ярунського освітніх округів надруковані у «Віснику» Житомирського державного 
центру науки, інновацій та інформатизації, № 1-2 2011р.  

На базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся обласний семінар 
директорів шкіл «Організаційно-методичне забезпечення діяльності 
освітніх округів».  

Керівники опорних шкіл Слободороманівського та Ярунського 
освітніх округів Ващенко О.Г., Савчук Т.А. (Слободороманівська гімназія),  
Горблюк М.Й., Осадчук Л.В. (Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів) ділились 
досвідом організації діяльності освітніх округів, допрофільної підготовки 
та профільного навчання, позакласної роботи, координації методичної 
роботи в межах округу. 

Проте, робота в рамках освітніх округів відповідно до затвердженого Положення знаходиться на 
початковому етапі й у наступному навчальному році буде акцентовано увагу на створенні умов для вибору 
школярами спецкурсів, курсів за вибором у рамках варіативної складової робочих навчальних планів, 
позакласної зайнятості в межах освітнього округу. 

ОсвітніОсвітні округиокруги --
 ГородницькийГородницький освітнійосвітній округокруг
 СуслівськійСуслівській освітнійосвітній округокруг
 НесолонськийНесолонський освітнійосвітній округокруг
 СлободороманівськийСлободороманівський освітнійосвітній округокруг
 ЯрунськийЯрунський освітнійосвітній округокруг
 ПилиповицькийПилиповицький освітнійосвітній округокруг
 ЧижівськийЧижівський освітнійосвітній округокруг
 ПіщівськийПіщівський освітнійосвітній округокруг

РозподілРозподіл
загальноосвітніхзагальноосвітніх навчальнихнавчальних закладівзакладів

заза напрямаминапрямами іі профілямипрофілями навчаннянавчання

20102010--2011 2011 нн. . рр..

№№ пп//пп ПрофільПрофіль навчаннянавчання УсьогоУсього
закладівзакладів

КількістьКількість
класівкласів

КількістьКількість
учнівучнів

11 ТехнологічнийТехнологічний напрямнапрям 1616 2525 289289

22 УніверсальнийУніверсальний профільпрофіль 77 1010 147147

33 ФілологічнийФілологічний напрямнапрям 55 99 160160
44 ПриродничПриродничийий напрямнапрям 11 22 2222
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Перевезення 
Реалізація вказаних вище завдань переплітається із 

проблемою забезпечення підвезення. 
У 2010-2011 н.р. підвезення учнів здійснювалося 3-ма 

шкільними автобусами у зоні обслуговування Колодянської, 
Великогорбашівської, Несолонської, Новороманівської шкіл (278 
учнів), 32 – орендованим та 385 учнів – рейсовими автобусами. 
Всього підвозилося 695 учнів (97 % із тих, що потребують 
підвезення) із 55 населених пунктів до 25 шкіл та 382 вчителі.  

Видатки на перевезення за 6 місяців склали  309,5 тис. 
грн., з яких 100,6 тис.грн.  - на підвіз учнів,  208,9 тис.грн. – на 
підвіз учителів. 
 

Харчування 
 Необхідною умовою створення здоров’язберігаючого середовища є організація харчування. З 
початку навчального року вдалося досягти стовідсоткової забезпеченості  учнів 1-11 класів ЗНЗ району 
різними видами харчування. 

Станом на 01.01.2011р. у школах району забезпечувалося  харчування 5087 дітей (99,3%), з них: 
- 3143 дитини пільгових категорій (постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, учні 1-4 класів, діти-

сироти, діти з малозабезпечених сімей), 1944 дитини харчуються за кошти батьків. 
У 48 школах було організовано гаряче харчування, 9 шкіл забезпечувалися буфетною продукцією, 1 

школа отримувала грошову компенсацію. 
З 01.04.2011 проблемним було харчування учнів, що  постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  у зв’язку 

із тим, що тендер на закупівлю послуг з організації харчування даної категорії дітей, який проводило 
Міністерство соціальної політики України, не відбувся. 

У зв’язку з недостатнім фінансуванням галузі складним питанням залишається виконання норм 
харчування дітей різних вікових категорій у дошкільних закладах та  школах. 
 

Оздоровлення 
 Виховання підростаючого покоління є 
безперервним педагогічним процесом, який розвивається і 
продовжується  в літніх таборах відпочинку, діяльність 
яких спрямована на організацію дозвілля й відпочинку, 
зміцнення здоров’я, задоволення інтересів та духовних 
запитів дітей.  

З 29 травня по 11 червня  2011 року 18 
навчальних закладів функціонували в режимі 
пришкільних таборів. У них відпочивало 1610 дітей (33,8 
% від заг. кількості учнів при обласному показнику 21%). 
        Усі заходи, що проводилися, були направлені на 
виховання в дітей бережливого ставлення до природи, 
екологічної свідомості та культури, розширення знань про  
національні традиції та звичаї, історію рідного краю, 
формування навичок здорового способу життя, профілактику шкідливих звичок.  

Особливо слід відзначити у цьому контексті роботу педколективів Великомолодьківської, 
Городницької, Гульської, Косенівської, Колодянської, Киківської, Піщівської, Новороманівської, 
Несолонської, Пилиповицької,  Суслівської, Великогорбашівської, Наталівської, Борисівської ЗОШ.  

За результатами огляду-конкурсу виховної роботи визнано  переможцями  наступні 
пришкільні табори відпочинку:  

І місце: «Сонечко» Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів (начальник табору – Щавлінська В.В.),  «Горлиця» 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (начальник табору – Вознюк Т.М.),   
  ІІ місце: «Льонок» Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(начальник табору – Семенишина Т.В.), «Сонечко» 
Слободороманівської гімназії (начальник табору -  Богданчук 
Г.П.), «Білі вітрила» Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (начальник 
табору – Ніколаєнко Т.І.),  

ІІІ місце: «Веселка» Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(начальник табору – Опанасюк С.Р.), «Промінець» 
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (начальник табору – Черниш 
О.С.), «Мрія» Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  
(начальник табору – Васильчук Т.А.). 

 

Кількість учнів – 5 121
підвозяться – 695 (з 56 сіл до 25 шкіл)
• шкільними автобусами – 278
• орендованим автобусом – 32
• рейсовими автобусами - 385 

не підвозяться – 18 (відсутність маршрутів)

Забезпеченість підвезенням – 97,5%
Підвозиться 382 вчителі (100%),
з них: 

- 356 – рейсовими автобусами, 
- 26 – шкільними автобусами.

ПеревезенняПеревезення

229,2 229,2 
тистис. . грнгрн..

9,61 9,61 грнгрн..34 %34 %172017202727201020103.3.

206,5 206,5 
тистис. . грнгрн..

9,35 9,35 грнгрн..34 %34 %161016101818201120114.4.

133,4 133,4 
тистис. . грнгрн..

9,52 9,52 грнгрн..19 %19 %102410241313200920092.2.

152,7 152,7 
тистис. . грнгрн..

6,20 6,20 грнгрн..31 %31 %174217422626200820081.1.

