
ПОСТАНОВА 
колегії управління  

освіти і науки  
Житомирської обл. 
держадміністрації,  
президії обкому  

профспілки 
працівників освіти і  
науки та президії 
 обласної ради 
Педагогічного  

товариства України 
 

Про організацію  
в області заходів  
Всеукраїнського  
конкурсу 

«Учитель року-2010» 
На виконання Указу 

Президента України від 29 
червня 1995 року №489 
«Про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 
вересня 2005 року №900 та 
рішення колегії 
Міністерства освіти і науки 
України від 30 квітня 2009 
року №5/8-19  

ПОСТАНОВЛЯЄМО : 
      1. Провести в грудні 2009 року в районах 
та містах області перший тур Всеукраїнського 
конкурсу 

 «Учитель року-2010» 
за Положенням, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 
року №638-95-п із змінами, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 14 
вересня 2005 року №900  

у номінаціях:  
«Правознавство», 

«Математика», «Географія», «Хімія», 
«Трудове навчання». 

Врахувати, що Всеукраїнський конкурс 
«Учитель року» проводиться на добровільних 
засадах. У конкурсі беруть участь педагогічні 
працівники загальноосвітніх навчальних 
закладів за основним місцем роботи – 
громадяни України незалежно від освіти, 
набутого фаху і віку, які мають стаж 
педагогічної роботи не менше, як 5 років. 

2. У січні-лютому 2010 року провести в м. 
Житомирі другий (обласний) тур конкурсу у 
номінаціях: «Правознавство», «Математика», 
«Географія», «Хімія», «Трудове навчання». 

3. Встановити, що до участі в обласному 
турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2010» допускаються за поданням райво лише 
переможці першого туру: по одному в кожній 
номінації від району. 

Впровадження 
інноваційних технологій— 
запорука якісної освіти 

Відповідно до наказу 
відділу освіти № 399 від 
22.10.2009р. буде проведено 
районний конкурс-ярмарок 
педагогічної  творчості 
“ С у ч а с н а  о с в і т а 
Звягельщини-2010”. 

Номінації  
конкурсу-ярмарку: 

- управління освітою; 
- методична робота з 
 педагогічними кадрами; 
- робота з обдарованими 
учнями; 
- виховна робота; 
- позашкільна освіта; 
- дошкільна освіта; 
- використання інновацій з 
базових дисциплін; 
- бібліотечні технології. 

Наказ про проведення олімпіад 2 

Зовнішнє незалежне 3 

Наказ про запобігання 3 

Наказ та положення про 4 

Впровадження інноваційних 7 

Стипендіати  голови РДА 5 

Вивчаємо німецьку мову 6 

У випуску: 

жовтень, 2009 

    вул. Соборності, 70 

Випуск 8 

Школам  Лесиного  краю 

     20 жовтня  на базі Малоцвілянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів  проведено семінар-
практикум вчителів початкових класів на 
тему «Використання інтерактивних 
технологій з метою розвитку творчої 
особистості учнів». (Продовження на 
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НАКАЗ 
24.09.09                 №  360 

 
     Про проведення І-ІІ етапів 
  Всеукраїнських  учнівських 
олімпіад з базових дисциплін  
у 2009-2010 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, 
турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
від 18.08.98 р. № 305 та згідно листа Житомирського 
ОІППО від 14 вересня 2009 року № 1-2066  
 
Н А К А З У Ю: 
 
 1. І-й етап (шкільний)  олімпіад з української мови і 
літератури, російської мови і російської та зарубіжної 
літератури, математики, інформатики, фізики, хімії, 
біології, географії, основ економіки, історії, основ 
правознавства, іноземних (англійська, німецька, 
французька, польська) мов, трудового навчання 
провести у жовтні 2009 року.  

 
До участі в олімпіадах залучити всіх бажаючих 

учнів школи. 
 

