
5 березня на базі 
районної дитячої 
бібліотеки відбувся 
ІІ етап конкурсу 
дитячого читання 
серед учнів 6-7 
к л а с і в 
«Найак тив ніший 

читач району – 
2013», присвяче-
ний 90-річчю утво-
рення Новоград-
Волинського райо-
ну. 

У конкурсі взяли 
участь 23 перемож-
ці І туру, активні 
читачі шкільних та 
сільських бібліотек 
і 9 школярів, які активно підтримували конкурсантів, брали 
участь у різноманітних сценках. Конкурсанти змагалися у 
номінаціях:  

1.Експрес-реклама «Емблема сучасної бібліотеки»; 
2. Улюблений літературний герой моєї книги; 
3. Мій читацький щоденник; 
4. Вікторина «Мандруємо книжковим Всесвітом». 
Більшість учасників представила малюнки на тему: 

«Кожному мила своя сторона». Малюнки також були прис-
вячені 90-річчю утворення Новоград-Волинського району. 

Оригінальні емблеми сучасної бібліотеки виготовили та 
творчо їх захистили: Савіна Діана, 7 клас, Слободорома-
нівська гімназія; Лукашишина Юлія, 6 клас, Чижівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів; Жур Інна, 7 клас, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів; Анхім Микола, 6 клас, Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Романюк Діана. 6 клас, Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Сайфутдінова Ольга, 7 клас, Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Матвійчук Артем, 6 клас, Киківська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Ва-
силюк Анастасія, 6 клас, Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Воз-

няк Анатолій, 6 клас, Слободорома-
нівська гімназія; Захарчук Наталія, 7 
клас, Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
У другому конкурсі «Улюблений ге-
рой моєї книги» майстерно виступи-
ли: Подолянчук Олександра, 6 клас, 
Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів; Прище-
па Михайло, 6 клас, Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; Коржицька Лілія, 7 
клас, Гульська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Анхім Микола, 6 клас, Піщівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів; Кокудович Ольга, 6 
клас, Несолонська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Багінська Іванна, 7 клас, Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
с т у п е н і в ;  Н е с т е р е н к о  В л а д и с л а в ,  6 
клас ,Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Лукашиши-
на Юлія. 6 клас, Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Савіна 
Діана, 7 клас, Слободороманівська гімназія; Жур Інна, 
7 клас, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Романюк Діана, 
6 клас, Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів; Лук’янченко 
Анна, 6 клас, Таращанська ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Вони розповідали про свої книжкові уподо-
бання, аналізували прочитані твори, виступа-
ли в костюмах літературних героїв, читали 
улюблені вірші. 
Всі учасники конкурсу представили авторите-
тному журі з фахівців бібліотечної справи 
читацькі щоденники. Аналіз щоденників засві-
дчив, що діти читають позапрограмові твори, 
малюють до них малюнки, пишуть відгуки про 
своїх улюблених героїв. Багато читацьких 
щоденників мали оригінальне та якісне  офо-
рмлення.  
Журі також проаналізувало дитячі малюнки, 
на яких була зображена природа рідного 

краю, куточок рідного села, визначні сільські будівлі. 
Всі конкурсанти показали і таланти, і знання, але 

конкурс є конкурс. Підвівши підсумки конкурсу, журі 
визначило:  

Серед учнів 6 класів І місце у Романюк Діани, Коло-
дянська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Серед учнів 7 класів І місце у Савіної Діани, Слобо-
дороманівська гімназія. ІІ місце – Анхіма Миколи, 6 
клас, Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. ІІІ місце – Жур 
Інни, 7 клас, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Приз глядацьких симпатій вручено Захарчук Наталії, 
7 клас, Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Приз за кращу емблему одержав Возняк Анатолій, 6 
клас, Слободороманівська гімназія. 

Приз за кращий малюнок отримала Подолянчук 
Олександра, 6 клас, Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Всіх учасників конкурсу тепло привітала та вручила 
грамоти і подяки разом з подарунками заступник 
голови районної державної адміністрації Даниленко 
Наталія Володимирівна. Вона подякувала учням за 
участь, відмітила їх належну підготовку, майстерність, 
підкреслила, що вони люблять книгу, багато читають і 
самовдосконалюються завдяки читанню, адже саме 
діти, що читають – це майбутнє нації.  

Конкурс минув. Всі учасники одержали подарунки і 
роз’їхалися з новими враженнями, а організатори 
конкурсу отримали справжнє професійне задоволен-
ня. 

Щиро вітаємо переможців та дякуємо учасникам за 
участь у конкурсі! 

Методист РМЦ Євпак О.М. 

«Найактивніший читач 
району – 2013»  У  
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НАКАЗ № 128 від 18.03.2013р. 

Додаток 1 
до наказу по відділу освіти  
 від 18.03. 2013 р.  №128  
СПИСОК ПЕРЕМОЖЦІВ 

районного конкурсу-презентації «Екологічна стежина»    
І місце 

 
ІІ місце 

 
ІІІ місце 

 
Журі конкурсу відмітило  найбільш повний захист  «Екологічних стежин», що віповідав критеріям оцінювання робіт, пред-
ставлених на конкурс: 
- Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. «Стежина по природознавчих територіях Городницького держлісгоспу» (учасник Вишневський Олег, 
учень 6 класу, керівник  Нагірняк І.В.) 
- Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст. «Якщо любиш, оберігаєш» (учасник Антонюк Тетяна , учениця 11 класу, керівник Колосович В.М.); 
- Борисівської ЗОШ І-ІІ ст. «Околиці нашого села» (учасник Войнарівський Іван, учень 9  класу, керівник Гнап Ю.М.); 

Список учасників районного конкурсу-презентації 
«Екологічна стежина» 

 
 

№ з/
п 

Прізвище,ім’я учня Клас Назва 
«Екологічної стежини» 

Навчальний заклад ПІП 
вчителя 

1 Кривук Анастасія 11 «Дивограй» Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст Марчевська О.О 
2 Гудзь Олександра 8 «Скарбниця рідного 

краю» 
Немильнянська 

ЗОШ І-ІІ ст 
Новаківська Л.В. 