ВсьогоВсього
бюджетнихбюджетних

коштівкоштів

ВартістьВартість
11--гого дітоднядітодня%%

Оздоровле ноОздоровлен о
дітейдітей

КількістьКількість
пришкільнихпришкільних

таборівтаборів
рікрік

№№
пп//пп
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Комп’ютеризація та інформаційно-комунікаційні технології  (ІКТ) 
Пріоритетним завданням відділу є впровадження 

інформаційних технологій у навчальний процес.  
У 49 школах є 367 комп'ютерів (в т.ч. 5 ноутбуків), що на 12 

більше ніж у минулому році. 
Можливість виходу у мережу Інтернет має 41 школа з 49-ти 

або 84% (у минулому році - 31 школа або 63%) (23 ЗОШ І-ІІІ ст. -  
100%,  18 ЗОШ І-ІІ ст. - 65%), з них: 

-  40 -  мобільний інтернет, 
- 1 по ВАТ «Укртелеком» (Сл.Романівська) 
Відсутність комп’ютерів нового покоління у Броницькій, 

Варварівській, Немильнянській школах унеможливлює   їх підключення 
до  мережі Інтернет. Також через відсутність стабільного 
мережевого покриття стільникового зв’язку на цей час неможливе 
підключення Яворівської, Стрієвської, Анастасівської, Суховільської, 
Червоновільської шкіл.  

Створено власні веб-сторінки відділу освіти і 14 шкіл (у 
2009 р. – 2, у 2010 - 7). 

 На нашому сайті всі бажаючі мають можливість 
ознайомитись із станом розвитку освіти в районі та оперативною 
інформацією про різноманітні освітянські події. 

Школи мають власні електронні адреси, через які 
здійснюється ділове листування між відділом освіти і 
школами району.  

З метою популяризації можливостей і розширення 
мережі інформаційних ресурсів, для формування єдиного 
інформаційно-навчального середовища регіональної 
освітньої системи у районі  вперше в області проведено 
конкурс-захист веб-сайтів навчальних закладів. У 
конкурсі взяли участь усі 14 шкіл, що їх створили.  

Серед кращих сайти Городницької, Косенівської та 
Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Слободороманівської  
гімназії. 

Зросла можливість використання інформаційно-
комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі 
та організації заходів щодо підвищення кваліфікації 

педкадрів.  
Заклади освіти району мають 6 (шість) 

мультимедійних комплексів (у 2009 році був 1). У 2010  році 
придбано мультимедійне обладнання для Суслівської 
(інтерактивна дошка, проектор, ноутбук), Чижівської 
(інтерактивна дошка, проектор), Наталівської (екран, 
проектор, ноутбук) та у складі кабінетів математики 
(інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) для 
Новороманівської, Городницької, Пилиповицької шкіл.   

Лідерами  застосування ІКТ у навчально-виховному 
процесі є педагогічні колективи Повчинської, Пилиповицької, 
Чижівської, Ярунської,  Городницької, Великогорбашівської, 
Калинівської, Борисівської шкіл, Слободороманівської гімназії.   

Шкода, що дуже слабке  комп’ютерне забезпечення у дошкільних навчальних закладах, адже 
формування професійних компетентностей учителя, вихователя для впровадження методів активного 
навчання з використанням ІКТ є необхідною умовою успішного розв’язання завдань   освіти району. 

Тому всі педагоги навчальних закладів району повинні оволодіти навичками користувача 
комп’ютера. Це вимога часу. 

 
Підручники 
Залишається складним питання забезпечення учнів навчальною книгою. У 2010-2011 навчальному 

році  одержати нові підручники мали учні 2, 3 та 10 класів. Для 3 класу не надійшов жоден підручник, для 2 
класу – частково. Також  на початок навчального року не надійшов жоден підручник для 10 класу. 
Підручники для десятикласників почали надходити тільки з 24 вересня 2010 року. 
 На 2011-2012 н.р. очікуємо надходження підручників для учнів 11 класів. Сподіваємось, що 
надійдуть вони у школи району вчасно. 

КомпКомп''ютеризаціяютеризація

Робочих комп’ютерів – 367

Кількість учнів на 1 комп’ютер ( 5021 учень : 367 комп’ютерів = 14 )
14 учнів на 1 комп’ютер

Кількість вчителів на 1 комп’ютер ( 896 вчителів : 367 комп’ютерів = 2,4 )

3 педагоги на 1 комп’ютер

Мають комп’ютери 49 шкіл (мінімум 1):

23 ЗОШ І-ІІІ ст.. ( 100% ),

26 ЗОШ І-ІІ ст. ( 100% ).

ІнтернетІнтернет
Можливість виходу

у мережу Інтернет мають
41 школа з 49-ти або 84% 

- 40 - мобільнийІнтернет,
- 1 - ВАТ «Укртелеком»

- 23 ЗОШ І-ІІІ ст. - 100%,
- 18 ЗОШ І-ІІ ст. ( із 26 ) - 69%
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Підкл юче ння шк іл до ме реж і Інте рне т 
2008 -2 01 1 рр .,  

станом на 1 трав ня 2011 року

ВебВеб –– сторінкасторінка
((сайтсайт відділувідділу httphttp://osvita://osvita--novog.at.ua/novog.at.ua/))

2009 2009 рікрік
відділвідділ освітиосвіти
НаталівськаНа талівська ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІ стст..
Слободором анівськаСлободорома нівська гімназіягімназія

2010 2010 рікрік
КалинівськаКалинівська ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІ с тст..
Ве ликогорбашівськаВе ликогорбашівська ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІ стст ..
П іщівськаПіщ івська ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІІІ стс т..
СуслівськаСу слівська ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІІІ стст..

2011 2011 рікрік
ІвашківськаІвашківська ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІ стст..
КосенівськаКосенівська ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІІІ стст..
ПилиповицькаПилиповицька ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІІІ стст..
Борис івськаБорисівська ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІ стст..
ТокарівськаТокарівська ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІІІ стст..
Ве ликомолодбківськаВе ликомолодбківська ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІІІ стст..
ГородницькаГородницька ЗОШЗОШ ІІ --ІІІІІІ стст..
КолодянськаКолодянська ЗОШЗОШ ІІ--ІІІІІІ стст..

ІКТІКТ

МультимедійніМультимедійні комплексикомплекси
інтерактивнаінтерактивна дошкадошка, , 
мультимедійниймультимедійний проекторпроектор, , 
ноутбукноутбук

2009 2009 рікрік::
-- РМЦРМЦ

2010 2010 рікрік::

-- ЧижівськаЧижівська ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІІІ ступенівступенів
-- СуслівськаСуслівська ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІІІ ступенівступенів
-- НовороманівськаНовороманівська ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІІІ ступенівступенів
-- ПилиповицькаПилиповицька ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІІІ ступенівступенів
-- ГородницькаГородницька ЗОШЗОШ ІІ-- ІІІІІІ ступенівступенів
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З  1 вересня 2012 року впроваджуватиметься новий Державний стандарт початкової загальної 
освіти, у якому велика увага приділяється здов’язберігаючим  технологіям та екологічній спрямованості 
освіти. 

Стандартом також передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу, впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у освітньому процесі початкових класів, введено нову освітню галузь 
«Природознавство». 

Тому в наступному навчальному році початкова освіта району працюватиме з максимальним 
урахуванням вищезгаданих особливостей, базуючись на діючих нині Державних стандартах. 