2. ІІ -й етап (районний) олімпіад з базових 
дисциплін провести на базі Новоград-Волинської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 в такі терміни: 

 
31 жовтня        - українська мова і література; 
7 листопада    - рос. мова, російська та  
                           зарубіжна л-ра, географія; 
14 листопада  - математика, історія; 
21 листопада  - фізика, економіка;  
28 листопада  - англійська мова, біологія; 
5 грудня           - німецька мова, правознавство, 
      трудове навчання; 
12 грудня         - французька мова, польська 
      мова;  
19 грудня         - інформатика, хімія. 
 

3. ІІ етап олімпіади з інформатики  провести на 
базі  Слободороманівського ЗНВО «Школа-гімназія-
дошкільний навчальний заклад». 

 
4. В ІІ етапі (районному) олімпіад беруть участь 

учні-переможці І етапу (шкільного) олімпіад в 
кількості: 

 
- по одному учню з 8, 9, 10, 11 класів, крім: 

- економіка   -  по одному учню з 10, 11 кл.; 
- математика - по одному учню з 7, 8, 9, 10, 11 кл.; 
- труд. навчання - по одному учню з 9, 11 кл.; 
- інформатика - по два учні з 10, 11 кл.; 
- іноземні мови    - по одному учню з 9, 10, 11 кл.; 
- польська мова  - по два учні з 8, 9, 10,  11 кл.; 
- правознавство - по одному учню з 9, 10, 11 кл. 
 
      Кількісний склад команд для участі в ІІ 
(районному) етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін визначається  
відповідно до таблиці, поданої в попередньому 
бюлетені. 
  
 5. Для проведення ІІ етапу олімпіад створити 
оргкомітет  та журі, до складу яких залучити кращих 
вчителів, представників відділу освіти, РМЦ. 
 
 6. Для проведення олімпіад керуватися 
методичними рекомендаціями та завданнями  
розробленими предметними лабораторіями  
Житомирського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.  
  
 7 Витрати на проведення районних олімпіад 
провести за рахунок коштів, виділених на 
проведення позакласних заходів. 
 
 8. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад надіслати звіти 
про проведення ІІ етапу та заявки на участь в ІІІ 
етапі олімпіад відповідному оргкомітету обласних 
олімпіад до 30 грудня 2009 року, а з української 
мови та літератури, історії до 20 грудня 2009 року. 
 
 9. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад забезпечити 
участь команд в ІІІ етапі в січні – лютому 2010 року.  
 
 До місця проведення олімпіад учні прибувають 
організовано у супроводі керівника команди, маючи 
при собі паспорт або свідоцтва про народження, 
медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб 
та контакту з інфекційними хворими ( п.3.11 чинного 
Положення).   
  
  Команду чисельністю 6 чоловік супроводжують 
двоє дорослих, які є керівниками  команди і 
відповідають за життя та здоров’я членів команди. 
  
 10. До 10.01.2010 року оргкомітету ІІ етапу 
олімпіад  проаналізувати результати предметних 
олімпіад з метою поліпшення їх організаційного 
рівня, підвищення якості підготовки учнів до 
олімпіад, удосконалення роботи з обдарованими 
дітьми. 

 
          Начальник відділу                     О.А.Антипчук 

19 листопада на базі Суховільської ЗОШ І-ІІ ст. 
відбудеться семінар вчителів початкових класів 

Стор. 2 Школам  Лесиного  краю 
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ДО УВАГИ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ВСТУПАТИ  

ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У 2010 РОЦІ! 
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до 
вищих навчальних закладів України у 2010 році, 
буде проводитися з української мови і літератури, 
історії України, математики, біології, фізики, хімії, 
географії, однієї з іноземних мов (за вибором) - 
англійської, німецької, французької, іспанської. 

Кожен зареєстрований учасник має право на 
складання тестів не більше, як із п'яти навчальних 
предметів. Обов'язковими для всіх вступників до 
ВНЗ є зовнішнє незалежне оцінювання з двох 
предметів: української мови і літератури, а також 
із математики або історії України (відповідно до 
правил прийому до вищого навчального закладу). 

З метою надання можливості майбутнім 
абітурієнтам ознайомитися з процедурою 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 
форматами тестових завдань, формою бланків та 
правилами їх заповнення Вінницький регіональний 
центр оцінювання якості освіти буде проводити 
пробне тестування у березні 2010 року. 

