
Скачати програму генерування бланка 
заяви на сайті  УЦОЯО або ВРЦОЯО. 

Запустити програму генерування бланка, 
внести інформацію за запитом програми. 

Роздрукувати бланк стандартизованої 
заяви, оформити її належним чином без 
помилок. 

Надіслати комплект реєстраційних 
документів (заява з фотокарткою, 1 фото-
картка, копія першої сторінки паспорта 
(свідоцтва про народження), копія атеста-
та (довідка з навчального закладу)) рекомен-
дованим відправленням з описом вкладен-
ня. 

Дочекатися сертифіката УЦОЯО, 
запрошення для про хо дженн я З НО.  
Кожен  учасник ЗНО має право внести 
зміни до реєстраційних даних у межах 
часу, відведеного на реєстрацію. 

В ідповідно  до  наказу МОН України 
№ 833 від 26.08.10 «Про зовнішнє незалеж-
не оцінювання навчальних досягнень осіб, 
які виявили бажання вступати до вищих 
навчальних закладів України в 2011 році» 
ЗНО у 2011 році можна пройти із таких 
предметів: української мови та літератури 
(один тест), математики, фізики, хімії, історії 
України, географії, біології, російської мови, 
одній з іноземних мов (англійської, німець-
кої, французької, іспанської). 

Обов'язковим для всіх вступників до 
вищих навчальних закладів є ЗНО з україн-

ської мови та літератури. 
Результати ЗНО зараховуються як 

вступні випробування до ВНЗ за освіт-
ньо-професійними програмами молодшо-
го спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, 
магістра та ветеринарно-медичного спряму-
вання) 

Реєстрація учасників ЗНО буде тривати з 
15 грудня 2010 року до 01 березня 2011 року. 

Для реєстрації на ЗНО абітурієнт 
повинен: Обрати напрям (спеціальність). 

З і брати  всі  необхід ні документи 
(паспорт (або свідоцтво про народження, 
якщо Вам станом на 15 грудня 2010 року не 
виповнилося 16 років); документ про по-
вну загальну середню освіту та його копію 
(або довідку з навчального закладу за зраз-
ком УЦОЯО про те, що Ви отримаєте 
документ про повну загальну середню освіту в 
2011 р.); дві фотокартки розміром 3x4 см). 

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2011 році 

ЗНО 2010-2011 – пробне тестування 
З 10 листопада до 10 грудня 

2010 року на сайті ВРЦОЯО 
триває реєстрація на пробне 
тестування, яке проводиться з 
метою надання можливості 
ознайомитися з процедурою 
проведення зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Пробне 
тестування є платним. Повна 
плата – 84 гривні за участь в 
одному тестуванні. 

Учасником пробного тесту-
вання може стати кожен, хто 
зареєструвався для його про-
ходження та здійснив оплату.  

Для реєстрації особи, яка 
виявила бажання взяти 
участь у пробному тестуван-
ні, необхідно:  

- зайти на сторінку «пробне 
тестування 2011» на сайті 
Вінницького регіонального 
центру оцінювання якості 
освіти (http://vintest.org.ua/);  

- заповнити реєстраційні 
дані;  

- роздрукувати квитанцію на 
сплату вартості послуг для 
проведення пробного тесту-

вання;  
- здійснити оплату на основі 

цієї квитанції в установах будь-
якого банку України;  

- роздрукувати запрошення-
перепустку, де вказано час і 
місце проведення пробного 
тестування.  

Факт зарахування коштів учас-
ник пробного тестування може 
побачити, зайшовши за допо-
могою логіна та пароля на свою 
персональну сторінку.  

Перед початком пробного 
тестування учасник повинен 
пред’явити такі документи:  

• запрошення-перепустку;  
• квитанцію про сплату вартос-

ті послуг на проведення проб-
ного тестування;  

• паспорт (свідоцтво про наро-
дження).  

Пробне тестування відбудеть-
ся у квітні 2011 року:  

 
Увага! Лише особи, які за-

реєструються для участі у проб-
ному тестуванні та здійснять 
оплату, отримають можливість 
безкоштовного доступу до on-
line тестування з 15 грудня 2010 
року.  