 
Методична робота                                             
Система  методичної   роботи в районі  сконцентрована  над  реалізацією  науково – методичної 

проблеми „Компетентнісний підхід у навчанні та вихованні учнів як одна з умов модернізації освіти ” та 
інтегрувала  в  єдине  системне  ціле  всі  науково – методичні  проблеми  шкіл. Шляхами  вирішення  
проблеми  є проведення семінарів – практикумів, атестаційні  експертизи  шкіл, організація діяльності 
освітніх округів, упровадження  профільного  навчання,  поглиблене  вивчення  предметів, вивчення  ППД, 
організація  наставництва, проведення  педагогічних виставок, оглядів-конкурсів.  

Працювало  72 районних та окружних методичних  об’єднань, творчих груп - 13, шкіл ППД - 
12, проведено 52 практичні та теоретичні семінари,  3 майстер-класи досвідчених педагогів. 

Ефективно працювали творчі групи вчителів української 
мови та літератури (керівник Горлатий Я.В.), іноземних мов 
(керівник Кириченко Н.В.), трудового навчання (керівник Шпунтов 
В.О.). У їх роботі  розглядались питання удосконалення уроку як 
засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, організації 
навчально-пізнавальної діяльності на уроках у класі з малою 
наповнюваністю, особистісно зорієнтованого підходу, використання 
проектних технологій; вироблені рекомендації щодо розвитку 
творчих особистостей школярів на основі використання 
інноваційних педагогічних технологій. 

Професором, завідувачем кафедри гуманітарних технологій Черкаського державного 
університету Іваном Павловичем Підласим проведено тренінг для керівників шкіл, вчителів 
«Продуктивна технологія навчання». 
 Робота психологічної служби району була спрямована на координацію діяльності практичних 
психологів та соціальних педагогів з реалізації діючих програм. Продовжувались дослідження з проблем: 
“Емоційні стани дітей 6-7 річного віку та їх врахування в навчально-виховному процесі в період адаптації” 
та “Рівень сформованості психологічної готовності випускника школи до дорослого життя”.  
 На базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. діяв експериментальний майданчик  з проблеми  апробації 
програмних засобів навчання з фізики, математики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, 
історії, хімії, біології. 
 19 шкіл району реалізують міжнародний проект  «Майбутнє починається сьогодні». 

Апробація та моніторингові дослідження навчальної 
літератури у 2011 році були організовані в школах району 
відповідно до замовлення ЖОІППО. До апробації були залучені 
висококваліфіковані вчителі, які володіють прийомами 
дослідницької роботи, ґрунтовно знають фактичний матеріал, 
упроваджують ефективні методики навчання. Апробації підлягали 
підручники з історії України та всесвітньої історії, географії,  
української мови , художньої культури, трудового навчання.  В ході 
апробації була проведена експертиза видань вчителями, було 
вивчено думку учнів, батьків щодо підручників. 

З метою розвитку свідомого ставлення до материнства та 
батьківства як основи сімейного життя, формування життєво необхідних навичок у підготовці 
майбутніх мам до періоду вагітності, пологів та догляду за дитиною 28.12.2010 р. розпочато проект 
«Школа батьківства». На базі РМЦ розпочала свою роботу вітальня для майбутніх матусь (керівник 
Дем’янчук Н.К.). 

 
Аналіз стану методичної роботи у навчальних закладах району дає право стверджувати, що вона 

спрямована на підвищення педагогічної майстерності кожного вчителя. Методичні кабінети із достатнім 
змістовим наповненням діють у 26 із 49 загальноосвітніх  навчальних  закладів району, що становить   
56 % від загальної кількості закладів, а тому слід удосконалювати змістове наповнення методичних 
кабінетів і надалі. У 2010-2011н.р. оновлено, поповнено матеріалами досвіду роботи вчителів з 
упровадження сучасних технологій навчання та виховання методичні кабінети Барвинівської, 
Новороманівської, Повчинської, Тальківської, Немильнянської шкіл. 
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Кількість учасників конкурсу "Вчитель року"

Процес упровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес хоч і 
розпочався, але не набув масовості. В школах він відбувається з різною інтенсивністю і, як правило, 
тримається, у першу чергу, на ентузіазмі вчителів. За результатами перевірки ефективності використання та 
впливу на освітній процес сучасних інформаційних технологій у системі навчально-виховного процесу лише 
36% вчителів використовують програмні засоби навчання на уроках, комунікаційні мережі Інтернет для 
пошуку потрібної інформації, створюють власні мультимедійні презентації, реалізують функції комунікації 
за допомогою електронної пошти.  

Учитель  зростає  як  творчий  педагог  – майстер  протягом  усіх  років  роботи  у  школі. Головне  в  
цьому процесі – розуміння  й  бажання  самого  вчителя  самовдосконалюватися, займатися  самоосвітою, 
йти  в  ногу  з  часом. 635  примірників фахових видань передплачують учителі району, що становить  80 
% від загальної кількості педагогів. 

Розвитку педагогічної майстерності сприяє участь педагогів у 
творчому конкурсі «Учитель року». У І та ІІ етапах І туру 
національного турніру професійної майстерності педагогічних 
працівників взяли участь 16 вчителів. Розширилась географія 
конкурсу, збільшилось представництво загальноосвітніх 
навчальних закладів.  

До участі в конкурсі школи рекомендували вчителів у всіх 
п’яти номінаціях: Городницька – 6 учасників, Великогорбашівська 
– 1, Лучицька – 1,  Колодянська – 3,  Гірківська – 1,  Киянська – 1, 
Піщівська – 1, Броницькогутянська – 1, Пилиповицька - 1 
учасника. 

Переможцями районного етапу визнано в номінаціях: 
«Початкові класи»                  - Шнайдер Г.О. – Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.  
«Історія»                                  -  Кондрачук О.А. – Лучицька ЗОШ І-ІІ ст. 
«Німецька мова»                     - Лопатюк Г.А. – Колодянська ЗОШ І-ІІІ ст.  
«Зарубіжна література»         -  Анхім З.В. – Піщівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
«Образотворче мистецтво»   - Шпунтов В.О.–Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.  

Традиційним став у районі методичний захід із захисту творчого 
доробку педагогічних колективів ЗНЗ, учителів, вихователів з упровадження 
сучасних освітніх технологій, ППД  під час відкриття районної виставки 
«Сучасна освіта Звягельщини». Всього на виставці в цьому навчальному 
році було представлено  372 роботи з 36 шкіл та РМЦ.  

Заслуговує на увагу сучасне інноваційне оформлення та зміст 
матеріалів Городницької, Гульської, Великомолодьківської, Колодянської,   
Новороманівської, Несолонської, Федорівської, Ярунської  ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Великогорбашівської, Івашківської, Малоцвілянської, Наталівської, 

Стрієвської  ЗОШ І-ІІ ступенів, РМЦ 
та Слободороманівської гімназії.   

 Цікаві, креативні матеріали з досвіду роботи презентували 
педагоги Несолонської, Новороманівської, Киянської, Токарівської, 
Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гірківської, Стрієвської ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 
          Варто відзначити роботи з декоративно-прикладного 
мистецтва, представлені  вчителями: Шакурою Ю.Л (Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Алексійчуком  П.П. (Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.), 
Григорчук І.Л. (Ярунська ЗОШ  І-ІІІ ст.). 