Учасником пробного тестування може 
стати кожен! 

Пробне тестування - це своєрідна репетиція 
перед головним дійством (ЗНО - 2010), яка 
допоможе учаснику позбутися страху перед 
невідомістю та почуватися впевнено під час 
основного випробування. Крім того, учасник 
зможе самостійно розрахувати час на виконання 
того чи іншого завдання, що допоможе швидше 

справитися із тестами під час основної сесії ЗНО. 
Як показує досвід попередніх років, особи, які 
брали участь у пробних тестуваннях, набагато 
успішніше проходили зовнішнє незалежне 
оцінювання. 

Пробне тестування є платним (із кошторисом 
можна ознайомитися на сайті ВРЦОЯО). 
Проводитися пробне ЗНО буде   13  та 20 

березня 2010 року в кожному районному 
(обласному) центрі та містах обласного 
підпорядкування регіону за графіком: 

13.03.10 I зміна - українська мова і література; 
         II зміна - хімія, іноземна мова 

(англійська, німецька, французька, іспанська).  
20.03.10 І зміна - математика, історія України; 
         II зміна - біологія, географія, фізика. 
Реєстрація на пробне тестування буде 
тривати на сайті ВРЦОЯО (www.vintest.org.ua) з 1 
листопада до 1 грудня 2009 року. 
Кожен зареєстрований може скласти тести не 

більше, як із чотирьох предметів. 
Результат учасника пробного ЗНО визначається 

ним самостійно після виконання всіх завдань. Для 
цього учасник тестування по закінченні часу, 
відведеного для роботи з тестом, отримає 
інформацію з правильними відповідями до бланків 
А та критерії оцінювання завдань із розгорнутою 
відповіддю (бланків Б). 
Результати пробного ЗНО не 
використовуються для проведення конкурсу під 
час вступу до вищих навчальних закладів. 
(Презентація щодо реєстрації учасників 

НАКАЗ 
       06.10.09                                                                                   № 379 

 Про запобігання загибелі 
 дітей на пожежах 
Відділом освіти райдержадміністрації, загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами 

проводиться відповідна робота щодо посилення профілактики пожеж. 
Аналіз статистичних даних Новоград-Волинського районного управління ГУ МНС в Житомирській області 

свідчить про те, що за 9 місяців 2009 року на території району виникло 85 пожеж (в 2008 році – 67 пожеж), 
збиток від яких становить 388596 грн. (в 2008 – 310407грн.). Під час пожеж загинуло 5 людей (в 2008 – 3 
людини). Як правило, такі випадки трапляються в неблагополучних, багатодітних, неповних сім’ях, де не 
завжди забезпечується догляд за дітьми, дотримання  правил пожежної безпеки.  

Виходячи з вищевикладеного та з метою попередження загибелі та травмування дітей на пожежах 
НАКАЗУЮ: 
1. Директорам загальноосвітніх та завідуючим дошкільних навчальних закладів: 
1.1. Забезпечити виконання Програми забезпечення пожежної безпеки закладів освіти Новоград-Волинського 

району на період 2009-2010 роки. 
1.2. Встановити профілактичний нагляд за сім’ями, у яких не забезпечується догляд за дітьми. 
1.3. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки в навчальних закладах, та узагальнювати 

питання пожежної безпеки один раз у півріччя наказами, розглядом на педагогічних радах. 
1.4. У І семестрі 2009 року провести тематичні батьківські збори з питань запобігання пожеж від необережної 

поведінки та пустощів з вогнем. Залучити до їх проведення працівників ГУ МНС України в області. 
1.5. Про пророблену роботу інформувати методиста РМЦ Скрипнюка Ю.О.  до 01.11.2009 року. 

