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творчого духу змагання в 
підготовці та презентації 
матеріалів, створення бан-
ку даних  досягнень педа-
гогічних колективів району. 

Наразі триває відбір ме-
тодичних напрацювань 
освітян району на обласну 
педагогічну виставку 
«Сучасна освіта Житомир-
щини-2013». 

закладів.  
Значний інтерес у прису-

тніх викликали своєрідні 
презентації, які представи-
ли: Шакура Юлія Леонідів-
на, вчитель трудового на-
вчання Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Лозовицька Світ-
лана Василівна, вчитель 
початкових класів Курчи-
цьогутянської ЗОШ І-ІІ сту-

пенів (персональні вироби 
за технікою квілінгу), Петро 
Петрович Алексійчук, вчи-
тель трудового навчання  
Яворівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів (вироби з дерева). 

Педагогічна виставка 
«Сучасна освіта Звягель-
щини-2013» підтвердила, 
що освіта сьогодні не сто-
їть на місці. Вона повсяк-
час оновлюється. Її над-
бання сприяють утвер-
дженню європейських ста-
ндартів навчального про-
цесу та вимог до знань 
наших учнів. Тому й голов-
на її мета -  показ напрацю-
вань педагогічних праців-
ників, пропаганда їх твор-
чих досягнень у навчально-
виховному процесі й науко-
во-методичній діяльності, 
пошук ефективних шляхів 
удосконалення навчально-
го процесу, формування 

За традицією,  4 січня на 
базі районного методично-
го центру пройшло урочис-
те  відкриття  педагогічної 
виставки «Сучасна освіта 
Звягельщини-2013». 

На неї прибули предста-
вники із загальноосвітніх 
навчальних закладів,  ра-
йонного центру творчості 
спорту та туризму учнівсь-
кої молоді і дошкільних 
установ. 

На цьогорічну виставку 
педагогічними колективами 
було представлено понад 
200 робіт. Це засвідчує 
зростання творчого потен-

ціалу вчителів і виховате-
лів, активне використання 
ними в практичній діяльно-
сті педагогічної науки, но-
вих технологій навчання та 
виховання. 

Присутніх привітали: 
начальник відділу освіти 
Олександр Анатолійович 
Антипчук, його заступник 
Валентина Петрівна Анд-
рощук та завідуюча мето-
дичним центром Ольга 
Петрівна Сікора.  

Із завданнями, метою 
проведення виставки та 
планом роботи журі озна-
йомила присутніх заступ-

ник завідуючої 
методичним 
центром Катери-
на Миколаївна 
Костюк.  
Використовуючи 
інтерактивну до-
шку, педагогічні 
колективи Брони-
цькогутянської, 
Великомолодьків-
ської, Пилипови-
цької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Яворів-
ської, Тальківсь-
кої, Курчицькогу-
тянської, Лучиць-
кої, Івашківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
презентували  
досвід інновацій-
ної діяльності 
своїх освітніх 
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Про підсумки  проведення  
місячника з охорони дитинства  
у ЗОШ району 
 
На виконання Законів України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», постанови Ка-
бінету Міністрів України  від 24.09.08 
№ 866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язані із захистом прав 
дитини», п.3.11 обласної Програми 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на 2011
-2016 роки, наказу управління освіти і 
науки ОДА від 19.11.2012 року № 271 
«Про організацію та проведення в області 
місячника з охорони дитинства», з метою 
удосконалення організації роботи ЗНЗ 
району щодо соціального захисту дітей  у 
школах  з 1 по 30 грудня проведено місяч-
ник з охорони дитинства.  

В період підготовки до проведення міся-
чника з охорони дитинства видано  наказ  
відділу освіти райдержадміністрації від 
22.11.2012 р.  № 458  «Про організацію  і 
проведення в районі місячника з охорони 
дитинства», яким затверджено заходи  
місячника. 

Під час місячника у  Броницькій, Кле-
нівській, Поліянівській школах І-ІІ ступе-
нів,  Жолобненській, Колодянській школах 
І-ІІІ ступенів були проведені наради та  
методичні об’єднання класоводів та клас-
них керівників  по ознайомленню з норма-
тивними документами, що регулюють охо-
рону дитинства з метою забезпечення реа-
лізації прав дитини на життя, охорону здо-
ров’я, освіту, соціальний захист та всебіч-
ний розвиток.  