Вчителі району мають можливість ділитися своїми 
надбаннями, досвідом упровадження сучасних технологій навчання та виховання на  сторінках газети 
«Школам Лесиного краю» і методичного вісника «Педагогічні обрії».  Авторами   цьогорічних   видань 
були  вчителі  Горлатий Я.Б., Анхім З.В. (Піщівська ЗОШ), Мосійчук Г.Н., Коренчук Л.О., Янченко В.Г., 
Євпак Н.П. (Ярунська ЗОШ),  Литвинчук І.В., Лісовська М.В., Барам Т.І., Бурченя О.Ф.,  Шиліна С.В. 
(Городницька ЗОШ),  Ейсмонт Р.В., Петришина О.В. (Великогорбашівська ЗОШ), Бондарчук Г.В., Усенко 
І.М. (Колодянська ЗОШ), Петровська А.П. (Наталівська ЗОШ), Жолтікова С.Й. (Поліянівська  ЗОШ),  
Васильчук Т.А. (Великомолодьківська ЗОШ), Шнайдер Г.О. (Броницькогутянська ЗОШ), Бармак В.І. 
(Киянська ЗОШ), Монжиєвська Л.Ф. (Суслівська ЗОШ), Конончук Л.І. (Калинівська ЗОШ), Кондрачук О.А. 
(Лучицька ЗОШ), Лопатюк О.О. (Гірківська ЗОШ), Макашева О.Г. (Чижівська ЗОШ). 

Сучасні технології навчання впроваджують вчителі початкових класів Герасимчук О.С. (Киківська 
ЗОШ), Нечипорук Є.Д. (Дідовицька ЗОШ), Чорноус Т.П. (Майстровільська ЗОШ), вчителі української мови 
та літератури Запольська Н.М. (Стрієвська ЗОШ), Малина Л.Г. (Токарівська ЗОШ),  вчителі світової 
літератури Бармак В.І. (Киянська ЗОШ), Медвежинська Т.Є., Горблюк А.В. (Ярунська ЗОШ), вчителі 
іноземних мов Петришина І.В. (Киківська ЗОШ), Вовк М.В. (Жолобненська ЗОШ), вчителі математики  
Гриценко В.І. (Повчинська ЗОШ), Майстренко І.В. (Городницька ЗОШ), Бойко Т.І. (Чижівська ЗОШ), 
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Мислінська В.П. (Немильнянська ЗОШ), вчителі географії Черемха М.Р. (Великомолодьківська ЗОШ), 
Нагірняк І.В., Нагірняк Б.А. (Городницька ЗОШ), вчителі хімії і біології Ковальчук Г.І. (Івашківська  ЗОШ), 
Черниш О.С. (Новороманівська ЗОШ), Антонова Г.Ю. (Жолобненська ЗОШ), Крукова Н.О. (Городницька 
ЗОШ), вчителі фізики Пасічник М.М. (Новороманівська ЗОШ), Касьян В.О. (Городницька ЗОШ), вчителі 
трудового навчання Шпунтов В.О. (Пилиповицька ЗОШ), вчителі фізкультури Іляхов В.Ф. (Суслівська 
ЗОШ), Храбан І.С. (Великомолодьківська ЗОШ), вчителі музики та художньої культури Деркач І.С. 
(Немильнянська ЗОШ), Семенишин А.М. (Калинівська ЗОШ), Василенко А.І. (Наталівська ЗОШ). 

Здійснюючи аналіз діяльності методичної 
служби району за 2010-2011 навчальний рік, є підстави 
відзначити поліпшення роботи, але не повне усунення 
недоліків у порівнянні із минулим роком. Слід зазначити 
,що  покращився стан справ щодо організації 
інформаційно-комунікаційної діяльності, а саме при 
проведенні методичних заходів постійно 
використовуються інформаційні  технології, велика увага 
приділялась підвищенню рівня методологічної підготовки 
педкадрів, організаційно-інформаційний аспект  
реалізувався за принципами системності, доступності, 
практичної спрямованості, а також виступав головним 
напрямком у роботі з педагогічними працівниками.  

Разом з тим, в організації науково-методичної 
роботи є ще ряд недоліків,  а саме:  аналітико-корекційна діяльність ще не набула системності; діагностика, 
корекція, корекційні рішення, корекційні рекомендації носять фрагментарний характер;  недостатній рівень 
організації самоосвітньої діяльності педагогів;  потребує удосконалення робота з виявлення, вивчення та 
узагальнення ефективного педагогічного досвіду на рівні закладів освіти. 

     Суттєвої корекції потребує діяльність районного методичного центру щодо пошуку, виявлення 
та підтримки творчо працюючих учителів району, оскільки за останні 5 років жоден із педагогів 
району, які були учасниками обласних етапів Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року», не став 
лауреатом або переможцем.   

    Ці та ряд інших питань вимагають вирішенням найближчим часом. Отже, плануючи методичну роботу 
з педкадрами на новий навчальний рік, керівники навчальних закладів повинні спрямувати її у таких 
напрямках: 

- системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою; 
- модернізація форм, змісту методичної роботи з метою підвищення професійної компетентності 
педагогічних працівників; 
- активне залучення педагогічних працівників, що беруть участь в проектах професійного розвитку, до 
організації методичної роботи в районі; 
- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного 
підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, оволодінню сучасними технологіями навчання та 
виховання, інформаційно-комунікативними технологіями;  
- цілеспрямований та результативний  моніторинг педагогічної діяльності, рівня знань, умінь та 
практичних навичок учнів. 

 
Олімпіади, конкурси, турніри 
Одним  із  головних  показників  визначення  ефективності  науково-методичної  роботи  з  

педкадрами  є  якісний  показник  навчально-виховного  процесу  та  результативність участі  учнів у 
предметних  олімпіадах, конкурсах, турнірах. 

Спільно із закладами освіти РМЦ підготовлено і проведено Всеукраїнський конкурс учнівської 
творчості, присвячений Шевченківським дням, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика, Всеукраїнський конкурс літературних творів та творів образотворчого мистецтва на тему 
«Безсмертний подвиг українського народу», «Чорний біль землі», «Мій рідний край -  Житомирщина -  
земля благословенна». Кращими в цих конкурсах стали учні Барвинівської, Городницької, Піщівської, 
Федорівської, Чижівської, Ярунської, Наталівської та Стрієвської шкіл. Переможцем ІІ та ІІІ етапів та 
учасником  ІV етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стала Вертецька 
Богдана, учениця 8 класу Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Була започаткована  інтелектуальна гра з російської мови «Знаю!», участь у І турі якої 
взяли учні Ярунської (вчитель Медвежинська Т.Є.), Чижівської (Федюк Т.М.) та Великомолодької 
(Пилипчук П.А.) ЗОШ І-ІІІ ступенів, а дипломами були відзначені учні та вчителі Ярунської та 
Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

У 2010-2011 навчальному році в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 
дисциплін  взяли участь 1363 учні загальноосвітніх навчальних закладів (1052 учасники - ЗОШ І-ІІІ ст.,  311 
учасників - ЗОШ І-II ст.). 