Начальник відділу                                                      О.А.Антипчук   

Стор. 3 Випуск 8 
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18 листопада  
2009 р. відбудеться 
семінар директорів  
загальноосвітніх  

навчальних 
 закладів на базі  
Красилівської 

ЗОШ  
І-ІІІ ступенів 

НАКАЗ 
25.09.09                                № 356 
Про проведення 
огляду-конкурсу 
на кращий навчальний кабінет 

З метою вивчення кращого 
досвіду організації навчально-
виховного процесу і оснащення 
навчального середовища 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 
 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про 
о г л я д - к о н к у р с  н а  к р ащ и й 
навчальний кабінет (додаток 1). 

2. Провести з 01.10.09 р.  по 
0 1 . 0 4 . 1 0  р .  о г л я д - к о н к у р с 
о р г а н і з а ц і й н о - м е т о д и ч н о г о 
забезпечення навчально-виховного 
процесу в школах та дошкільних 
закладах на кращу лабораторію 
вчителя і вихователя. 

3. Затвердити склад оргкомітету 
та журі огляду конкурсу (додаток 
2,3). 

4. Директорам шкіл та завідуючим 
дошкільних закладів забезпечити 
проведення  огляду  творчих 
лабораторій вчителя і вихователя до 
01.01.2010 р. та повідомити в 
оргкомітет дані про кабінети, які 
можуть взяти участь в районному 
огляді. 
  Начальник               

   відділу                    О.А.Антипчук 
         І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет проводиться 
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 20.07.04 р. № 601 
«Про затвердження Положення про навчальні кабінети 
загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу відділу освіти від 
09.09.09 р. № 356 «Про проведення огляду-конкурсу на кращий 
навчальний кабінет». 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Вивчення кращого досвіду організації навчально-виховного 

процесу і оснащення навчального середовища загальноосвітніх 
навчальних закладів освіти району. Активізація роботи педагогів по 
удосконаленню методики підвищення якості навчання і виховання 
учнів шкільного віку. Ширшого залучення до творчо пошукової 
діяльності вчителів, вихователів і підвищення на цій основі їх 
педагогічної майстерності. 

Створення умов для різнобічного розвитку особистості, 
індивідуалізації та диференціації навчання, виховання особистісних 
якостей громадянина-патріота України. Виявлення кращого 
навчального кабінету. 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
В огляді - конкурсі беруть участь всі школи та дитячі навчальні 

заклади району, в яких обладнані навчальні кабінети у відповідності 
до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

ІV. ФОРМА ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
Основною формою проведення огляду-конкурсу є оглядові 

презентації кабінетів згідно основних положень про навчальний 
кабінет та мети і завдання огляду-конкурсу. 

Огляд-конкурс проводиться з 01.10.09 по 01.04.10 р. в два етапи:  
І етап (шкільний) -  01.10.09 - 31.12.09 р. 
II етап (районний) -  01.01.10 - 01.04.10 р. 

V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
Визначення предметної специфіки кабінетів. 
Розміщення кабінетів.  
Оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за 

єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення 
організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів. 

VІ. ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
Оцінювання основних показників огляду-конкурсу здійснюється за 

10-ти бальною системою (кожний - 10 балів). 
VІІ.  МЕТОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЖУРІ 

Усне опитування. 
Тестування. 
Співбесіда. 
Відвідування уроків та позакласних заходів (за запрошенням). 
Вивчення документації та обладнання кабінетів. 

VІІІ. РОБОТА ЖУРІ 
Робота журі здійснюється за окремим графіком. 
Оцінювання та підведення підсумків проводиться по навчальним 

та ігровим кімнатам окремо. 
ІX. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Відділ освіти за поданням журі підводить підсумки огляду-

Стор. 4 Школам  Лесиного  краю 
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 НАКАЗ 
25.09.09                     № 364                                                                            
 
Про затвердження списку  
учнів-претендентів   
загальноосвітніх закладів 
 району на отримання  
стипендії голови державної адміністрації 
 
 Згідно рішення комісії відділу освіти по 
визначенню претендентів на стипендію голови 
державної адміністрації (протокол від  24.09.09 р. № 
1) та з метою стимулювання творчого 
самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у якісному 
та поглибленому вивченні основ наук, реалізації 
особистісно-ціннісного ставлення до мистецтв, 
здатності до сприймання, розуміння і творення 
художніх образів, потреб в художньо-творчій 
самореалізації, формування ціннісних орієнтацій 
щодо культури, здорового способу життя та занять 
спортом 
 