В школах проводились різноманітні 
виховні заходи:  

- години спілкування «Закон про тебе і 
для тебе», «Я маю право на ...», класні 
години «Вірус  батьківської халатності», 
«Найцінніший дар -  життя» , усні журнали 
«Вчимося будувати стосунки з доросли-
ми»,  «Вони мають право бути щасливи-
ми», круглі столи «Хто несе відповідаль-
ність за моє життя», «Маленькі історії про 
великі істини», профорієнтаційна робота 
серед старшокласників «Мій вибір майбут-
ньої професії », виставка поробок дітей з 
обмеженими можливостями «Це я мо-
жу» (Кленівська, Великогорбашівська, 
Малоцвілянська, Івашківська, Лучицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Броницькогутянська,  
Орепівська, Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів); 

- тренінги «Людська гідність та справед-
ливість для всіх нас», «Законодавство, яке 
тебе захищає», «Скажемо СНІДу – 

ні!» (Слободороманівська гімназія, Пі-
щівська, Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Наталівська ЗОШ І-ІІ ступенів); 

- конкурси малюнків, плакатів «Захист 
прав дітей», «Щасливе дитинство», 
«Права дитини», «Ми проти насильст-
ва» (Борисівська,  Поліянівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів, Колодянська, Жолобненська, 
Ярунська  ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

- конкурс на кращий учнівський твір 
«Конвенція про права дитини», виготов-
лення пам’ятки «Як не стати жертвою 
злочину» (Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, Слободороманівська гімназія); 

 - акції «Діти – дітям», «Милосердя», 
«Від чистого серця», мета яких підтрима-
ти  дітей,  що опинились в складних жит-
тєвих обставинах, дітей-інвалідів 
(Великомолодьківська, Жолобненська, 
Косенівська, Городницька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, Курчицька, Гірківська, Дідовиць-
ка, Броницька, Поліянівська, Середньоде-
ражнянська ЗОШ І-ІІ ступенів). 

В шкільних бібліотеках  оформлені  
книжкові виставки «Джерела юриспруде-
нції», «Мораль, права і обов’язки  у сис-
темі соціальних норм». Бібліотекар Фе-
дорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів провела 
лекцію з учнями 7-11 класів на тему  
«Правова література: історія і сучас-
ність».  

У школах проведено батьківські збори 
на відповідну тематику: 

«Моральне виховання у сі-
м’ї» (Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів); 

«Сім’я – головний виховний первин-
ний  осередок суспільст-
ва» (Слободороманівська гімназія); 

«Недопустимість насильства та жорс-
токого поводження з діть-
ми» (Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

«Проблеми дітей і батьків у  
сім’ї» (Наталівська ЗОШ І-ІІ ступенів).  
Протягом  місяця продовжувався  ІІ 

етап Всеукраїнського рейду «Урок». Про-
ведено профілактичні бесіди з учнями, 
які часто не відвідують школу 
(Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Яворівська, Броницька  ЗОШ І-ІІ ступе-
нів) та батьками про їх відповідальність  
за вчинки дітей.    

Відділом освіти організовано роботу 
по уточненню списку дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклуван-
ня. На облік відділу освіти поставлено 95 
дітей.  З них:  61дитина  виховується у 
сім’ях опікунів, 23 – у будинках сімейно-
го типу, 11– у прийомних сім’ях.  Про-
аналізовано інформацію про відвідування 
уроків, забезпечення підручниками,  стан 
навчання, виховання та  розвитку  дітей 
даної категорії.  

В ЗОШ району поновлені бази даних 

дітей різних категорій, особові справи 
дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьків-
ського піклування, дітей-інвалідів.  

Проведено обстеження  умов проживан-
ня дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах та складено 
акти обстеження матеріально-побутових 
умов.  

Узагальнена інформація про охоплення 
дітей пільгових категорій гуртковою робо-
тою.  