№ з/
п 

Прізвище,ім’я учня Клас Назва 
«Екологічної стежини» 

Навчальний заклад ПІП 
вчителя 

1 Коренчук Яна 9 «Дивосвіт природи» Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Черниш О.С. 

2 Кучер Юлія, Кучменко 
Наталія 

7 «Наш край» Калинівська 
ЗОШ І-ІІ ст 

Гнап Ю.М. 

№ з/
п 

Прізвище,ім’я учня Клас Назва 
«Екологічної стежини» 

Навчальний заклад ПІП 
вчителя 

1 Васильчук Дмитро 6 «Гніздування лелеки 
білого на території 

с.Орепи» 

Орепівська 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Ничипорук Ю.В. 

2 Петрук Анжела 11 «Бережіть природу для 
нащадків» 

Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Ключник Г.В. 

3 Нестерук Олена 9 «Знай, люби, бережи» Великогорбашівська 
ЗОШ І-ІІ ст.. 

Щавінська 
В.В. 

№ з/
п 

Прізвище,ім’я учня Клас Назва 
«Екологічної стежини» 

Навчальний заклад ПІП 
вчителя 

1 Новорок Кирило 9 «Природа рідного краю» Великомолодьківська 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Черемха М.Р. 

2 Форманюк Тетяна 9 «Стежиною рідного села» Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ст 

Ратохіна А.О. 

3 Лопатюк Анастасія 8 «Пролісок» Наталівська 
ЗОШ І-ІІ ст.. 

Ходюк Н.В. 

Про підсумки проведення районного 
конкурсу - презентації «Екологічна стежина» 
 у 2012/2013 навчальному році 
На  виконання річного плану роботи відділу освіти Новоград-Волинської районної держав-
ної адміністрації та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 
екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної природоохоронної дія-
льності, формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до природи, 12 берез-
ня 2013 року було проведено районний конкурс-презентацію, в якому взяли участь 13 уч-
нів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідно до висновків журі щодо його резуль-

татів 
Н А К А З У Ю : 
1. Затвердити список переможців районного конкурсу-презентації «Екологічна стежина». (додаток 1)  
2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів довести до відома педколективів результати 
Конкурсу, проаналізувавши їх і відзначивши вчителів, які провели значну роботу щодо його організа-
ції та проведення. 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу  О. А. Антипчук 



«Ви – наша гордість» 

С Т О Р . 3  В И П У С К  3 3  

«Кожен учень – талановитий,  
треба уважно шукати іскри таланту 

 і не дати їм згаснути» 
В.Ф.Шаталов  

Скільки дітей – стільки і здібностей.  Кожна дитина – 
талант.  Це глибоко усвідомлюють педагогічні колекти-
ви загальноосвітніх навчальних закладів району. Голов-
ною метою їх діяльності є створення найсприятливіших 
умов для забезпечення високої якості навчання і вихо-
вання, забезпечення умов для всебічного розвитку тво-
рчої особистості з урахуванням індивідуальних здібнос-
тей та обдарувань, розвиток творчих здібностей школя-
рів, їхньої активності під час олімпіад, змагань, конкур-
сів. 

З гордістю можна констатувати той факт, що в цьо-
му навчальному році зусилля всіх ланок освітньо-
виховного процесу увінчались гарним ужинком - 

19 учнів загальноосвітніх навчальних закладів  райо-
ну вибороли 22  призових місця в ІІІ (обласному) етапі  
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціа-
льних дисциплін (в п’ятнадцяти олімпіадах з двадцяти 
однієї).  Ще два учні  зайняли призові місця на  облас-
ному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН України. 

Щиро вітаємо призерів та їх наставників: 
Гриценко Іванну, ученицю 8 класу Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (І місце з математики, вчитель Гриценко В.І.), 
Мельник Анну, ученицю 9 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (І місце з польської мови, вчитель Вовк Ю.А.), 
Чафонова Віталія, учня 10 класу Городницької ЗОШ І
-ІІІ ступенів (ІІ місце з інформатики, вчитель Майстрен-
ко Г.В., ІІІ місце з географії, вчитель Нагірняк І.В., ІІІ 
місце з ІКТ, вчитель Майстренко Г.В.), 
Степанюк Руслану, ученицю 8 класу Стрієвської ЗОШ 
І-ІІ ступенів (ІІ місце з української мови та літератури, 
вчитель Запольська Н.М.,  ІІІ місце з російської мови та 
літератури, вчитель Кокуть Г.А.), 
Суходольського Леоніда, учня 11 класу Слободоро-
манівської гімназії (ІІ місце з екології, вчитель Рафаль-
ський О.О.), 
Войнарівського Івана, учня 9 класу Борисівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів (ІІ місце з трудового навчання, вчитель 
Войнарівський В.А.), 
Волкову Ілону, ученицю 7 класу Городницької ЗОШ І-
ІІІ ступенів (ІІ місце з математики, вчитель Колесник 
М.І.), 
Туровець Катерину, ученицю 8 класу Тальківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІ місце з біології, вчитель Алєксєєва 
О.М.), 