НАКАЗУЮ: 
 
     1. Затвердити список учнів-претендентів 
загальноосвітніх закладів району на отримання  
стипендії голови державної адміністрації, які досягли 
високих успіхів у навчанні і за результатами участі у 
Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових 
дисциплін, конкурсах-захистах науково-
дослідницьких робіт МАН України (ІІ, ІІІ, ІV  етапи) 
нагороджені Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, мають 
високі результати участі в спортивних змаганнях, 
спартакіадах, турнірах, досягли високих успіхів в 
конкурсах та фестивалях з музичного мистецтва 
(додаток 1). 
 
     2.Централізованій бухгалтерії відділу освіти 
(Вишневська Н.Е.) забезпечити виплату стипендії 
учням-претендентам в розмірі 50 гривень кожному з 
вересня по грудень 2009 року. 
 
     3. Контроль за виконанням даного наказу 
покласти на заступника начальника відділу освіти 
В.П.Андрощук. 
 
Начальник 
відділу                                                   О.А.Антипчук 

З 1 по 30 листопада—місячник з охорони дитинства 

Стор. 5 Випуск 8 

 
 

1 Шнайдер   
Богуслава 
Олександрівна 

Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

2 Литвинчук 
Діана 
Юріївна 

Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

3 Костюк Дмитро 
Вікторович 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

4 Черевко Андрій 
Володимирович 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

5 Миколайчук 
Олександр 
Ігорович 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

6 Маруш 
Єлизавета 
Сергіївна 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

7 Тичина Ірина 
В’ячеславівна 

Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

8 Левицька Анна 
Антонівна 

Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

9 Голуб  Анастасія 
 Петрівна 

Слободороманівське 
ЗНВО 

10 Прищепа Віктор 
Анатолійович 

Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

11 Лавренчук Юлія 
 Павлівна 

Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

12 Новорок Кирило 
Сергійович 

Великомолодьківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

13 Храбан Альона 
Василівна 

Великомолодьківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

14 Скрипнюк Марія 
 Юріївна 

   Киківська 
   ЗОШ І- ІІІ ст. 

15 Антипчук  Юрій 
Михайлович 

Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

16 Бондарчук Лідія 
Федорівна 

Несолонська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

17 Степанова  
Оксана 
Володимирівна 

Жолобненська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

18 Василюк Діана 
Юріївна 

Киянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

19 Яковець Ірина 
Іванівна 

Гульська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

20 Чернятевич 
Роксолана 
Русланівна 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
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Стор. 6 Школам  Лесиного  краю 