Учасники on-line тестуван-
ня зможуть виконати якнайбі-
льше тестів з того чи іншого 
предмета, ознайомитися з різ-
номанітними формами тесто-
вих завдань, потренуватися з 
секундоміром у руках для са-
мостійного розрахунку часу на 
виконання завдань, позбутися 
страху перед невідомістю но-
вого завдання, оцінити рівень 
своїх знань. 

Р М Ц  
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Школам 
Лесиного краю 

Якщо запастися 
терпінням і вияви-
ти старання, то 
посіяні насіння 
знання неодмінно 
дадуть добрі сходи. 
Навчання корінь 
гіркий, так плід 
солодкий.  

 
Леонардо да Вінчі 
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Районний семінар вчителів світової літератури 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

Якщо запитати сучасних школярів 5-11 класів, що 
вивчають світову літерату-
ру, чи вміють вони читати, 
то вони зі здивуванням ска-
жуть: «Звичайно, вміємо!». 
Але якщо говорити про 
любов до літератури, тоді 
для багатьох учнів пробле-
ма читання художніх творів 
є дуже актуальною, адже 
зникло бажання читати, 
яке пробуджувало в душах 
здивування, надію та лю-
бов. Невже минули часи, 
коли книгою захоплювали-
ся, її любили, завдяки їй 
жили? Як розвивати інтерес 
учнів до книги, постійну 
потребу в читанні?    

 Саме на ці питання на-
магалися знайти відповіді учасники районного семіна-
ру вчителів світової літератури, який відбувся на базі 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів, адже його тема – 
«Шляхи підвищення інтересу школярів до вивчення 
світової літератури».  

Директор школи Стасюк В.М. ознайомив зі школою, 
провівши затишними класними кімнатами, презенту-
вавши педагогічний колектив. Кожен учасник отримав 
візитку школи та конспект уроку. 

Вчителька світової літератури Семенишина Л.А. за-
просила учасників на урок-подорож «Перемога теплих 
стосунків над багатством Снігової Королеви» у 5 клас, 
на якому діти вчилися цілісно сприймати художній 
твір, розкриваючи його головну думку, працювали над 
розвитком умінь давати розгорнуті відповіді на запи-
тання. Подорожуючи маршрутом Герди, учні відгаду-
вали героїв за описом, складали сенкан до слова 
«казка», гралися в літературне лото, створювали асоці-

ативний кущ до образів Герди та Снігової Королеви, з 
цікавістю спостерігали за інсценівкою до казки. Приє-
мним сюрпризом стали сердечка з побажаннями від 
учнів кожному учаснику. 

Особливе зацікавлення викликав усний журнал 
«Золота копальня знань», на який були запрошені ге-
рої, знайомі учням з уроків світової літератури. Діти з 
великим задоволенням грали ролі, талановито перевті-
лившись у той чи інший художній образ. 

Під час методичного тренінгу педагоги спробували 
перевтілитися спочатку в учнів, відповідаючи на пи-
тання, чому вони не люблять уроки світової літерату-
ри, потім у вчителів, з’ясовуючи, чому їм важко прово-
дити уроки, і насамкінець – у підручники, даючи від-
повіді на питання, якими вони мають бути, щоб їх хо-
тілося вчити. Цікавою була вправа-роздум «Урок мете-
лика», після виконання якої педагоги сформулювали 

основні вимоги до уро-
ку світової літератури.  
Своїм досвідом з вико-
ристання ІКТ на уроках 
світової літератури по-
ділилася вчителька 
світової літератури 
Стрієвської ЗОШ Ко-
куть Г.А. Використову-
ючи метод 
«Мікрофону», кожен 
вчитель мав змогу ви-
словити свої враження 
від переглянутих уроку 
та заходу, побажання та 
рекомендації вчителю.     
Методист РМЦ  
 Рошка С.П. 
 

До уваги відповідальних за ЗНО! 26.11.2010 року об 11.00 в приміщенні РМЦ відбудеться зустріч із представником 
Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти з питань пробного ЗНО.  