 21 грудня спільно зі службою у справах 
дітей проведено районний етап Всеукраїн-
ського благодійного фестивалю дитячої та 
юнацької творчості серед дітей-сиріт, ді-
тей, позбавлених батьківського піклування 
„Звичайне диво”. 

Усі школи підтримують тісний зв'язок з 
опікунами, увага класних керівників та 
дирекції шкіл постійно сконцентрована на 
допомозі та підтримці дітей, що опинилися 
у складних життєвих обставинах. 

Поряд з цим у школах району існує ряд 
недоліків, пов’язаних з організацією робо-
ти з охорони дитинства, а саме: 

 не дотримання термінів подання звітно-
сті з охорони дитинства; 

 плани роботи громадських інспекторів 
неконкретизовані (відсутня  тематика бать-
ківських зборів, батьківського лекторію, 
виховних  заходів та ін.). 

На підставі вищевказаного   
НАКАЗУЮ: 
1.Керівникам загальноосвітніх  шкіл: 
1.1.Забезпечити розгляд питання з охо-

рони дитинства у 2013-2014 навчальному 
році та скорегувати плани громадських 
інспекторів з охорони дитинства. 

1.2.Постійно вести облік  та корегувати  
банк даних дітей соціально незахищених 
категорій. Провести інвентаризацію особо-
вих справ дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів  
відповідно до рекомендацій  відділу освіти   
щодо організації роботи з охорони дитинс-
тва. 

1.3.Продовжити роботу  по залученню 
спонсорів з метою надання матеріальної 
допомоги дітям соціально незахищених 
категорій. 

1.4.Суворо контролювати питання щодо 
недопущення жорстокого ставлення до 
дітей з боку батьків, своєчасно реагувати 
та по факту виявлення надавати інформа-
цію до відділу освіти. 

1.5.Забезпечити дотримання термінів 
подання звітності з охорони дитинства. 

2. Контроль  за виконанням  наказу пок-
ласти на провідного спеціаліста відділу 
освіти Барановську Л.В. 

 
Начальник відділу    О.А.Антипчук 

НАКАЗ №  10 від 02.01.13р  

Стор.2 

Школам Лесиного краю 



15 січня  на базі РМЦ було проведено інструктивно-
методичну нараду зі шкільними бібліотекарями. На нараду 
з’явилися 34 бібліотекарі. Розглядалися такі питання: 

1.Подача відомостей в Київський інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти про надходження підручників, літе-
ратури у кожну школу району за 2012 рік. 

2.Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів 
підручників станом на 01.06.2013 року. 

3.Проведення в школах  конкурсу дитячого читання 
«Кращий читач школи». 

4. Про організацію книжкових виставок присвячених визначним 
датам, зокрема, 75-річчю з дня народження Василя Стуса,  Дню 
соборності України та ін. 

Були продемонстровані кращі матеріали Колодянської та Велико-
молодьківської шкільних бібліотек, які будуть подані на обласну 
виставку «Освіта Житомирщини». 

Особлива увага приділялась створенню електронних презентацій 

з досвіду роботи шкільних бібліотек. 
Учасники наради переглянули електронну презента-

цію бібліотекаря Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Коро-
ленко Л.А. 

 
Євпак О.М., методист РМЦ 

Нарада бібліотекарів 

Стор.3 

Випуск 31 

НАКАЗ № 30 від 16.01.13р. 
інструкцій з охорони праці», 
«Адміністративно-громадський конт-
роль стану охорони праці в навчаль-
ному закладі», наказу МОН України, 
МВС України, Головного управління 
державної пожежної охорони від 30-
.09.1998 № 348/70 «Про затверджен-
ня Правил пожежної безпеки для 
закладів, установ і організацій систе-
ми освіти України», Розпорядження 
голови районної державної адмініст-
рації №1236 від 22.12.11 про затвер-
дження Положення «Про охорону 
праці у районній державній адмініст-
рації» та з метою запобігання трав-
мування та загибелі учасників навча-
льно-виховного процесу, 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Керівникам загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів: 
1.1 В своїй практичній роботі керу-

ватись нормативно-правовою доку-
ментацією  з питань охорони праці та 
техніки безпеки  відповідно до вимог 
Кодексу  України про працю, норма-
тивно-правових актів Міністерства 
праці та  соціальної політики України, 
МОН України. 