Карплюк Анастасію, ученицю 8 класу Жолобнен-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІ місце з французької мови, 
вчитель Вовк М.В.), 
Бородій Натолію, ученицю 9 класу Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІ місце з педагогіки і психології, кері-
вник Ткачук Т.В.), 
Захарчук Ірину, ученицю 9 класу Курчицької ЗОШ І-ІІ 
ступенів (ІІІ місце з української мови та літератури, вчи-
тель Мельник Ж.М.), 
Гарбузюка Миколу, учня 8 класу Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (ІІІ місце з географії, вчитель  Янченко Л.В.), 

Філоненко Дарію, 
ученицю 9 класу 
Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(ІІІ місце з німець-
кої мови, вчитель 
Філоненко Г.О.), 
Шевелюк Оксану, 
ученицю 11 класу 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце з німе-
цької мови, вчитель Філоненко Г.О.), 
Машевську Ангеліну, ученицю 9 класу Яворів-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІІ місце з німецької мови, 
вчитель Радзивіл Т.В.), 
Вертецьку Богдану, ученицю 10 класу 
Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце з хімії, 
вчитель Солощук О.П.), 
Поліщука Сергія, учня 11 класу Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце з ІКТ, вчитель Майст-
ренко Г.В.), 
Гончарук Оксану, ученицю 9 класу Косенівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце з правознавства, вчи-
тель Бортник Л.М.), 
Возняк Маріанну, ученицю 10 класу Слободоро-
манівської гімназії (ІІІ місце з екології, вчитель 
Рафальський О.О., ІІ місце за захист науково-
дослідницької  роботи відділення екології та аг-
рарних наук (секція «Екологія», базова дисциплі-
на - біологія) МАН України, вчитель Рафальський 
О.О.), 
Рафальського Олександра, учня 10 класу Сло-
бодороманівської гімназії (ІІ місце за захист нау-
ково-дослідницької роботи відділення хімії та 
біології (секція «Зоологія, ботаніка», базова дис-
ципліна – біологія) МАН України, вчитель Ра-
фальський О.О.). 
Варто відзначити неабиякі старання учнів, які 
посіли місця, близькі до призових: 

Шлінчака Юрія, учня 9 класу Жолобненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІV місце з біології, вчитель 
Антонова Г.Ю., V місце з фізики, вчитель Гераси-
мович В.А.), 

Бойко Катерину, ученицю 10 класу Жолобнен-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів (ІV місце з французької 
мови, вчитель Вовк М.В.), 

Вертецьку Богдану, ученицю 10 класу 
Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.. (ІV місце з англійської 
мови, вчитель Стрілець М.М.), 

Вознюк Анастасію, ученицю 10 класу Пилипо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. ІV місце з екології, вчитель 
Пастухова О.М.), 

Петльовану Анастасію, ученицю 11 класу Чи-
жівської ЗОШ І-ІІІ ст.. (ІV місце з трудового на-
вчання, вчитель Шакура Ю.Л.) 

 Бажаємо всім мудрості та наснаги, віри в свої 
знання, незгасаючого творчого вогнику, міцного 
здоров’я, гарного настрою і великого бажання 
підкоряти все нові й нові вершини шкільних наук. 
Ви – наша гордість. Ми пишаємось вами. 

Заступник завідуючої РМЦ Костюк К.М.  



С Т О Р . 4  

«Формування толерантного середовища 
на уроках історії України» 

Тільки тоді станеш людиною,  
коли навчишся бачити  
людину в іншому. 
О.Радищев 
13 березня 2013 року на базі Суслівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся семінар-
практикум вчителів історії і правознавства 
на тему: «Формування толерантного 
середовища на уроках історії України», 
в роботі якого взяли участь 17 педагогів 
шкіл району. 
Учнівський та педагогічний колективи 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у святково-
му українському та польському вбранні  
зустріли хлібом-сіллю і гарними привітан-
нями учасників семінару. 
Директор школи Пилипчук Олександр 
Анатолійович розповів про життя навча-
льного закладу, озвучив електронну пре-
зентацію роботи школи, представив вчи-
телів історії і правознавства.  
За планом  учасники семінару відвідали 
урок історії у 8 класі на тему: «Україна в 
подіях Північної війни» вчителя Негодю-
ка Сергія Івановича та урок правознавства 

у 9 класі на тему «Які відносини регулює 
адміністративне право» вчителя Кайданович 
Галини Павлівни.  
Встановлення толерантних відносин – важ-
ливе завдання сучасного суспільства. І від 
того, як воно буде вирішене, залежить наше 
майбутнє. А оскільки все починається з 
дитинства,то першочерговим завданням 
школи є здійснення програм виховання, що 
направлені на формування в учнів доброго 
ставлення до людей. Під час проведених 
уроків присутні мали змогу оцінити роботу 

педагогів з учнями по темі уроку і темі семінару, 
на яких були використані різні форми і методи 
організації навчальної діяльності. Відмінною ри-
сою роботи Галини Павлівни на уроці є ґрунтов-
на робота по засвоєнню учнями правознавчих 
термінів, міри відповідальності неповнолітніх за 
порушення норм адміністративного права, форму-
вання вміння висловлювати власні думки і су-
дження. На уроці Сергія Івановича учні озвучили 
витяги із історичних документів представників 
українського, польського та російського народів 
про хід та результати Північної війни, що дає змо-
гу учням сформувати власне ставлення до вказа-
них подій, оцінити і зрозуміти цілі учасників тих 
давніх подій, методи боротьби за інтереси народів 
і держав. 
Виховний захід на тему: «Толерантність – один 
світ,одна країна» , підготовлений педагогами 
школи на чолі із заступником директора з виховної 
роботи Курач Галиною Олександрівною, відо-
бразив систематичну роботу навчального закладу 
по розвитку у підростаючого молодого покоління 
любові і поваги до свого народу, його культури, 
історії, виховання міжнаціональних відносин і 
водночас формування толерантної особистості, 
позитивних установок на спілкування з іншими 
народами. 