Явка відповідальних за ЗНО навчальних закладів району ОБОВ’ЯЗКОВА! 



18 листопа-
да 2010 року 
в Ярунській 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 
відбувся 
семінар 
практичних 
психологів 
та соціаль-
них педаго-
гів району 
на тему: 

«Психолого-педагогічний консіліум: 
«Проблеми адаптації п’ятикласників, 
як пошук шляхів подальшого гармоній-
ного розвитку учнів 5-х класів». 

В роботі семінару взяли участь: 
практичні психологи та соціальні педа-
гоги району, директор Ярунської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Горблюк М.Й., заступник 
директора з виховної роботи – Панфе-
люк Т.В., заступник директора з навча-
льної роботи – Осадчук Л.В.,  практич-
ний психолог школи Поліщук О.В., 
класоводи початкових класів Янчук 
О.С., Сапожник О.М., класні керівники 
5-А та 5- Б класів Євпак Н.П., Коренчук 
Л.О.. Також запрошеними були усі 
вчителі, які викладають у 5-х класах.  

Головною метою педагогів присутніх 
на консиліумі було: 

1. Виявити дітей, які мають труднощі 

у адаптації; визначити характер та при-
чину труднощів у кожному окремому 
випадку. 

2. Визначити шляхи надання допомо-
ги учням, які мають труднощі у адапта-
ції. 

Завдяки проведеному психологічно-
му обстеженню п’ятикласників 
(навчальна мотивація, рівень самооцін-
ки, емоційне самопочуття, соціометри-
чний статус), був зроблений аналіз 
самопочуття учнів. На підставі діагнос-
тичних даних були визначені і домінан-
ти розвитку потенційних можливостей 
та здібностей учнів. 
Після плідної праці педагогів протягом 
консиліуму були визначені оптимальні 
шляхи для подолання труднощів адап-
тації п’ятикласників. Спільним рішен-
ням учасників консиліу-
му затверджені такі ре-
комендації щодо пода-
льшого гармонійного 
розвитку учнів 5-х кла-
сів: 

У роботі з дітьми вра-
ховувати фізіологічні 
перебудови організму, 
характерні для раннього 
підліткового віку, а також 
дані психодіагностики.  

Врахувати у навчаль-
ному процесі сензитив-

ність даного періоду (5-6кл. – час ово-
лодіння самостійними формами робо-
ти, час розвитку інтелекту, пізнавальної 
активності та ін.).  

На основі даних соціометричних дос-
ліджень планувати роботу у класі та-
ким чином, щоб мали місце ситуації, 
заходи, які підвищують соціальний ста-
тус ігнорованих дітей.  

Всіляко будити активність, формувати 
більш високу зацікавленість у навчанні 
та його результатах.  

Підвищувати почуття відповідальності 
через систему виховних заходів.  

Дозувати навантаження, відводячи 
місце повноцінному відпочинку.  
           Методист з психологічної служби
  Якубович О.В. 

ка ЗОШ 
ІІІ місце – Пилиповицька 
ЗОШ 
9 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Ярунська ЗОШ 
ІІІ місце  - Борисівська ЗОШ 
10 клас:  
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Сл.Романівське 
ЗНВО 
ІІІ місце – Чижівська ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Городницька ЗОШ 
ІІІ місце – Косенівська ЗОШ 
Трудове навчання: 
Технічна праця: 
9 клас: 
І місце – Пилиповицька ЗОШ 
ІІ місце – Красилівська ЗОШ 
ІІІ місце – Немильнянська, 
Тальківська ЗОШ 

30 жовтня 2010 року в районі 
стартував ІІ етап Всеукраїн-
ських учнівських олімпіад з 
базових дисциплін, метою 
якого є пошук, підтримка та 
розвиток творчого потенціа-
лу обдарованої молоді. 
На олімпіаду з української 
мови та літератури. трудово-
го навчання (обслуговуюча 
та технічна праця) прибуло 
138 учнів із загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 
Компетентне журі, до скла-
ду якого входять кращі вчи-
телі ЗНЗ, опрацювало робо-
ти учасників олімпіад і ви-
значило переможців. 
Українська мова та літера-
тура: 
8 клас: 
І місце – Лучицька ЗОШ 
ІІ місце – Великогорбашівсь-