1.2 Два рази на семестр обговорю-
вати питання охорони праці та запо-
бігання дитячому  травматизму на 
педрадах школи. 

1.3 Налагодити внутрішкільний кон-
троль відповідно до посадових обо-
в’язків в 2013 році, наказом по школі 
створити комісії з організації занять і 
прийняття заліків у педагогічного 

колективу та персоналу з охорони 
праці і техніки  безпеки. 

1.4 Забезпечити систематичний кон-
троль за роботою усіх учасників з пи-
тань дотримання вимог охорони праці 
та безпечної поведінки під час навча-
льно-виховного процесу та у побуті. 

1.5 Контролювати в кожному навча-
льному закладі добровільні пожежні 
дружини та дружини юних інспекторів 
руху. 

1.6 Ширше використовувати учнівсь-
кі, батьківські зібрання, засоби масо-
вої інформації для профілактики трав-
матизму серед учасників навчально-
виховного процесу. 

1.7 Поліпшити спільну роботу з міс-
цевими органами охорони праці, авто-
мобільної інспекції, пожежної охорони, 
санепідемслужби щодо профілактики 
та запобігання травматизму. 

1.8 Розробити план заходів щодо 
попередження учнівського травматиз-
му під час навчально-виховного про-
цесу та в побуті на 2013 рік. 

2. Інформацію про проведену роботу 
подати методисту РМЦ Скрипнюку 
Ю.О. до 01.02.13 року. 

3. Методисту РМЦ Скрипнюку Ю.О. 
довести даний наказ до керівників 
закладів електронною поштою. 

4. Контроль за виконання наказу 
залишаю за собою. 

 
Начальник відділу   О.А.Антипчук 

Про дотримання норм охорони 
праці  учасниками навчально-
виховного процесу 

 
На виконання Закону України 

«Про охорону праці», наказу Дер-
жавного комітету України з нагляду 
за охороною праці 15.11.2004  № 
255 «Про затвердження Типового 
положення про службу охорони 
праці», Постанови КМУ від 
25.08.2004 № 1112 «Деякі питання 
розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробницт-
ві», наказу МОН України від 01-
.08.2001 №563 «Про затвердження 
Положення про організацію роботи 
з охорони праці учасників навчаль-
но-виховного процесу в установах і 
навчальних закладах», наказу МОН 
України від  18.04.2006  № 304 
«Про затвердження Положення про 
порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони 
праці в закладах, установах, органі-
заціях, підприємствах, підпорядко-
ваних  Міністерству освіти і науки 
України», Постанови КМУ від 
22.03.2001 № 270 «Про затвер-
дження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків невироб-
ничого характеру», наказу МОН 
України від 31.08.2001 № 616 "Про 
затвердження Положення про по-
рядок розслідування нещасних 
випадків, що сталися під час навча-
льно-виховного процесу в навчаль-
них закладах», наказу Міністерства 
праці та соціальної політики Украї-
ни від 29.01.1998 № 9 «Про затвер-
дження Положення про розробку 



10 січня 2013 
року прово-
дилась тра-
диційна 14-а 
спартакіада 
працівників 
освіти райо-
ну. В програ-
му змагань 
входили такі 
види спорту: 
шахи, шаш-
ки,  волей-

бол, настільний 
теніс (чоловіки і 
жінки).  В змаган-
нях спартакіади 
взяли участь  138  
педпрацівників. 
На відкриття зма-
гань прибули голо-
ва районної ради 
Весельський Ф.В. 
та начальник від-
ділу освіти райде-
ржадміністрації 

Антипчук О.А., які привітали 
учасників змагань з новорі-
чними та різдвяними свята, 
побажали  спортивних успі-
хів. 
Учнів Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів під керів-
ництвом вчителя Денисюка 
М.П. привітали учасників 
спартакіади новорічними 
колядками. 
Показали найкращу підго-
товку та стали переможця-
ми з волейболу команда 
відділу освіти (капітан Гор-
бовський В.П.), команда 
Городницької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів (капітан Ксенз О.А.) - 
на ІІ місці; об’єднана коман-
да Великомолодьківської та 
Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(капітан Чижевський 
С.Ю.) посіла ІІІ місце. 
Серед жіночих команд 
перемогу здобули пед-
працівники Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Кир-
чун С.М.), другою  стала 
команда Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Лит-
винчук Л.А.),  на  третьо-
му  місці  –  команда  Фе-
дорівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