«Застосування ІКТ в процесі вивчення англійської мови як засіб розширення 
мовної компетенції учнів  та підвищення їх навчальної мотивації» 

За такою темою 14 березня 2013 року на базі Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся семінар-
практикум вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів району.  
Учасників семінару-практикуму привітно зустріли дирекція, учні та вчителі школи.  
На  відкриті уроки присутніх запросили вчителі англійської мови Микитюк Галина Миколаївна і Шкабара 
Анатолій Михайлович.   
Урок у третьому класі  на тему «Овочі та фрукти»  (вчитель Шкабара А.М.) викликав чимало вражень  від 
уміння вчителя  тримати клас в активній діяльності по вправлянню навичок читання, усного та писемного 
мовлення за навчальною темою. Ігрові прийоми та яскраві мультимедійні презентації, використані вчите-
лем, сприяли активізації навчально-пізнавальної діяльності його вихованців.  
Вчитель вищої категорії   Микитюк Г.М. на уроці у 8 класі, тема «Її величність - МУЗИКА»,  через різномані-
тні форми і прийоми інтерактивного навчання з використанням елементів електронних презентацій, разом 
з учнями розкрила й досягла мети  уроку   на високому науково-методичному рівні. 
Позакласний захід «Твори  добро», підготовлений Галиною Миколаївною з учнями 5-11 класів (англійською 

- українською мовами), викликав у присутніх  сльози,  душевний щем і почуття щирої подяки  за грандіозну підготовчу 
роботу та  ті матеріали, які розкрили суть поняття «твори добро». 
Робота семінару-практикуму  була завершена засіданням круглого столу «Інтерактивні технології в системі особистісно 
зорієнтованого навчання» за участю директора школи Бармака Олексія Валентиновича, який лаконічно презентував дія-
льність педагогічного колективу з даного питання та   представника фірми «PlusIs», який розповів про  основні напрямки 
роботи компанії-виробника  й презентував програму «Englihs. Pareto Lexicon».  
Творча група вчителів англійської мови в час роботи семінару-практикуму виробила рекомендації щодо використання ІКТ 
в процесі вивчення англійської мови як засобу розширення мовної компетенції учнів та підвищення їх навчальної мотива-
ції.. Вони стануть  у пригоді кожному вчителю іноземної мови. 
Слід відзначити, що тематичне оформлення фойє школи, коридору, класних кімнат, візитки і відповідних матеріалів для 
проведення семінару-практикуму заслуговують на увагу і наслідування. Це дозволяє констатувати, що вчителі урізномані-
тнюють навчально-виховний процес, розуміють тактику оновлення змісту освіти і сміливо впроваджують нові педагогічні 
технології в практику своєї роботи з метою формування в учнів комунікативної компетенції. 



Засідання «Школи молодого вчителя» 
С Т О Р . 5  В И П У С К  3 3  

Одним із провідних завдань науково-
методичної діяльності РМЦ стає забезпе-
чення необхідних умов для творчої діяльно-
сті молодих педагогів, надання їм допомоги 
в проходженні ступенів становлення й роз-
витку системи роботи. Для того, щоб учи-
тель зміг втілити свої професійні задуми, 
потрібні спеціальні знання. Очевидно, що 
певне коло знань молодий вчитель отримує 
у вищому навчальному закладі, а доповню-
вати й поглиблювати одержані знання він 
має в процесі роботи в школі.  

Ось чому одним із пріоритетних напрямків 
роботи методичного центру з педагогічними 
кадрами визначено роботу з молодими 
спеціалістами. Ця робота спрямована на 
розвиток творчих здібностей молодого вчи-
теля, підвищення рівня його професійної 
майстерності шляхом впровадження інтера-
ктивних, інформаційних технологій, запро-
вадження нових ідей і підходів. 

5 березня на базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів відбулося практичне засідання 
«Школи молодого вчителя», у якому взяли 
участь 15 молодих вчителів району,  мето-
дисти РМЦ. 

Присутніх вітав шкільний хор яким керує 
Юрій Оксентійович Лагасюк, вчитель музич-
ного мистецтва, заслужений працівник куль-
тури України. Авторський вірш «Посвята 
молодому вчителю» прочитала  директор 
школи Горблюк Марія Йонашівна, проникли-
вими були рядки: «Сіять розумне, добре і 
вічне судилось Вам у Лесинім краю. На Вас 
чекають дітлахи чарівні, відкрить готові 
душу Вам свою».  Керівник школи познайо-

мила  молодих вчителів з роботою навчаль-
ного закладу. Провела екскурсію шкільними 
кабінетами.  

Змістовною та актуальною була  практична 
частина для молодих вчителів від спеціалі-
стів своєї справи, вчителів вищої кваліфіка-
ційної категорії, на якій  вони  продемонст-
рували високий професійний потенціал:   

«Зустріч птахів» - інтегрований урок. Рід-
на мова,  «Я і Україна» та музичне мистец-
тво. 2-Б клас Лагасюк Людмила Юріївна 

«Письмове ділення трицифрових чисел 
на круглі десятки. Задачі на пропорційне 
ділення».  Математика 4-Б клас Козлова 
Сабіна Миколаївна 

«Вишивка мережки як один із видів деко-
ративно-прикладного мистецтва» 

  Технології 10 клас Панфелюк Тетяна 
Вікторівна 

Узагальнюючий урок з теми «Атмосфера»  
Географія 6 клас Янченко Людмила Вален-
тинівна 

«Волейбол»  Фізичне виховання 9-А клас 
Горблюк Віктор Васильович 

«Молодість багата мудрістю віків»  Урок-
роздум з позакласного читання. 