11 клас: 
І місце – Барвинівська 
ЗОШ 
ІІ місце – Н.Романівська 
ЗОШ 
ІІІ місце – Федорівська 
ЗОШ 
Обслуговуюча праця: 
9 клас: 
І місце – Городницька 
ЗОШ 
ІІ місце – Чижівська ЗОШ 
ІІІ місце – Кленівська ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Сл.Романівське 
ЗНВО 
ІІІ місце – Чижівська ЗОШ 

6 листопада 2010 року на 
базі Новоград-Волинської 
ЗОШ №2 відбувся ІІ етап 
Всеукраїнських предметних 
олімпіад з російської мови 

Семінар працівників психологічної служби 

У районі траває ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Стор.3 
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та літератури і географії, 
участь в якому взяли 188 
учнів зі шкіл району. 
Російська мова та літера-
тура: 
8 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Ярунська ЗОШ 
ІІІ місце – Несолонська 
ЗОШ 
9 клас: 
І місце – Ярунська ЗОШ 
ІІ місце – Поліянівська 
ЗОШ 
ІІІ місце – Чижівська ЗОШ 
10 клас: 
І місце – Колодянська ЗОШ 
ІІ місце – Суслівська ЗОШ 
ІІІ місце – Городницька 
ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Пилиповицька 



ЗОШ 
ІІІ місце – Колодянська ЗОШ 
Географія: 
8 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Наталівський НВК 
ІІІ місце – Повчинська ЗОШ 
9 клас: 
І місце – Анастасівська ЗОШ 
ІІ місце – Лучицька ЗОШ 
ІІІ місце – Пилиповицька 
ЗОШ 
10 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Сл.Романівське 
ЗНВО 
ІІІ місце – Колодянська ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Городницька ЗОШ 
ІІІ місце – Киківська ЗОШ 
13 листопада 2010 року на 
базі ЗОШ №2 міста Новоград
-Волинського відбувся ІІ етап 
Всеукраїнських предметних 
олімпіад з історії та матема-
тики. 
Історія: 
8 клас: 
І місце – Броницькогутянська 
ЗОШ 

ІІ місце – Лучицька ЗОШ 
ІІІ місце – Городницька ЗОШ 
9 клас: 
І місце – Наталівський НВК 
ІІ місце – Повчинська ЗОШ 
ІІІ місце – Федорівська ЗОШ 
10 клас: 
І місце – Сл.Романівське 
ЗНВО 
ІІ місце – Чижівська ЗОШ 
ІІІ місце – Городницька ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Чижівська ЗОШ 
ІІ місце – Городницька ЗОШ 
ІІІ місце – Суслівська ЗОШ 
Математика: 
7 клас: 
І місце – Пилиповицька 
ЗОШ 
ІІ місце – Брониківська ЗОШ 
ІІІ місце – Яворівська ЗОШ 
8 клас: 
І місце – Повчинська ЗОШ 
ІІ місце – Пилиповицька 
ЗОШ 
ІІІ місце – Брониківська ЗОШ 
9 клас: 
І місце – немає 
ІІ місце –Повчинська, Чижів-
ська ЗОШ  
ІІІ місце – Анастасівська 
ЗОШ 

У районі траває ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. (продовження) 

ІІІ місце – Новороманівська 
ЗОШ 
20 листопада 2010 року 
пройшов ІІ тур Всеукраїн-
ських предметних олімпіад 
з фізики серед учнів 8-11 
класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів району. 
Фізика: 
8 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Повчинська ЗОШ 
ІІІ місце – Ярунська ЗОШ 
9 клас: 
І місце – Курчицькогутян-
ська ЗОШ 
ІІ місце – Городницька 
ЗОШ 
ІІІ місце – Анастасівська 
ЗОШ 
10 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Сл.Романівське 
ЗНВО 
ІІІ місце – Суслівська ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Киківська ЗОШ 
ІІ місце – Городницька 
ЗОШ 
ІІІ місце – Суслівська ЗОШ 
 