(капітан Левченко А.К.). 
Взяли активну участь в 
змаганнях та показали на-
лежну фізичну і тактичну 
підготовку команди Слобо-
дороманівської гімназії, 
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Наталівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів. 
В змаганнях з настільного 
тенісу І місце зайняв Рома-
нюк О.В. (РЦТСТУМ), ІІ 
місце – Горблюк В.В. 
(Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІІ  

місце –  Горбовський В.П. 
(відділ освіти). 
  Серед  жінок  перемогу  у  
змаганнях  з настільного  
тенісу здобула Данюк А.І.  
(Несолонська  ЗОШ  І-ІІІ 
ст.),  Тарасюк О.А.  
(Несолонська  ЗОШ  
І-ІІ ст.) – ІІ місце,  Андрощук 
Т.В. (Новороманівська ЗОШ 
І-ІІІ ст.)  – ІІІ місце. 
І  місце  в  змаганнях  з ша-
хів  розділили Іванюк М.М. 
(Червоновільська ЗОШ І-ІІ 
ст.) та Білий В.П. 
(РЦТСТУМ), ІІІ місце посів 
Петришин В.І. 
(Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
Серед жінок у змаганнях з 
шахів І місце у Тартачної 
Н.М. (Червоновільська  
ЗОШ  І-ІІ ст.),  ІІ місце -  у  
Макарчук І.А. (Наталівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів),  ІІІ місце 
-  у  Шокур Г.І. (Орепівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.).  
Переможцями у змаганнях 
з шашок стали  Іванюк М.О. 
та Тартачна Н.М. 
(Червоновільська ЗОШ І-ІІ 
ст.), ІІ місця посіли Іванюк 
М.М. (Червоновільська 
ЗОШ І-ІІ ст.) та Шокур Г.І. 

(Орепівська ЗОШ   І-ІІІ ст.), 
ІІІ  місця - у Гриценка В.І. 
(Повчинська ЗОШ  І-ІІІ ст.)  
та  Тарнавської Я.М. 
(Великомолодьківська ЗОШ 
І-ІІІ ст.). 
Переможців та призерів  
змагань відзначено грамо-
тами відділу освіти та пре-
міями РК профспілки пра-
цівників освіти. 
 

Горбовський  В.П.,  
методист РМЦ 

Змагаються вчителі 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 



1 .   К ол е кти в н и й  д ог ов і р  -  ц е уг од а ,  
яка  ук ла д а є ть ся  м іж  :  
1. Директором (власником) підприємства і 
працівником; 
Профспілковою організацією і працівником; 
3.  Директором (власником) підприємства і 
трудовим колективом. 
2. Коли проводиться позаплановий інстру-
ктаж з охорони праці? 
1.У разі переведення працівника з одного цеху 
до іншого; 
2.Під час направлення працівника для вико-
нання одноразової роботи; 
3.За умови зміни технології або після нещас-
ного випадку. 
 3. Яка тривалість робочого часу на тиждень 
встановлена для працівників віком  від 16 до 
18 років? 
1. 36 годин; 
2. 30 годин: 
3. 24 години. 
4. Гарантом забезпечення прав у страху-
ванні від нещасних випадків на виробницт-
ві для всіх застрахованих є: 
1. Підприємство; 
2. Держана; 
3. Профспілковий комітет. 
5. Нещасний випадок на виробництві - це 
випадок, що спричинив працівникові втрату 
працездатності терміном не менше: 
1.Дві робочі зміни. 
2.Три дні. 
3.Один день. 
6. Хто розслідує і бере на облік 
нещасні випадки з учнями у період 
практики на виробництві під керівниц-
твом посадових осіб навчального за-
кладу на відведеній для цієї мети 
ділянці? 
1.Розслідуються підприємством і беруться на 
облік навчальним закладом. 
2.Розслідуються і беруться на облік навчаль-
ним закладом. 
3.Розслідуються управлінням освіти і науки. 
беруться па облік навчальним закладом. 
7. Акт про нещасний випадок з уч-
нем , який  стався під час навчально-
виховного процесу має форму:  
1. Н-Н 
 2. НПВ 
 3. Н-1 
8. Допустимі умови праці - це такі, за 
яких... 
1.Зберігається здоров'я працюючих і працез-
датність підтримується на високому рівні 
протягом тривалого часу; 
2.Параметри факторів виробничого 
середовища не перевищують встанов-
лені гігієнічні нормативи; 
3.Дія виробничих чинників може маги негати-
вний вплив на організм  працівників. 
9. Тару, що містить небезпечні та шкід-
ливі речовини, фарбують у: 
1. Червоний сигнальний колір; 
 2. Жовтий сигнальний колір; 
3. Синій сигнальний колір. 
10. Якою повинна бути температура 
повітря в майстернях, навіть у холодну 
пору року? 
1.Не нижчою за 16-18 °С; 
2.Не нижчою за 18-20 °С; 
3.Не нижчою за 20-22 °С. 
11. Чи допускаються до обслуговування обладнання 
підвищеної небезпеки особи молодше 18 років? 