  3 клас Янчук Оксана Сергіївна 
«Про тебе співаю, мій краю» Засідання 

літературно - краєзнавчої студії «Пошук»  
Петько Тетяна Аркадіївна 

«Наповнюймо серця добром» виховна годи-
на  7-А  клас Євпак Наталія Петрівна 

«Люба матуся моя»  виховна година  2-Б 
клас Лагасюк Людмила Юріївна 

Крім цього,  молоді вчителі району отрима-
ли методичні поради, які допоможуть їм у 
подальшій роботі. 

фіналі в очних поєдинках. Найкращу 
технічну та психологічну підготовку 
показали Щирський Юрій та Валін-
кевич Ігор - учні Яворівської ЗОШ  
та стали чемпіонами району 
(вчитель Фурманенко П.І.). На дру-
гому місці юнаки Івашківської ЗОШ 
Андрейченко Віктор та Корчебанов 
Микола (вчитель Горбовський В.П.). 
Третє місце посіли школярі Велико-
горбашівської ЗОШ Кирилюк Дмитро 
і Свірщук Владислав (вчитель Дени-
сюк М.П.). 
У змаганнях серед дівчат перемогу 
святкували представниці Поліянів-
ської ЗОШ Копилова Марина та 
Тимофієва Люба (вчитель Дзюбчук 
В.О.), на другому місці юні тенісист-
ки з Яворівки сестри Бумар Інна та 
Наталія. Замкнули трійку лідерів 
учениці Середньодеражнянської 
ЗОШ Бойко Діана та Нестерук Анас-
тасія (вчитель Подкаура П.П.). 
У змаганнях школярів ЗОШ І-ІІІ 

ступенів беззаперечними лідерами 
стали школярі Гульської школи 
(вчитель Чечет А.В.), які посіли 1-2 
місця: Оберемко Артем і Нестерчук 
Ігор у юнаків та Чечет Ірина і Близ-
нюк Оксана у дівчат.  Третє місце в 
особистих змаганнях посів учень 
Федорівської ЗОШ Завацький Яро-
слав (вчитель Левченко А.К.). У 
дівчат особисте третє місце у Кучер 
Зоряни з Жолобненської ЗОШ 
(вчитель Лобащук С.Б.). 
В командних змаганнях другі місця у 
юнаків Ярунської ЗОШ (вчитель 
Горблюк В.В.) та дівчат Жолобнен-
ської ЗОШ, треті – у юнаків Слобо-
дороманівської гімназії (вчитель 
Павлюк Ю.М.) та у дівчат Токарівсь-
кої ЗОШ (вчитель Чижевський 
Ю.П.). 
Переможці та призери змагань від-
значені нагородами згідно положен-
ня про змагання. 

22 команди юнаків та 17 
дівчат розіграли пер-
шість району з настіль-
ного тенісу серед шко-
лярів ЗОШ І-ІІ ступенів 
Всі команди були розпо-
ділені на 4 групи, де 
змагались по колу. Пе-
реможці групових зма-
гань у юнаків – команди 
Великогорбашівської, 
Івашківської та Яворів-
ської шкіл зустрілись у 

Змагають я любителі малої ракетки 



С Т О Р . 6  

Про відзначення 90-річчя утворення Новоград-
Волинського району в загальноосвітніх школах 

Виконуючи розпорядження голо-
ви районної державної адміністрації 
від 05.02.2013 року № 48 «Про від-

значення 90-річчя утворення Новоград-
Волинського району», у всіх навчаль-
них закладах проведено ряд заходів, 
присвячених визначній даті. Це: бесіди, 

лекції, загаль-
ношкільні 
лінійки, вихо-
вні години, 
уроки та інш., 
на яких класні 
керівники та 
класоводи 
розповідали 
про історію 
створення 
Новоград-
Волинського 
району, вида-
тних земля-

ків. 
Були організовані виставки творчих 
робіт на тему: «Краса України – Поліс-

ся…», 
«Новоград-
Волинщина – 
наш край», 
«Рідний край», 
«Новоград-
Волинський 
район – вчора, 
сьогодні, завт-
ра» та інш. 
В шкільних 
бібліотеках 
організовані 
виставки, прис-

вячені 90-річчю утворення Новоград-
Волинського району. 
Зокрема: 
в Колодянській ЗОШ І-ІІІ ст. до знамен-
ної дати виготовлено стенд «У серце 
ввійде те, що йде від серця». Зібрано 

матеріли про 
Героя Соціа-
лістичної 
Праці Бан-
цер Єлізаве-
ту Яківну. 
Створено 
електронну 
презентацію 
«Син своєї 
землі» про 
воїна-
миротворця 
Андрущука 

Руслана. Зібрано і систематизовано 
матеріали про історію села Колодянка. 
Проведено загальношкільну лінійку 
«Новоград-Волинщина – наш край». В 
шкільній бібліотеці оформлено вистав-
ку «Звягельщина – мальовничий полі-