ВидавничаВидавнича діяльністьдіяльність
НашіНаші традиціїтрадиції

““ ШколамШколам ЛесиногоЛесиного краюкраю ””
–– щомісячна газета відділу освіти. 
Розповсюджується серед освітян району. 
Заснована у 2000 році.

““ ПедагогічніПедагогічні обріїобрії ”” ––
методичний вісник районного
методичного центру. 
Заснований у 2009 році.
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Призери обласних олімпіад по ЗОШ району 
за 6 років (2006-2011 рр.) 

За результатами II етапу олімпіад переможцями стали учні Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (13  І-х 
місць, 12  ІІ-х місць,  7  ІІІ-х місць), Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. (8-І, 3-ІІ, 6-ІІІ), Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. (4-
І, 5-ІІ, 5-ІІІ), Слободороманівської  гімназії (3-І, 5-ІІ, 3-ІІІ), Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ ст. (4-І, 2-ІІ, 1-
ІІІ),  Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. (2-І, 3-ІІ, 3-ІІІ), Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ст. (2-І, 2-ІІ, 1-ІІІ),  Повчинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.  (2-І, 4-ІІ, 1-ІІІ), Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (1-І, 1-ІІ, 3-ІІІ). 
 Кращі результати серед ЗОШ І-ІІ ступенів показали учні Наталівської  (2-І, 2-ІІ, 2-ІІІ), Поліянівської  
(1-І, 2-ІІ, 2-ІІІ), Лучицької (1-І, 2-ІІ), Анастасівської (2-І, 2-ІІІ). 
 Аналіз участі шкіл у предметних олімпіадах за 3 останні роки свідчить про слабку роботу зі 
здібними дітьми у Красилівській, Гульській, Токарівській, Косенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дідовицькій, 
Середньодеражнянській, Малоцвілянській, Тупалецькій, Червоновільській ЗОШ І-ІІ ст. Тому дирекціям 
шкіл та педагогічним колективам необхідно кардинально переглянути організацію даної ділянки роботи. 

 
У ІІІ етапі  олімпіад взяли участь 73 учні, з них 14 вибороли: 6 дипломів ІІ ступеня і 8 - ІІІ 

ступеня. 
За підсумками обласних предметних олімпіад Новоград-Волинський район зайняв     

7 загальнокомандне місце серед 23 районів області, а збірна команда з польської мови – 1 місце.   
 
 

 
388 учнів із 20 навчальних закладів взяли участь у Міжнародному математичному  конкурсі 

«Кенгуру».  Найактивнішими учасниками були учні Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (70 учнів) та Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (60 учнів).  Сертифікатами за відмінні результати відзначено 65 учнів, 110 учасників показали 
добрі знання.  

У Міжнародному конкурсі юних фізиків «Левеня» взяли участь 234 учні (1-й показник в області 
серед районів за кількістю учасників). Найактивнішими  були учні Чижівської, Городницької, Гульської, 
Токарівської, Жолобненської,  В.Горбашівської, Яворівської, Поліянівської, Кленівської, Анастасівської, 
Тальківської ЗОШ. 

 
У конкурсі «Найкращий читач-2011» змагалися 20 учнів з 18 шкіл. Учень 6 класу Піщівської ЗОШ  

Заїка Богдан та учениця 7 класу Суслівської ЗОШ  Мельник Анна, як переможці ІІ етапу, брали участь в 
обласному етапі конкурсу.  Мельник Анна посіла 4 місце, Заїка Богдан виборов І місце, за що був 
нагороджений обласним журі поїздкою у м. Львів на фестиваль дитячого читання «Книгоманія». 

З 2005 року в районі проводиться фестиваль «Перлини Звягельщини», який вже став 
традиційним. Цьогорічні етапи фестивалю показали підвищений інтерес дітей та юнацтва  загальноосвітніх 
навчально-виховних закладів району до занять музичним мистецтвом. Зросла чисельність, активність 
художніх колективів та окремих виконавців. Значно підвищився рівень їх виконавської майстерності та 
сценічної  культури. Збагатився й урізноманітнився репертуар виконуваних творів. 

 У цьогорічному фестивалі взяли участь окремі виконавці та художні колективи із 37 шкіл  району:  
20-ти ЗОШ І-ІІ ступенів  і  17-ти ЗОШ І-ІІІ ступенів.  Всього до участі у фестивалі було залучено 1295 учнів. 

Своєрідними відкриттями фестивалю «Перлини Звягельщини-2011» стали виступи художніх 
колективів та окремих виконавців Барвинівської, Броницькогутянської, Городницької, Гульської, 
Великомолодьківської, Киківської, Орепівської, Пилиповицької,  Повчинської, Суслівської, Несолонської, 
Новороманівської, Токарівської, Федорівської,  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівської гімназії, 
Анастасівської, Борисівської, Варварівської, Великогорбашівської, Гірківської,  Калинівської, Лучицької, 
Немильнянської, Яворівської  ЗОШ І-ІІ ступенів. 

З метою   підтримки переможців та призерів Всеукраїнських предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін,  конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН України, лідерів спортивних 
змагань, спартакіад, турнірів, «перлинок» різноманітних Всеукраїнських і районних конкурсів та оглядів  
проводиться фестиваль «Творча обдарованість».   

2005 р.
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Кількість випускників 9 класів, 
які отримали свідоцтва особливого зразка

Цього року, 2 червня,  понад 600 глядачів у міському палаці ім. Лесі Українки мали можливість 
бути учасниками фестивалю.  За підсумками 2010-2011 навчального року у шести номінаціях («Інтелектуал 
року», «Знавець рідного слова», «Кращий читач України», «Спортивний олімп», «Музичне мистецтво», 
«Позашкілля») відділом освіти були нагороджені дипломами, грамотами та цінними подарунками  182 
учні та відзначені вчителі, що їх підготували. 
         Обдарована та талановита молодь – гордість нашого району. На виконання Указу Президента України 
та відповідного наказу Міністерства освіти і науки України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення  
та підтримки  обдарованих і талановитих дітей і молоді» розпорядженням голови  районної державної 
адміністрації  20 –ти найталановитішим дітям району, які досягли високих результатів у різних 
напрямках діяльності,  з 2009 року  встановлена щомісячна стипендія  голови  державної  адміністрації.  

У 2010-2011 н.р. стипендія  виплачувалась у сумі 100 гривень кожному.   
 
Випускники 
У 2010-2011 навчальному році 592  випускники  9 класів отримали свідоцтва про базову загальну 

середню освіту, з них 27 свідоцтв з відзнакою (4,5% (у попередньому році 5,7%).  415 випускників 11-12 
класів отримали атестат про загальну середню освіту, з них 15 учнів (3,6 % (у попередньому році 7,2%) 
нагороджені золотою медаллю, 7 – срібною (1,7% (у попередньому році 3,3%). 

299 дітей району закінчили навчання на високому рівні й нагороджені «Похвальним листом за 
високі досягнення у навчанні»,  31 дитина нагороджена «Похвальною грамотою за особливі досягнення у 
навчанні». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Спорт 

 Традиційно з 2000 року проводиться районна спартакіада 
вчителів, участь у якій цьогоріч узяли понад  250 учасників, 
продемонструвавши свою майстерність у міні-футболі, волейболі (чоловіки і 
жінки), настільному тенісі, шахах, шашках. Вперше на базі Чижівської 
школи започатковано проведення турніру з баскетболу (чоловіки).  