 

10 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Броницькогутян-
ська ЗОШ 
ІІІ місце – Несолонська 
ЗОШ, Сл.Романівське 
ЗНВО 
11 клас: 
І місце – Городницька ЗОШ 
ІІ місце – Несолонська ЗОШ 
ІІІ місце – Федорівська 
ЗОШ 
ІІ етап Всеукраїнських пре-
дметних олімпіад серед 
ЗОШ І-ІІІ ступенів з еконо-
міки було проведено 
19.11.10 р. на базі районно-
го методичного центру. 
Взяли участь 10 учнів 10-11 
класів загальноосвітніх на-
вчальних закладів району. 
Економіка: 
10 клас: 
І місце –  Великомолодьків-
ська ЗОШ 
ІІ місце – Суслівська ЗОШ 
ІІІ місце – Орепівська, Ки-
ківська ЗОШ 
11 клас: 
І місце – Киківська ЗОШ 
ІІ місце – Пилиповицька 
ЗОШ 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

Районні змагання зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки, присвячені 19-й річниці утворення 
Збройних Сил України, були проведені на базі 
міського колегіуму Новоград-Волинською район-
но-міською організацією ТСОУ.  

18 команд ЗОШ І-ІІІ ступенів в складі 1 дів-
чини та 2 юнаків виборювали звання чемпіона 
району. Найвлучнішими другий рік поспіль стали 
представники Новороманівської ЗОШ (вчитель 
Нюкало Ф.С.) у складі Бондаренка Сергія, Музи-
ки Владислава та Запрелюк Катерини. На друго-
му місці школярі Слободороманівського ЗНВО 
Павельчук Олег, Гичко Дмитро, Лавренчук Вале-

нтина (вчитель Павлюк Ю.М.). 
Третє місце у юних стрільців із 
Жолобненської ЗОШ Біліма Сергія, 
Михайлюка Олексія, Михалюк 
Тетяни (вчитель Лобащук С.Б.). 
Перше місце серед 
дівчат, з найкращим 
результатом у 60 
очок, зайняла учас-
ниця обласних 
змагань Лавренчук 
Валентина зі Сло-
боди Романівської, 

на другому місці Гальцова Віка (49 
очок) з Колодянки і третій резуль-
тат в Осипчук Інни (45 очок) з Ве-
ликого Молодькова. 

У юнаків особисті місця посіли 
відповідно Бондаренко Сергій (50 
очок), Музика Владислав (49 очок) 
з Нової Романівки та Фільчук Сер-
гій (49 очок) з Пилипович. 

Команди переможниці були 
нагороджені грамотами та грошо-
вими преміями відділу у справах 

сім’ї, молоді та спорту РДА, а переможці в 
особистому заліку - грамотами та солодки-
ми призами від організації ТСОУ. 
Підсумкова таблиця районних змагань   
 

Районні змагання зі стрільби 



користування», 
«Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», 
«Ветеринарна медицина», 
«Лісове і садово-паркове господарст-

во»,. 
(Профілюючими предметами є біоло-

гія, хімія, фізика, українська мова та 
література. Непрофілюючими – історія 
України, математика і українська мова 
та література). 

На напрямки підготовки: 
«Процеси, машини та обладнання 

агропромислового виробництва», 
«Геодезія, картографія та землеуст-

рій», 
профілюючими предметами є геогра-

На виконання доручення голови Новог-
рад-Волинської районної державної 
адміністрації Мартинюка Л.М.   та в зв’я-
зку з внесенням змін до вступу до ви-
щих навчальних закладів у 2011-2012 
н.р. Житомирський національний агрое-
кологічний університет оголошує набір 
слухачів (випускників шкіл району) для 
підготовки до зовнішнього незалежного 
оцінювання для вступу в даний навча-
льний заклад. Курси будуть проводи-
тись в м.Новоград-Волинський, за таки-
ми напрямками підготовки: 

«Агрономія», 
«Захист рослин», 
 «Екологія, охорона навколишнього   

середовища та збалансоване природо-

фія і українська мова та література. 
Вартість курсів 700 грн.00 коп. 
Початок занять по мірі комплектації 

груп.  
Тривалість занять 3-4 місяці, виключ-

но у вихідні та канікулярні дні.  
При вступі до Житомирського націо-

нального агроекологічного університе-
ту  слухачам курсів до результатів 
ЗНО буде додатково нараховано 20 
балів.  