ський край»; 
в Новороманівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
з учнями молодших класів 
проведено уроки-мандрівки 
«Мальовничі місця рідного 
краю». Класоводи 3-4 класів 
організували виразне читання 
віршів місцевих поетів про 
Новоград-Волинщину.  Вчите-
лем історії Туринською Н.П. 
проведено уроки історії на тему 
«Історія створення Новоград-
Волинського району». Класни-
ми керівниками проведено 
виховні години «Земляки, яки-
ми ми пишаємося». Організова-
но перегляд відеофільму 
«Браття Литвини» та електрон-
ної презентації  «Мій рідний 
край – Новоград-Волинщина»; 
в Слободороманівській гімназії 
в усіх класах проведено виховні 
години, інформаційні хвилинки, 
присвячені 90-річчю утворення 
Новоград-Волинського району 
та загальношкільну лінійку «Ми 
гордимось тобою, рідний 
краю!». З учнями 9-11 класів – 
вікторину «Чи знаєш ти історію 
району?». Оформлено куточок 
«Новоград-Волинщині - 90».  
Учні 5-7 класів взяли участь у 
конкурсі малюнків «Поліська 
рідна сторона». У бібліотеці 
оформлено виставку «Мій рід-
ний край – земля моїх батьків»; 
у Ярунській ЗОШ І-ІІІ ст. прове-
дено загальношкільну лінійку 
«Новоград-Волинському райо-
ну 90 славних, трудових, звитя-
жних літ». Із старшокласниками 
– науково-практичну конферен-
цію «Мій рідний край – моя 
історія жива». Лекційна група з 
учнів 5-11 класів провела засі-
дання на тему «Історична хро-
ніка району». У бібліотеці орга-
нізовано виставку «Мій рідний 
край»; 
у Піщівській ЗОШ І-ІІІ ст. було 
проведено тиждень «Моя Ново-
град-Волинщина», під час якого 
проведено ряд заходів, а саме: 
в 5-11 класах проведено години 
спілкування на тему: «Люди, які 
творять мій край». Оформлено 
папку «Орденоносці села Пі-
щів». Започатковано проект 
«Книга пошани Піщівської 
ЗОШ». З учнями 1-3 класів 
організовано конкурс малюнків 
«З чого починається Вітчизна». 
У бібліотеці оформлено вистав-
ку «Новоград-Волинському 
району - 90»; 

у Федорівській ЗОШ І-ІІІ ст. органі-
зовано виставку декоративно-
прикладного мистецтва «Краса 
України - Полісся». Проведено 
загальношкільну лінійку 
«Новоград-Волинщина – наш 
край». Учні 5 класу разом з клас-
ним керівником зробили історич-
ний екскурс під назвою «Історії 
дихання живе». У 6  та 10 класах 
проведені усні журнали «Рідний 
край кохати, в поезії прославля-
ти», «Новоград-Волинському 
району - 90»; 
у Великогорбашівській ЗОШ І-ІІ 
ступенів проведено тематичну 
лінійку «Історії дихання живе». У 5
-9 класах пройшли виховні години 
«Району – 90 славних, трудових, 
звитяжних літ». У 1-4 класах - 
виховні години «Моя маленька 
батьківщина». Учні 6-7 класів 
написали твори-мініатюри «Мій 
рідний край через роки». Для 
учнів всієї школи організовано 
перегляд відеолекторію «Люблю 
тебе, мій рідний краю». Проведе-
но конкурс учнівських презентацій 
«Я громадянин» та конкурс малю-
нків «Кожному мила своя сторо-
на». 
 До визначної дати проведено 
районний конкурс дитячих малюн-
ків на тему «Кожному мила своя 
сторона», на яких учасники відо-
бразили куточок того краю, де 
проживають та визначні культурні 
та історичні місця. У конкурсі взя-
ли участь 45 школярів із різних 
шкіл району. На розгляд обласно-
го журі надіслано малюнки Пет-
льованої Анастасії (11 клас Чижів-
ська ЗОШ), Лук’янченко Анастасії 
та Связінського Ярослава (9 клас 
Таращанської ЗОШ). 
23 кращих читачів шкільних біблі-
отек взяли участь у районному 
конкурсі дитячого читання 
«Найкращий читач району-2013», 
присвячений 90-річчю утворення 
району, який проводився на базі 
районної дитячої бібліотеки. 
До знаменної дати на базі Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів прове-
дені районні змагання з шахів 
серед школярів та вчителів. Також 
проведені районні змагання з 
настільного тенісу серед учнів 
шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів та змаган-
ня з баскетболу серед вчителів на 
базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. 
 