Активними учасниками змагань стали 
освітяни шкіл смт. Городниця, сс. Чижівка, 
Красилівка, Ч.Воля, В.Молодьків, Повчине, 
Сл.Романівська, Несолонь, Токарів. 

У травні в смт. Черняхів проводились ХІ обласні спортивні ігри 
серед працівників освіти з 5-и видів спорту, за підсумками яких наш 
район посів 12 місце. З окремих видів команда району з легкоатлетичного 
кросу у складі Корнійчука Ярослава та Гевко Ганни зайняла ІІ місце в 
загальному заліку, команда з волейболу в складі Антипчука О.А., 
Горблюка В.В., Ксенза О.А., Романюка О.В., Недзельського О.В., 

Подкаури П.П., Храбана І.С. виборола ІІІ місце серед збірних команд вчителів області. 
 

 Однією з найважливіших складових організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи є 
належна матеріально-технічна база. У 56 школах є лише 27 спортзалів і 5 спортивних кімнат, тому 
особливу увагу слід звернути на вибір навчальних модулів, що дозволятимуть у повній  мірі виконувати  
програму з фізичного виховання за наявного матеріального забезпечення. У 2010-2011 н.р. було закуплено 
45 футбольних і волейбольних м’ячів, але проблема поновлення спортивного інвентаря залишається до 
кінця не вирішеною.  

У 2010-2011 навчальному році проходила чергова спартакіада-огляд з фізичного загартування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів району. 
 У змаганнях взяли участь 2361 учень. Переможцями спартакіади-огляду стали учні  
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Ксенз О.А., Остапчук О.Ф., Пужаєв С.І.) та Поліянівської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. 
Дзюбчук В.О.), на ІІ місці учні Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Іляхов В.Ф.) та  Кленівської  ЗОШ  І-ІІ ст. (вч. 
Ковальчук О.В.), на ІІІ місці -  учні Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Чечет А.В.) та Гірківської І-ІІ ст. (вч. 
Горблюк В.В.). 
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 Стали переможцями з окремих видів спорту учні шкіл:  Броницькогутянської (вч. Солощук В.Ф.) 
– волейбол (юнаки); Жолобненської (вч. Лобащук Б.С.) – настільний теніс (дівчата); Чижівської (вч. 
Максименко Т.В.) – баскетбол (юнаки, дівчата), «Старти надій»;  Ярунської (вч. Горблюк В.В.) – шахи; 
Брониківської (вч. Горблюк А.С.) – шахи;  Броницької  (вч. Яковчук О.В.) – настільний теніс (дівчата); 
Великогорбашівської (вч. Денисюк М.П.) – легкоатлетичний крос, міні-футбол (юнаки); Дідовицької  (вч. 
Ничипорук  П.П.) – волейбол (юнаки). 

Досягли прогресу в порівнянні з минулим роком команди шкіл: Красилівської (з 21 місця на 12), 
Кленівської ( з 17 місця на 2), Червоновільської ( з 15 місця на 5), Дідовицької (з 12 місця на 8). 
 Погіршили свої показники в порівнянні з минулим роком команди шкіл -  Повчинської (з 7 на 19 
місце), Киянської  (з 9 на 17 місце), Великогорбашівської ( з 1 на 6 місце), Варварівської (з 6 на 14 місце), 
Калинівської (з 8 на 16 місце). 

Разом з тим  учні Броницької (директор Халан М.М.), Малоцвілянської  (директор Боровець В.Д.) та 
Суховільської (директор Герус Н.С.) ЗОШ І-ІІ ступенів взяли участь лише у двох видах змагань спартакіади. 

В обласних змаганнях взяли участь 156 учнів з  Броницькогутянської (волейбол, юнаки), 
Городницької (футбол - юнаки, легкоатлетичний крос, легкоатлетична  естафета, легка атлетика, волейбол - 
дівчата, «Старти надій»),  Гульської  (футбол - дівчата, настільний теніс – юнаки і дівчата), Косенівської 
(футбол – дівчата), Несолонської (волейбол, настільний теніс – юнаки),  Новороманівської (боротьба 
вільна),  Суслівської  (баскетбол, футбол - юнаки), Токарівської (футбол - дівчата), Чижівської  (баскетбол – 
юнаки і дівчата,  гандбол – юнаки і дівчата), Ярунської ЗОШ (волейбол - дівчата, шахи, «Старти надій»).  

За підсумками обласної спартакіади школярів Н-Волинський район зайняв загальне ІІІ місце. 
 

Позашкільна освіта 
Створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку дитини  сприяє 

Районний центр творчості, спорту та туризму учнівської молоді, що працює на базах 22 загальноосвітніх 
шкіл району. 

У 79-ти групах виховується 1595 дітей, що на 270 дітей більше ніж у попередньому році: 
 - 30 груп (695 учнів) – спортивного напрямку, 
 - 49 груп (900 учнів) – декоративно-прикладного, технічного, наукового напрямків. 

 Охоплення дітей позашкіллям становить 31,1%, що на 6,3% більше в порівнянні з минулим 
навчальним роком.  

З грудня 2010 р. введено додатково 4 ставки керівників гуртків. Кількість викладацьких годин складає 
292, що на 72 години більше минулого року. Кількість виділених годин відповідає рівню 2004 року.   

 У 2010-2011 навчальному році вихованці позашкільного закладу взяли участь в більше ніж 30 
виставках, конкурсах, змагання, турнірах, фестивалях та вибороли 26 призових місць.               

Активно працюють гуртки декоративно-прикладного напрямку (7 призових місць): гурток 
«Декоративно-прикладна творчість» при Броницькогутянській ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Хоменюк Н.О.), гурток 
«Декоративно-прикладна творчість» при Наталівській ЗОШ І-ІІ ст. (кер. Семенишина Т.В.), «Фітодизайн» 
при Киянській ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Ляхович З.М.) 

Найпопулярнішим  серед вихованців залишається гурток «Бісероплетіння»,  який працює при Ярунській 
та Суслівській ЗОШ І-ІІІ ст. Керує  гуртком майстер народної творчості Назаревич В.В., яка на своїх 
заняттях постійно вводить нові форми роботи.  

Результативно працюють  гуртки «Персональний комп’ютер» (Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., кер.  
Майстренко Г.В. – 2 І місця), «Судномоделювання» (Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст., кер. Василенко В.В., 3 
призових місця) , «Початкове моделювання» ( Майстрівська ЗОШ І ст. та Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.,  
керівник  Рожкова З. В., І місце).  

Вихованці центру взяли участь в обласному фестивалі–конкурсі пісенної творчості «Кришталеві 
нотки», серед переможців - 7 школярів району із Великомолодьківської, Суслівської, Пилиповицької, 
Червоновільської ЗОШ. 