1. Ні; 
2. Так; 
3. Так, після спеціального навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці. 
На роботах із підвищеною небезпекою робітни-
ки проходять навчання і перевірку знань з 
питань  охорони праці: 
1.Щороку; 
2.Кожні три роки; 
3.Кожні два роки. 
13. Підвищена температура обладнання відно-
ситься до небезпечного виробничого чинника: 
1.Хімічного; 
2.Біологічного; 
3.Фізичного. 
14.  У разі виникнення пожежі в класі (кімнаті) 
в першу чергу потрібно  
1. Вимкнути електромережу; 
2. Повідомити пожежну охорону; 
3. Вивести учнів з приміщення. 
15. У лабораторіях, майстернях, кабінетах уч-
ням дозволяється працювати з пожеже-
небезпечними речовинами: 
1.Тільки під наглядом і керівництвом виклада-
ча або лаборанта; 
2.Самостійно, після отримання вступного про-
типожежного інструктажу; 
3.Самостійно, після проходження пер-
винного протипожежного інструктажу.     
16. Яка періодичність перевірки знань з про-
типожежної безпеки пов’язаних з підвище-
ною небезпекою?  
1. 1раз на рік; 
2. 1 раз на квартал; 
3. 2 раз и на рік. 
17. Який тип вогнегасника не застосовують при 
гасінні установок  під напругою? 
1.Порошковий; 
2.Вуглекислотний. 
3.Пінний. 
18. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, про-
пан, бензин, кам'яновугільний і борошняний 
пил тощо) можуть утворювати вибухові суміші: 
1.Під час зберігання понад один рік; 
2.У суміші з киснем повітря; 
3.У суміші з азотом. 
19. До основних індивідуальних засобів 
захисту в електроустановках належать  
1.Захисне заземлення; 
2.Ізоляційні штанги; 
3.Огороджуванні пристрої. 
20. Які способи виходу із зони крокової напру-
ги? 
1.Вистрибувати на одній позі; 
2.Переставляючи ступні ніг одна за одною, не 
відривати їх від землі ;  
3.Швидко вибігати.   
21. Наряд-допуск це:  
1.Усне розпорядження на виконання роботи; 
2.Письмовий наказ на виконання роботи, викла-
дений у книзі наказів;  
3.Письмове розпорядження на виконання 
роботи, викладене на спеціальному бланку. 
22 .Захисне заземлення, або занулення забезпе-
чує 
1.Захист обладнання від короткого замикання та 
корозії; 
2.Захист людей від ураження електричним стру-
мом, які опинилися під напругою. 
3.Захист приміщення від удару блискавки. 
23. Чи можливе ураження  електрич-
ним струмом без безпосереднього конта-
кту зі струмопровідниками, частинами 
устаткування? 