Методист РМЦ Євпак О.М. 
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3.3.20. Адреси Web-сайтів, тематичні посилання на інші сайти.  
3.3.21. Адреси Web-сторінок учнів школи тощо.  
ІV. Основні вимоги до створення сайту  
4.1. Веб-сайт може створюватися засобами сервісів і ресурсів середо-
вищ Веб- 1.0. і Веб-2.0.  
4.2. Наявність головної сторінки зі стислим каталогом усіх розділів 
(рубрик) сайту. З кожної сторінки сайту мають бути посилання на голов-
ну сторінку.  
4.3. Наявність швидкої і зручної навігації.  
4.4. Наявність на головній сторінці сайту стислої інформації для відвіду-
вачів сайту про його структуру і змістове наповнення.  
4.5. Розмір кожної сторінки сайту не повинен перевищувати межу в 200-
300 кілобайт разом із графікою (оптимальний розмір – 50-100 кілобайт), 
за винятком сторінок із великою кількістю інформації (наприклад, елект-
ронних видань).  
4.6. Використання стандартних назв (наприклад, «Форум») для стандар-
тних структур сайту.  
4.7. Оновлення сторінок сайту.  
4.8. За наявності великої кількості текстової інформації на сайті доречно 
розміщувати окрім web-сторінок з текстом та архіви у форматі Zip чи Rar.  
4.9. При доборі кольорів і шрифтів доцільно врахувати такі пропозиції:  
4.9.1. Сторінки з переважно текстовою інформацією мають світлий фон 
(наприклад, білий).  
4.9.2. Колір шрифту рекомендується добирати чорний, темно-зелений 
або темно-синій.  
4.9.3. Для окремих заголовків і виділення найважливішої інформації 
використовується червоний шрифт; уникати текстів, набраних тільки 
великими літерами; для виділення окремих слів чи фрагменту тексту 
використовується напівжирний шрифт.  
4.10. Використання таких технологій відображення графіки як Flash, 
VRVL, MetaStream доцільне в тому випадку, якщо досягти цих ефектів 
неможливо іншими засобами і це має суттєве значення для подання 
інформації на сайті.  
4.11. Сторінки сайту мають бути зручними для користувачів сайту, а 
також для роботи з ними.  
4.12. Інформація на сайті може бути представлена українською, російсь-
кою, англійською, польською, німецькою, французькою  мовами.  
V. Презентація й оцінювання Web-сайту  
5.1. Захист проводиться під час презентації Web-сайту одним представ-
ником від навчального закладу.  
5.2. Конкурсант одержує оцінки (згідно Додатку ІV):  
5.2.1. За Web-дизайн сайту.  
5.2.2. За зміст інформації.  
5.2.3. За зручність користування сайтом.  
5.2.4. За презентацію Web-сайту.  
VІ. Підведення підсумків  
6.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами відділу освіти та 
цінними подарунками.  
6.2. Інформація про переможців конкурсу висвітлюватиметься в засобах 
масової інформації, Web-сайті відділу освіти. 
Додаток  4 до наказу відділу освіти  від  20.03.2013 р.  №  134 
Критерії оцінювання сайту 
Web-дизайн сайту (15 балів): 
Оригінальність оформлення сайту – 10 балів 
Дотримання стилю, читабельність – 5 балів 
Зміст інформації на сайті (60 балів): 
Повнота інформації про заклад та педагогічних працівників – 10 балів 
Грамотність інформаційного наповнення сайту – 2 бали 
Частота оновлення – 15 балів 
Розміщення розробок уроків вчителів – 10 балів 
Наявність творчих робіт учнів – 5 балів 
Висвітлення інформації про навчально-виховний процес – 10 балів 
Інша корисна інформація – 5 балів 
Інтерактивне голосування – 1 бал 
Наявність форуму та матеріалів у форумі – 2 бали 
Зручність користування сайтом (10 балів): 
Зручність навігації – 2 бали 
Пошук сайту у основних браузерах – 5 балів 
Наявність посилань на споріднені сайти – 3 бали 
Презентація Web-сайту (15 балів) 

Про проведення районного конкурсу-захисту  
Web-сайтів навчальних закладів  
З метою популяризації можливостей і розширення мережі інформаційних 
ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середови-
ща регіональної освітньої системи  
НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Положення про районний конкурс-захист (далі - Конкурс) 
Web-сайтів навчальних закладів (далі – Положення)  
2. Для організації проведення Конкурсу і підведення підсумків затвердити 
склад організаційного комітету та журі (додаток 2, 3). 
3. Організувати проведення Конкурсу протягом квітня 2013 року. 
4. Районному методичному центру (Сікора О.П.):  
4.1. Забезпечити проведення Конкурсу згідно з Положенням.  
4.2. Підсумки Конкурсу підвести на серпневій конференції працівників 
освіти району. 
4.3. Забезпечити висвітлення результатів конкурсу в засобах масової 
інформації та на сайті відділу освіти. 
5. Директорам шкіл та завідуючим ДНЗ забезпечити участь навчальних 
закладів у Конкурсі. 
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника началь-
ника відділу освіти Андрощук В.П.  

Начальник відділу   О.А. Антипчук 
Додаток  1  до наказу  відділу освіти від 20.03.2013  р. № 134  

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення районного конкурсу-захисту 
Web-сайтів навчальних закладів 
І. Мета конкурсу  
1.1. Метою проведення конкурсу є популяризація можливостей і розши-
рення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформа-
ційно-навчального середовища регіональної освітньої системи. Конкурс 
проводиться один раз на рік.  
1.2. До участі в районному конкурсі-захисті Web-сайтів загальноосвітніх 
навчальних закладів запрошуються загальноосвітні заклади району.  
ІІ. Завдання конкурсу  
2.2. Створення і розвиток Інтранет середовища навчальних закладів.  
2.3. Використання ресурсів Інтернет середовища навчальних закладів та 
єдиного інформаційно-навчального середовища освітньої системи Новог-
рад-Волинського району у поєднанні з ресурсами всесвітньої інформацій-
ної мережі Інтернет в навчальних закладах, науково-методичній роботі та 
у навчально-виховному процесі, позакласній і позашкільній роботі з діть-
ми й учнівською молоддю, в роботі з батьківською громадськістю.  
2.3. Формування і розвиток інформаційно-технологічних компетенцій 
навчальних закладів, педагогічних працівників, учнів та батьків.  
III. Керівництво та організація конкурсу  
Конкурс-захист Web-сайтів навчальних закладів проводиться відділом 
освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації. Керує проведенням 
конкурсу оргкомітет.  
3.1. Конкурс проводиться протягом квітня-травня поточного року.  
3.2. Заявки на участь у конкурсі подаються районному методичному 
центру до 01 квітня поточного року.  
3.3. Основними структурними компонентами сайту можуть бути:  
3.3.1. Візитка навчального закладу.  
3.3.2. Історія закладу освіти.  
3.3.3. Інформація про адміністрацію, педагогічний колектив навчального 
закладу, партнерів, спонсорів.  
3.3.4. Новини із життя навчального закладу.  
3.3.5. Завдання, над якими працює педагогічний колектив.  
3.3.6. Досягнення учнів та педагогів навчального закладу.  
3.3.7. Методична робота.  
3.3.8. Програмно-методичне забезпечення.  
3.3.9. Інформація про навчальні кабінети.  
3.3.10. Ресурси бібліотеки навчального закладу.  
3.3.11. Електронні видання навчального закладу.  
3.3.12. Олімпіади, творчі конкурси, науково-дослідницька робота.  
3.3.13. Участь у створенні навчальних проектів з використанням інформа-
ційно-комунікаційних технологій.  
3.3.14. Шкільні музеї, кімнати.  
3.3.15. Позакласна робота.  
3.3.16. Дитячі та молодіжні об’єднання.  
3.3.17. Інформація для вчителів, учнів навчального закладу.  
3.3.18. Інформація для батьків.  
3.3.19. Листування, форуми, чати, гостьова сторінка.  