На обласному фестивалі хореографічного мистецтва «Феєрверк танцю» ансамбль Пилиповицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. став дипломантом конкурсу.               
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Кожен з керівників гуртка Малої академії наук України (МАН) підготував одного вихованця для 
участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт  МАН: 

 з біології -  ІІ місце у Рафальського Олексія, учня Слободороманівської гімназії,  
       кер. Рафальський О.О. 
 з історії  - ІІ місце  у  Голуб Анастасії, учениці Слободороманівської гімназії, кер. Кірюшкіна Л.В. 
  з інформатики  -  ІV місце у Костюка Дмитра, учня Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.,  
       кер. Майстренко Г.В. 
 з фізики -  ІV місце  у Матвійчука Олександра, учня Слободороманівської гімназії,  
       кер. Ковальчук В.В. 

 
Традиційно в березні місяці був проведений районний конкурс 

екологічних агітколективів, у якому взяли участь колективи 25 шкіл району. 
Команда-переможець Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. «Первоцвіт» на обласному 
конкурсі-огляді зайняла ІІ місце. 

За 3 роки існування гуртка  «Карате» (кер. Загривий Р. В.) наші вихованці 
прийняли участь у Всеукраїнських  турнірах : «Олімпійськи надії» у м.Львів, 
Відкрита першість м.Києва, Відкритий Чемпіонат Рівненської обл., 
Міжнародний турнір «Чернівці ОРЕН», Міжнародний турнір «Будапешт 
ОРЕН», Угорщина. Загалом здобуто 9 – І,     13 -  ІІ  та    15 - ІІІ місць.  Кращі вихованці гуртка: Дем’янчук 
Ігор, Пантус Олексій, Пелешок Ірина, Тарасюк Дарина (Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.),  Канарський Олександр, 
Євпак Володимир (Наталівська ЗОШ І-ІІ ст.).  

У нинішньому році відбувся зліт юних туристів-
краєзнавців, активістів учнівської молоді «Моя земля – земля 
моїх батьків», у якому взяли участь 24 школи району (понад 
300 учасників). 

За участю  вчителів образотворчого мистецтва проведені 
майстер-класи «Фітодизайн», «Вироби з природного 
матеріалу», «Великодні писанки». 

 З метою обміну досвіду та підвищення фахової майстерності проводено 
засідання динамічних груп за напрямками роботи: декоративно-прикладним, 

інтегрованого циклу, спортивно-туристичним, художньо-естетичним.   
РЦТСТУМ був активним учасником творчого звіту Новоград-Волинського району в м. Житомирі, на 

якому демонструвалися творчі роботи вихованців та керівників гуртків РЦТСТУМ. 
За підсумками участі в обласних масових заходах за І півріччя 2011 року колектив РЦТСТУМ 

посів ІІІ  місце з 28-ми (серед 23 районів та 5 міст області). 
Здобуття якісної позашкільної освіти ускладнюється через недостатній рівень матеріально-технічної та 

навчальної бази позашкільного навчального закладу. У 2011 році розроблено  районну програму розвитку 
позашкільної освіти на період до 2014 року, яка передбачає вдосконалення позашкільної освіти шляхом 
надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, 
інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту. 

 
Бюджет 
На 2011 рік на галузь «Освіта » виділено 58457,9 тис.грн., що на 3348,4 тис.грн. більше ніж у 2010 році: 

- загальна середня освіта – 52 566 тис.грн. (+ 3473,1 тис.грн. до минулого року), 
- дошкільна освіта – 3 517,1 тис.грн. (+399,6 тис.грн.), 
- розвиток дошкільної освіти – 1 362,9 тис.грн. (-1355,7 тис.грн.), 
- позашкільна освіта – 957,7 тис.грн. (+957,7 тис.грн.), 
- діти-сироти – 43 тис.грн. (+8 тис.грн.), 
- діти-сироти (матеріальна допомога) – 11,2 тис.грн. (+11,2 тис.грн.) 

Районний бюджет освіти, 
 млн. грн. 

52,566 відсоток 

зарплата і нарахування 43,414 82,6 % 
природний газ 2,230 4,2 % 
тверде паливо 1,513 2,9 % 
ел.енергія 0,689 1,3 % 
теплова енергія 0,302 0,6 % 
харчування 1,106 2,1 % 
відрядження 0,452 0,9 % 
послуги 1,260 2,4 % 
придбання, ремонти 1,221 2,3 % 
інше 0,379 0,7 % 
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Розподіл коштів освіти на 2011 рік, млн.грн. 
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 Ремонти, придбання, теплозабезпечення 
 Надання якісних освітніх послуг нерозривно пов’язане з 
покращенням умов навчання школярів. 

Відділ освіти висловлює щиру вдячність директорам 
шкіл, педагогічним колективам, батьківській громадськості за 
надану дієву практичну допомогу, залучення благодійних та 
спонсорських коштів з метою якісної підготовки шкіл до нового 
навчального року. 

Комісією відділу освіти по огляду стану готовності 
навчальних закладів до нового навчального року, яка працювала у 
період з 2 по 12 серпня 2011 р., було відзначено з кращої сторони 
роботу колективів Майстровільської, Вербівської, Суховільської, Івашківської, Великогорбашівської, 
Федорівської, Барвинівської, Пилиповицької, Жолобненської, Косенівської, Наталівської шкіл. 

На підготовку закладів освіти у 2011 році залучено 254,6 тис. грн. бюджетних коштів, зокрема: 
закуплено фарбу та розчинник (98 тис.грн.), крейду (5,3 тис.грн.), класні журнали (14,4 тис.грн.), миючі й 
чистячі засоби (3,7 тис.грн.), посуд (5,7 тис.грн.), будівельні матеріали (6,9 тис.грн.), канцтовари та 
обладнання 25,6 (тис.грн.); проведено передплату періодичних видань; оплачено послуги з поточних 

ремонтів на загальну суму 11,4 тис.грн. 
За рахунок додатково виділених коштів з районного 

бюджету проведено капітальний ремонт покрівлі спортзалу 
Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів (77 тис.грн) та поточний ремонт 
системи опалення Таращанської ЗОШ І-ІІ ст. (18 тис. грн.). 

За кошти субвенції з Чижівської сільської ради 
(виділяє вже 3 роки поспіль) проведено ремонт водонапірної вежі 
школи (15 тис.грн.) та придбано різну оргтехніку на 5 тис.грн.  

За допомогою спонсорів безкоштовно проведено ремонт 
зовнішньої тепломережі Красилівської ЗОШ (Табалюк С.М.), 
облаштування нового паркану Івашківської ЗОШ (Газаров А.О.), 
ремонт водонапірної вежі Токарівської ЗОШ (Гальчук В.Д.), 

реконструкцію вхідного ганку Пилиповицької ЗОШ (Лук’янчук М.Г.), ремонт артсвердловини 
Великогорбашівської ЗОШ, влаштування освітлення Барвинівської ЗОШ, заплановано влаштування нової 
відмостки фундаменту Таращанської ЗОШ. 

 
За кошти субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток району проводяться роботи по 10 школах, на що 
передбачено 3,7 млн.грн. (заміна водогрійних котлів у котельнях шкіл сс. 
Курчиця, Дідовичі, Токарів, Повчине, Барвинівка; заміна вікон на 
металопластикові у ЗОШ сс. Стриєва, Орепи, Н.Романівка, Сусли; ремонти 
дахів у Орепах, Н.Романівка; спорудження шатрового даху Городницької 
ЗОШ). Це дасть змогу покращити температурний режим у приміщеннях, 
ефективно і економно витрачати енергоносії.  