Вивчаємо  
німецьку мову  

із задоволенням...  
      22 жовтня  на базі нашого району під 
керівництвом методиста з німецької мови центру 
забезпечення загальної середньої, дошкільної та 
позашкільної освіти ОІППО Новік Лариси Петрівни 
було проведено обласний семінар методистів та 
керівників семінарів-практикумів з німецької мови 
по темі «Формування компетентнісного підходу при 
викладанні іноземних мов».  На семінар прибули 
представники з 19 районних і з 5 міських 
методичних кабінетів (центрів) області.  
       Екскурсією в Слободороманівське ЗНВО 
«Школа-гімназія – дошкільний навчальний заклад» 
розпочав свою роботу семінар. Учасники  семінару 
були приємно вражені архітектурою школи, 
обладнанням її навчальних кабінетів, 
наповнюваністю книжкового фонду шкільної 
бібліотеки, комп’ютерними класами, актовим 
залом, чистотою та сучасністю оформлення 
інтер’єрів. Провели екскурсію на іноземній  мові 
учні 9 класу Голуб Анастасія та Матвійчук 
Олександр (вчитель Осадчук Н.В.). 
     У Пилиповицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшла 
основна частина семінару. Присутні відвідали уроки 
у 3, 11 класах та позакласний захід, які підготувала 
і провела вчитель німецької мови, вчитель вищої 
категорії, вчитель-методист, переможець обласного 
туру  та лауреат Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2006» в номінації «Німецька мова» 
Філоненко Галина Олексіївна.  
     В  роботі  семінару  взяли  участь  начальник  
відділу  освіти   Антипчук О.А., заступник 
начальника відділу освіти Андрощук В.П., 
завідуюча районним методичним центром Сікора 
О.П., заступник завідуючої Костюк К.М. 
     На уроці у 3 класі  «Ходи пограємось» Галина 
Олексіївна показала позитивний результат 
використання сучасних ігрових форм навчання в 
роботі зі своїми вихованцями  по формуванню в 
них комунікативної компетенції. 
      Про свою майбутню професію змістовно 
розповідали  учні 11 класу на уроці «Моя майбутня 
професія». Інтерактивні, проектні технології, 
групова  та парна форми роботи були присутні на 
уроці.  
     При проведенні позакласного заходу - вистави «Білосніжка і семеро гномів» школярі 
продемонстрували  сценічну культуру, майстерність та досконале володіння німецькою мовою. 
     При обговоренні побаченого учасники семінару відзначили професійний талант Філоненко Г.О., 
чітку, виразну, чисту німецьку мову учнів, внесли пропозицію відзначити працю вчителя присвоєнням їй 
звання Заслужений працівник освіти України. 
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 Інтерактивне навчання – це 
специфічна форма  організації 
пізнавальної діяльності, яка має 
передбачувану мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких 
кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність, 
самостійність.    Під час навчально-
виховного процесу відбувається 
колективна, групова співпраця, коли 
вчитель і учні – рівноправні суб’єкти 
навчання. 
 Вчителі даної школи майстерно провели уроки з використанням 

інтерактивних технологій: у 1 класі - 
образотворче мистецтво «Композиція 
«Будиночок равлика»,  у 3 класі - Я і Україна  
(природа) «Перетворення води. Кругообіг 
води у природі» - вчитель Лінкевич Н. А., у 4 
класі – математика «Читання і записування 
шестицифрових чисел. Множення і ділення на 
10, 100, 1000» -  вчитель Бобровська К. П. 
 У школі було проведено виховний 
захід «Без калини нема України». 
 Своїм досвідом використання 
інтерактивних технологій поділилася 
Остапенко Т. В., вчитель Дідовицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів, яка зауважила, що ефект від 
використання інтерактивних прийомів 

максимальним буде тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і 
необхідність такої роботи, при цьому врахує вікові особливості та рівень 
розвитку учнів класу. 
      Ратушнюк О. В., вчитель Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  не тільки 
поділилися досвідом використання інтерактивних технологій на уроках, а й 
провела майстер-клас, у рамках якого розглянула інноваційні технології, які 

можна диференційовано 
застосовувати в початкових класах 
відповідно до вікових категорій 
учнів та особливостей кожного 
навчального предмета. 
    Методист РМЦ  Лопатюк В Г., 
підводячи підсумок, наголосила: 
«Демократизація навчання, що є 
потребою суспільства, не можлива 
без осучаснення уроку. Уроку, який 
проводиться для учнів і заради 

учнів. Майстерність учителя 
сьогодні полягає у творчому 
підході до конструювання уроків, 
у постійному  
прагненні підвищити 
ефективність навчально-
пізнавальної діяльності новітніх 
організаційних форм. При цьому 
значущою залишається 

Впровадження інноваційних технологій—запорука якісної освіти 
(продовження) 

Стор. 7 Випуск 8 

Алгоритм роботи 
вчителя при 

 проведенні 
інтерактивного уроку: 

• в и з н а ч е н н я  д о ц і л ь н о ст і 
використання  інтерактивних 
прийомів саме на цьому уроці; 

• ретельний відбір та аналіз 
навчального матеріалу, у тому числі 
й додаткового (тести, приклади, 
ситуації, завдання для груп тощо); 

• планування уроку - етапи, 
хронометраж, орієнтовний поділ на 
групи, ролі учасників, запитання та 
можливі відповіді; 