1.Не визначено; 
2.Ні; 
3.Може виникнути через електричну дугу, 
крокову напругу тощо. 
24. Визначити граничні норми підійман-
ня та переміщення вантажів для 17-річних 
юнаків та дівчат при тривалій роботі: 
1. Юнаки – 10 кг, дівчата – 8 кг; 
2. Юнаки – 12,6 кг, дівчата – 6,3 кг; 
3. Юнаки – 15 кг, дівчата – 7,5 кг. 
25. Вказати періодичність  очищення скла 
світлових прорізів у приміщеннях з незнач-
ним виділенням пилу: 
1.Не менше 4 разі в  на рік; 
2.Не менше 1 раз на рік; 
3.Не менше 2 разів на рік. 
26. Яким працівникам безкоштовно вида-
сться лікувально-профілактичне харчуван-
ня? 
1.Які зайняті на роботах в нічні зміни; 
2.У дні хвороби працівника: 
3.Працівникам, які зайняті на роботах  з 
особливо тяжкими та шкідливими умовами 
праці. 
27. Мікроорганізми, бактерії, інфекції  
захворювання -  це шкідливі фактори вироб-
ничого середовища: 
1.Фізичні; 
2.Біологічні; 
3.Хімічні. 
28. Система організаційних та технічних 
заходів, які спрямовані на усунення потен-
ційно небезпечних факторів запобігання 
професійних захворювань і отруєнь - це: 
1.Виробнича санітарія; 
2.Гігієна праці; 
3.Фізіологія праці. 
29. Норми освітленості для ауди-
торій (у люксах) відповідно : на 
дошці, робочому столі, у кімнаті 
викладачів: 
1. 200 лк: 100 лк: 50 лк: 
2. 500 лк: 300 лк: 200 лк: 
3. 1000 лк:            600 лк: 300 лк: 
30. Чи потрібна згода або заява працівника 
для його страхування від нещасних випад-
ків на виробництві? 
1. Так. 
2. Ні. 
3. Так, за визначених обставин. 
31. Працювати на драбинах з переносним 
електроінструментом 
1. Забороняється. 
2. Дозволяється. 
3. Дозволяється за умови наряду допуску. 
32.  Вступний інструктаж для учнів прово-
диться 
1. Тільки при прийнятті в 1 клас. 
2. При переведенні з попереднього класу в 
старший клас. 
3. 1 раз на півріччя. 
33. Випробовування манометрів проводить-
ся 
1. 1 раз на 1 рік.  
2. 1 раз на 3 роки. 
3. 1 раз на 5 роки. 
34. Ручні вогнегасники повинні розміщува-
тись на висоті: 
1. Від 1,0 до 2,0 м; 
2. Від 1,5 до 2,0 м 
3. Не більше як 1,5 м. 

Типові тестові питання з охорони праці для прийняття заліків у працівників 
навчальних закладів.  