Крім того, на капремонт теплоенергетичної системи Гульської ЗОШ 
виділено 550 тис.грн. (замовником є сільська рада). При освоєнні коштів 
витрати на теплозабезпечення цієї школи значно зменшаться, попри того, що 
вже останнє десятиріччя опалення даної школи вчасно не розпочинається.  

Опалення шкіл забезпечують:

- 11 газових котелень, 
- 19 котелень на твердому паливі, 
- 25 шкіл – пічне опалення,
- 1 школа – централізоване теплопостачання

(с. Гульськ)

Теплозабезпечення
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На капремонт (ремонт даху, часткова заміна вікон) Ярунського МНВК виділено 299 тис.грн., на 
початкові роботи з реконструкції нежитлового приміщення під ДНЗ у с. Ярунь – 832,3 тис.грн., у 
с.Романівка – 88,7 тис.грн.  

На проведення ремонтних робіт у  Слободороманівській гімназії виділені кошти у сумі 552 тис.грн.  
Щороку складно проходить 

опалювальний період у школах району. Причини 
різні: складність у проведенні тендерних торгів по 
придбанню палива, зношеність обладнання 
(котли, водонапірні вежі, системи тепло і 
водопостачання, перебої з постачанням 
електроенергії). Проте працівникам відділу 
освіти, керівникам шкіл разом з обслуговуючим 
персоналом вдається оперативно вирішувати всі 
проблеми. 

  Забезпеченість шкіл паливом для 
опалювального сезону 2011-2012 рр. станом на 
01.08.11 становить 40 % ( до 01.01.2012 це 
становить  100%).        

У наявності:       - 824 т вугілля  
              - 5,2 т торфобрикету  
              - 641,88 м3 дров. Завезення дров триває (необхідно ще доставити 1654,12 м3). 

  
Поряд із здобутками є величезна низка проблем, серед яких фінансові переплітаються з проблемами 

організації навчально-виховного процесу. Досягнення високого рівня якості освіти, підвищення його 
ефективності може бути реалізоване за умови перетворення у надзвичайно вагому суспільну мету, 
національну ідею, втілення якої залежить не лише від державної політики в галузі освіти, а й від розуміння 
та підтримки тих, хто безпосередньо займається навчанням і вихованням підростаючого покоління.  
  
 Тому сподіваємось на плідну роботу освітян району в новому 2011-2012 навчальному році на шляху 
вирішення наступних завдань:  
 
1. Модернізація змісту освіти, орієнтація на системний розвиток 

особистості, забезпечення наступності між усіма  освітніми ланками. 
2. Продовження роботи спільно з органами місцевого самоврядування з 

відновлення і створення ДНЗ. 
3. Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти всіх дітей 5-річного віку, 

здійснення соціально-педагогічного патронату сімей з дітьми 
дошкільного віку. 

4. Вдосконалення методичного забезпечення Базової програми розвитку 
дитини дошкільного віку «Я у Світі» та поетапне впровадження її в 
практику роботи дошкільних закладів.  

5. Забезпечення медико-психолого-педагогічної взаємодії з проблеми 
охорони фізичного здоров’я дітей  у інтеграції вимог суспільного і 
сімейного виховання.  

6. Охоплення всіх дітей  шкільного віку систематичним навчанням і 
забезпечення умов здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

7. Вдосконалення і розвиток освітніх округів. 
8. Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів 

до навчання у школі ІІ ступеня, учнів 10-11-х класів при переході на 11-
річний термін навчання та профільність. 

9. Переорієнтація процесу навчання з інформативної форми на розвиток 
особистості дитини, впровадження особистісно зорієнтованого підходу. 

10. Забезпечення виконання навчальними закладами державних вимог щодо 
змісту, рівня, обсягу дошкільного, позашкільної та середньої освіти, 
впровадження державних стандартів. 

11. Організація роботи позашкільного навчального закладу як 
координаційного центру виховної та організаційно-масової роботи. 

12.  Розвиток у підростаючого покоління творчих здібностей, підтримка 
обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і 
самореалізації особистості. 

13. Задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами, інтеграцію їх у ЗНЗ. Здійснення заходів 
щодо формування сучасної моделі комплексної підтримки дитини з вадами розвитку, що передбачає 
активну участь сім’ї у реабілітаційному процесі. 
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14. Докорінне поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв 
українського народу, вивчення його історичної і культурної спадщини, 
формування високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 
громадянських і конституційних обов‘язків, поваги до державних 
символів України. 

15. Спрямування виховної роботи на становлення демократично 
зорієнтованої, відповідальної, моральної і самодостатньої особистості. 

16. Зміцнення демократичних засад в освіті, у т.ч. шляхом розвитку 
учнівського самоврядування, залучення в установленому порядку  
учнів до участі у вирішенні питань місцевого значення. 

17. Формування через освіту здорового способу життя, високої 
гуманістичної культури особистості, здатності протидіяти негативним 
соціокультурним впливам і бездуховності. 

18. Забезпечення виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про 
охорону дитинства» в частині організації безкоштовного харчування 
учнів 1-4 класів. 

19. Упровадження сучасних інформаційних педагогічних технологій, 
реалізація державної програми «Інформаційні і комунікативні 
технології в освіті й науці». 

20. Створення умов для набуття 100% учителів умінь і навичок роботи на 
персональному комп’ютері, використання сучасних ІК - засобів  у 
навчальному процесі. 

21. Підключення всіх шкіл І-ІІ ступенів до мережі Інтернет. Забезпечення 
комп’ютерами ЗОШ І ступеня. 

22. Спільно із органами місцевого самоврядування - забезпечення 
комп’ютерами дошкільних навчальних закладів.  

23. Сприяння безперервній освіті педагогічних працівників, надання їм 
науково-методичної допомоги для фахового вдосконалення і розвитку 
творчості. 

24. Удосконалення системи управління освітою шляхом переходу до 
державно-громадського управління, забезпечення активної взаємодії 
органів самоуправління і громадських організацій; сприяння 

активізації діяльності батьківської громадськості, піклувальних рад, 
різноманітних фондів, меценатів. 

25. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань 
педагогіки, психології, фахових дисциплін з метою безперервного 
підвищення їхньої  кваліфікації і вдосконалення педагогічної 
майстерності. 

21.  Апробацію та введення нових освітніх технологій і систем. 
22. Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування у них 

навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними 
технологіями. 

23. Підвищення рівня методологічної підготовки педкадрів, перенесення акценту 
на інтерактивні аспекти  навчання. 

24. Проведення моніторингу навченості та вихованості учнів, використання 
сучасних технологій тестової оцінки знань. 

25. Науково-методичний супровід діяльності освітніх округів, організації та 
здійснення профільного навчання. 

26.  Розширення мережі психологічної служби району (поетапне введення посад 
практичних психологів і соціальних педагогів), введення у штатні розписи 
шкіл посад медичних сестер. 

               
 
 

Начальник відділу освіти            О.А. Антипчук 
 

 
 

Відділ освіти  
Новоград-Волинської районної державної адміністрації 

 
25 серпня 2011 року 