Наказ №134 від 20.03.2013р. 



ницької, Киківської,Колодянської, Повчинської 
та Несолонської  ЗОШ І-ІІІ ст. та Борисівської, 
Немильнянської, Калинівської, Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ст. 
 
Переможцями районного конкуру-огляду 

екологічних агітколективів   стали: 
      Перемогу виборов  агітколектив «Грінпіс» 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст., керівник Нагірня-
кІ.В , який буде представляти наш район  26 
березня на обласному етапі конкурсу-огляду 
шкільних екологічних агітколективів.  
І місце розділили між собою  агітколективи:  
    - «Екодзвін» Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст., 
керівник Пасічник В.П. 
    -  «Оберіг»   Немильнянська ЗОШ І-ІІ ст., 
керівник Новаківська Л.В. 
.---  ІІ місце розділили між собою агітколекти-
ви: 
      - «Водограй» Киківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
      - «Еколайф» Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.  

- «Еколав» Борисівської ЗОШ І-ІІ ст. 
- «Надія» Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ст. 

. ІІІ місце розділили між собою агітколективи: 
- «Шанс» Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст.  
- «Сполох»  Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.  
- «Темп» Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. 
- «Екологічна варта»Малоцвілянської ЗОШ І-
ІІ ст. 
ІV місце - «Зелена хвиля» Федорівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.  
ІV місце - «Знай, люби, бережи» Орепівської 

Протягом 2012-2013 навчального року значну 
увагу педагогічні колективи навчальних закла-
дів району приділяли поширенню природоохо-
ронної інформації, екологічному вихованню та 
освіті, співпраці з громадськими екологічними 
організаціями, здійсненню заходів, направле-
них на збереження живої природи, її різнома-
ніття. 
13 березня 2013 року на базі Палацу культури 
ім. Лесі Українки м. Новограда-Волинського 
відбувся ІІ етап  районного конкурсу-огляду 
екологічних агітколективів, в якому взяли 
участь переможці І етапу змагань з 17  шкіл 
району (І етап проводився на базі 8 освітніх 
округів  26-28 лютого 2013 року). 
На відкритті конкурсу-огляду команди привіта-
ла  директор РЦТСТУМ  Підкаура В.М.. Оціню-
вали агітколективи журі у складі: голова – 
Скаковська Т.А.. методист міського Палацу 
культури, методисти відділу освіти: Мащенко 
Н.І, Дем’янчук Н.К.  
... Щороку шкільні агітколективи піднімають 
актуальні питання охорони та раціонального 
використання природних ресурсів, інформують 
про проведені екологічні акції, повідомляють 
про практичні дії в напрямку охорони довкіл-
ля.  
Більшість агітколективів дотримувалися визна-
чених вимог до конкурсу-огляду. Виступи хара-
ктеризувалися актуальністю тематики, розкри-
вали зміст природоохоронної роботи у навча-
льних закладах.   
     Найбільш яскравими та динамічними були 
виступи агітбригад Новороманівської, Город-

ЗОШ І-ІІІ ст. 
V місце - «Юні екологи» Красилівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.  
V місце - «Чисті краплини»Брониківської 
ЗОШ І-ІІ ст. 
VІ місце - «Мунобіс» Броницькогутянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
VІ місце - «Поліянівські природоохоронці» 
Поліянівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Конкурс-огляд показав, що рівень підгото-
вки шкільних екологічних агітколективів з 
року в рік покращується. Більшість команд 
підготували цікаві та змістовні сценарії, в 
яких висвітлювалися актуальні місцеві та 
регіональні екологічні проблеми. Керівни-
ки шкільних агітколективів подбали про 
належний рівень виконавської майстерно-
сті учнів-учасників конкурсу-огляду, музич-
не оформлення, відповідні костюми. 
Хочеться закликати всіх не залишатися 
байдужими до екологічних проблем сло-
вами: 
«Цінуй, людино, 
доброту природи, 
Все що дарує вона нам. 
Тож бережи її ліси, поля, 
повітря, води –  
То вічний і священний  
 і величний храм! 
За долю нашої планети 
Відповідальні всі ми повсякчас. 
Тож хай побачене й почуте 
У серці закарбується у вас». 

м.Новоград-
Волинський 
вул.Соборності, 70 
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