• вироблення критеріїв оцінювання 
ефективності  роботи  груп , 
заняття; 

• мотивація навчальної діяльності 
шляхом створення проблемної 
ситуації, наведення цікавих фактів 
тощо; 

• забезпечення розуміння учнями 
зм істу  їхньо ї д іяльності та 
формування очікуваних результатів 
під час оголошення, представлення 
теми; 

• надання  учням  необх ідно ї 
і н ф о рм а ц і ї  д л я  в и к о н а н н я 
практичних завдань за мінімально 
короткий час; 

• з а б е з п еч е нн я  з а с в о є н н я 
навчального матеріалу учнями 
шляхом інтерактивної вправи (на 
вибір учителя); 

• рефлексія (підбиття підсумків) у 
різних формах -  індивідуальна 
робота, робота в парах, групах, 
дискусія, у вигляді малюнків, схем, 
графіків тощо. 

Орієнтовний розподіл 
часу між етапами 

інтерактивного уроку: 
• мотивація - 5 %; 

• оголошення теми - 5 %; 

• інформування учнів - 10-15 %; 

• інтерактивна вправа - 50-60 %; 
       рефлексія - 15-20 %. 
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 21 листопада на базі економіко-гуманітарного 
коледжу м. Новограда-Волинського відбудеться конкурс з 
української мови ім. Петра Яцика. Початок о 10.00 год. 

НАКАЗ 
24. 09. 09. №  359 

  Про участь учнів 6-7 класів загальноосвітніх  
закладів району у Всеукраїнському конкурсі  
дитячого читання «Найкращий читач України  
2009-2010 року» 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.09 р. № 542  та з метою 
підвищення культурної компетентності учнівської молоді, заохочення дітей до систематичного читання 
задля постійного підвищення рівня особистого розвитку; вироблення у школярів навичок самостійної 
роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання, критичного аналізу, переосмислення, 
творчої інтерпретації прочитаного, підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек 
 НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
1.1. Провести з  1 до 10 жовтня  2009 року І етап Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий 
читач України  2009-2010 року». 
1.2. Забезпечити участь у конкурсі не менш як 50% учнів 6-7 класів. 
1.3. Звіти про проведення І етапу конкурсу та заявки на участь у II етапі подати в РМЦ до 15.11.2009 року. 
2. Забезпечити участь переможців І етапу конкурсу у II етапі, який буде проводитись 21 листопада  2009 
року на базі економіко-гуманітарного коледжу під час проведення Х Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика. 
3. Відповідальність за збереження життя та здоров'я учасників II етапу конкурсу покласти на шкільних 
бібліотекарів та вчителів української мови і літератури. 
 
   Начальник відділу                                        О.А.Антипчук 

вибухонебезпечні предмети; 

⇒ Не перекладати і не перекочувати з одного 
місця на інше; 

⇒ Нагрівати і ударяти вибухонебезпечні 
предмети; 

⇒ Використовувати заряди для розведення 
вогню і освітлення; 

⇒ Відгородити місце,  де  знаходиться 
вибухонебезпечний предмет; 

⇒ Нікого не допускати до цього місця, 
організувавши біля нього постійне  чергування 
до прибуття представників відповідних служб. 

 Минуло 64 роки як скінчилась війна, але вона і 
досі про себе нагадує. Майже щодня населення 
області знаходить вибухонебезпечні предмети 
(авіаційні бомби, снаряди, інженерні і артилерійські 
міни, гранати, набої тощо). Крім того, цей небезпечний 
“арсенал” постійно поповнюється боєприпасами з 
військових полігонів наших часів. Як правило, ці 
загрожуючи життю предмети лежать у землі. 

При виявленні вибухонебезпечних предметів 
потрібно дотримуватися наступних правил: 
⇒ Про виявлені ВНП негайно повідомити чергових 

МНС та МРВ за телефонами 101, 102; 

⇒ Не розбирати і не піднімати знайдені 

Увага!   Вибухонебезпечні  предмети! 

вул. Соборності, 70 
м. Новоград-Волинський 

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

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 
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