Відповідь дати обов’язково, при будь-
якому рішенні!  

За додатковою інформацією зверта-
тись до начальника відділу освіти Ан-
типчука О.А. або методиста РМЦ Де-
м’янчук Н.К. (5-24-75) 

ДИРЕКТОРАМ    ШКІЛ 

М’яч над сіткою. 

суперниць з Киківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст.., та Ярун-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.. з однаковим рахун-
ком 2:0. На ІІ місці – молода перспекти-
вна команда з Ярунської ЗОШ (вчитель 
Горблюк В.В.), яка перемогла волейбо-
лісток з Несолонської ЗОШ з рахунком 
2:1 та Колодянської ЗОШ  з рахунком 
2:0. На ІІІ місці дівчата Киківської ЗОШ І
-ІІІ ступенів (вчитель Подоляк О.М.), які 
вибороли перемогу у команд Токарів-
ської та Несолонської ЗОШ з рахунком 
2:0. 
   Серед юнаків чемпіонами району 
третій рік поспіль стали вихованці Соло 
щука В.Ф. – вчителя Броницькогутянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вони переконли-
во, з рахунком 2:0, перемогли команди 

Великомолодьіквсько, Киківської, 
Несолонської шкіл. Другими фіні-
шували юнаки Несолонської ЗОШ 
(керівник гуртка Стародуб В.В.), які 
мають перемоги над командами 
Орепівської та Токарівської ЗОШ з 
однаковим рахунком 2:0. Третє 
місце посіли школярі Киківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, що перемогли 
суперників Великомолодьківської 
та Токарівської шкіл з рахунком 2:0. 
   На основі команд-переможниць 
будуть сформовані збірні району 
для участі у обласних змаганнях. 

 
Методист РМЦ    Горбовський В.П. 

   З настанням пізньої осені  спор-
тивні пристрасті (баталії) переміс-
тилися з футбольних полів на во-
лейбольні майданчики. Переможці 
зональних змагань серед юнаків 
та дівчат ЗОШ І-ІІІ ступенів прибу-
ли у просторий зал Орепівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, щоб визначити 
чемпіонів району. 
    Серед дівчат переможцями ста-
ли школярки Городницької ЗОШ І-
ІІІ ступенів (вчитель Ксенз О.А.), 
які послідовно перемогли своїх 

Стор.5 

Випуск 9 

До уваги керівників шкіл! 
Видавництво “Основа” реалізує стенди по цивільному захисту, а саме:  
1. Цивільний захист в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного захисту. 
2. Оповіщення в надзвичайних ситуаціях та у воєнний час. 
3. Організаційна структура цивільного захисту ОГД (розробляється для кожного ОГД окремо). 
4. Екстремальна реанімаційна та перша медична допомога. 
Разом з Міжнародною академією безпеки життєдіяльності видавництво “Основа” видає журнал “Безпека життєдіяль-
ності”, підписний індекс 91857. Продовжується підписка на 2011 рік 



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

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

Р М Ц  тор Новоград-Волинського НВК 
«Гімназія імені Лесі 
Українки - школа І 
ступеня » 
Ю.А.Рошка.  
На конкурс були 
також запрошені 
начальник служби у 
справах сім’ї, моло-
ді та спорту 
В.І.Дейнека, завіду-
юча районним ме-

тодичним 
центром 
О.П.Сікора. 
Під час урочистої 
частини власні 
поезії прочитав 
учень 4 класу 
Киківської ЗОШ 
Матвійчук Артем, 
до учасників конкурсу з поетичними 
рядками звернулася вчителька 
української мови та літератури 
Барвинівської ЗОШ Т.М.Косяк. 
Урочисте відкриття продовжила 
практична частина конкурсу, під 
час якої учні продемонстрували 
свої знання з української мови. 
Журі визнало переможцями ІІ 
(районного) етапу ХІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика таких учнів: 

3 клас (15 учасників) 
І місце – Семенюк Анну (Ярунська 
ЗОШ) – 33 б. 

ІІ місце – Скрипнюк Лесю (Киківська 
ЗОШ) – 30 б. 
ІІІ місце – Котвицького Євгена 
(Наталівська ЗОШ) – 29 б. 
                   Карпінську Тетяну 
(Суслівська ЗОШ) – 29 б. 

4 клас (20 учасників) 
І місце – Гаєвця Максима 
(Пилиповицька ЗОШ) – 36 б. 
ІІ місце – Данилюк Анну (Ярунська 
ЗОШ) – 35,5 б. 
ІІІ місце – Осінську Вікторію 

(Наталівський 
НВК) – 35 б. 
5 клас (20 учас-

ників) 
І місце – Захар-
чук Наталію – 
(Городницька 
ЗОШ) – 24 б. 
ІІ місце – Радзи-
віл Іванну – 
(Яворівська 
ЗОШ) – 20 б. 
ІІІ місце – Іллюк 
Віту -  

20 листопада 2010 року на базі Новоград
-Волинського НВК «Гімназія імені Лесі 
Українки  - школа І ступеня » відбувся ІІ 
(районний) етап ХІ Міжнародного конкур-
су з української мови імені Петра Яцика, 
учасниками якого стали 196 учнів 3-11 
класів зі шкіл району. 
Конкурс за традицією розпочався з уро-
чистого відкриття, що підкреслило вели-
ке значення рідної мови у житті людини. 
Учасників конкурсу привітали:  началь-
ник відділу освіти О.А.Антипчук, дирек-

(Середньодеражнянська ЗОШ) – 19 б. 
6 клас (29 учасників) 

І місце – Остапчук Тетяну – 
(Городницька ЗОШ) – 23,5 б. 
ІІ місце – Редьку Діану – 
(Суховільська ЗОШ) – 23 б. 
ІІІ місце – Степанюк Русла-
ну – (Стрієвська ЗОШ) – 
22,5 б. 

7 клас (42 учасники) 
І місце – Карпенко Вікторію 
– (Ярунська ЗОШ) – 28 б. 
ІІ місце – Мельник Анаста-
сію – (Броницькогутянська 
ЗОШ) – 25,5 б. 
ІІІ місце – Нехай Олену – 
(Колодянська ЗОШ) – 25 б. 

8 клас (25 учасників) 
І місце – Вертецьку Богдану 
- (Броницькогутянська ЗОШ) 
– 23,5 б. 

ІІ місце – Козлову Катерину – 
(Анастасівська ЗОШ) – 23 б.  
ІІІ місце – Дзюбчук Катерину – 
(Несолонська ЗОШ) – 22,5 б. 

9 клас (22 учасники) 
І місце – Волковську Ірину – 
(Городницька ЗОШ) – 30,5 б. 
ІІ місце – Соловей Вікторію – (Ярунська 
ЗОШ) -  27,5 б. 
ІІІ місце – Макарчук Сніжану – 
(Жолобненська ЗОШ) – 25 б. 

10 клас (11 учасників) 
І місце – Шинкарук Інну – (Колодянська 
ЗОШ) – 28,5 б. 
ІІ місце – Шостак Ірину – (Чижівська 
ЗОШ) – 28 б. 
ІІІ місце – Ратушинську Марину – 
(Слободороманівське ЗНВО)– 27,5 б. 

11 клас (12 учасників) 
І місце – Юхимчук Юлію – (Гульська 
ЗОШ) – 26 б. 
ІІ місце – Щербакову Вікторію 
(Чижівська ЗОШ) – 23 б. 
ІІІ місце – Дейнеку Катерину – 
(Федорівська ЗОШ) – 19 б.  
 
Методист РМЦ Рошка С.П. 

ІІ етап 11 Міжнародного конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика 

  

РМЦ 

Сайт відділу освіти: 

Osvita-novog.at.ua 