Стор.5 

Випуск 31 



Про підсумки проведення  районної  
педагогічної  виставки «Сучасна освіта  
Звягельщини-2013.  Інноваційні педа-
гогічні  технології у навчально-
виховному процесі» 
На виконання наказу управління освіти і науки обласної державної адміні-
страції  від 18.10.2012 року № 249 «Про проведення обласної педагогіч-
ної виставки «Сучасна освіта Житомирщини-2013»,  наказу відділу освіти  
від  22.11.2012 року № 461 «Про проведення шкільних та районної  педа-
гогічних  виставок  «Сучасна  освіта Звягельщини-2013. Інноваційні педа-
гогічні технології у навчально-виховному процесі»,  продовжуючи тради-
цію щорічних  районних  педагогічних  виставок  «Сучасна  освіта  Звяге-
льщини» 04 січня 2013 року проведено урочисте відкриття  районної  
педагогічної виставки  «Сучасна освіта Звягельщини-2013. Інноваційні 
педагогічні технології у навчально-виховному процесі».  
Мета виставки –  показ напрацювань з досвіду роботи творчо працюючих 
вчителів та  педагогічних колективів, пропаганда їх досягнень у навчаль-
но-виховний  процес,  презентація сучасних освітніх технологій, визначен-
ня та обговорення пріоритетних проблем подальшого удосконалення 
процесу навчання і виховання. 
На цьогорічну виставку було представлено 398  робіт з 41 школи, Слобо-
дороманівської гімназії, методичного центру,  центру творчості, спорту і 
туризму учнівської молоді та дошкільних навчальних закладів. Це свід-
чить про зростання творчого потенціалу вчителів, вихователів, активне 
використання в практичній діяльності  педагогічних колективів досягнень 
науки, передового педагогічного досвіду, нових технологій навчання та 
виховання.  
Активними учасниками  педагогічної виставки були вчителі Великомоло-
дьківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Бармак О.В.), Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (Поліщук Н.А.), Слободороманівської гімназії (Ващенко О.Г.), 
Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Молодецький П.О.),  Суслівської  ЗОШ І-
ІІІ ступенів (Пилипчук О.А.), Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Левченко 
А.К.), Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Гончаренко С.В.), Ярунської ЗОШ І-
ІІІ ступенів (Горблюк М.Й.), Новороманівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Надієвець П.І.), Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Боровець В.Д.), Краси-
лівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Степанюк Л.Д.), Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Горлата Л.С.), Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Токарчук О.А.), Великогор-
башівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Семенюк І.Б.),  Івашківської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів  (Ковальчук Г.І.), Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Мухаровський О.Г.), 
Курчицької ЗОШ І-ІІ ступенів (Захарчук Ю.В.), Суховільської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів (Герус.Н.С.), Тальківської ЗОШ І-ІІ ступенів (Алєксєєва О.М.),  Гірків-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів (Смоляр В.І.), Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(Шостак А.М.), Поліянівської  ЗОШ І-ІІ ступенів (Чечет М.В.).   
Свої напрацювання представили методисти районного методичного  
центру (Сікора О.П.), районного центру творчості, спорту і туризму учнів-
ської молоді (Подкаура В.М.), дошкільних навчальних закладів с. Яворів-
ки (Данильчук А.П.)  та с. Токарів (Матвійчук Д.В.). 
Заслуговує на увагу сучасне інноваційне оформлення та зміст матеріалів 
окремих вчителів  Великомолодьківської,  Городницької, Гульської,  Жо-
лобненської, Колодянської, Косенівської,  Несолонської,  Піщівської, Пи-
липовицької,  Новороманівської, Суслівської,   Федорівської, Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Борисівської, Великогорбашівської, Івашківської, Ма-
лоцвілянської, Наталівської, Стрієвської, Суховільської, Тальківської, 
Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Слободороманівської гімназії, методистів 
методичного центру, працівників центру творчості, спорту і туризму учнів-
ської молоді та  Токарівського,  Яворівського дошкільних  навчальних 
закладів.   
На науковому рівні, переконливо, з використанням сучасного мультиме-
дійного  комплексу,  презентували свої надбання  по роботі над проблем-
ною темою педагогічні колективи Великомолодьківської, Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тальківської, Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Значний інтерес у присутніх  викликали своєрідні  презентації, які пред-
ставили: Юлія Леонідівна Шакура, вчитель трудового навчання  Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, Світлана Василівна Лозовицька, вчитель початко-
вих класів Курчицькогутянської ЗОШ І-ІІ ступенів (персональні вироби за 
технікою квілінгу), Петро Петрович  Алексійчук,  вчитель трудового на-
вчання Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів (вироби з дерева). 
Вчителі району виявили великий інтерес до матеріалів, презентованих на 
виставці названими загальноосвітніми навчальними закладами та окре-

мими  педагогами.   
Власними думками щодо організації і змісту навчально-виховного проце-
су в сучасній школі поділилися вчителі: Подолянчук Тетяна Іванівна 
(Івашківська ЗОШ І-ІІ ступенів),  Радзивіл Тетяна Вікторівна (Яворівська 
ЗОШ І-ІІ ступенів), Гутель Ольга Вікторівна (Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів). 
Безпосередню активну участь у заходах педагогічної виставки взяли 
керівники навчальних закладів, їх заступники, методисти РМЦ та відпові-
дальні за проведення шкільних та районної виставок  «Сучасна освіта 
Звягельщини-2013. Інноваційні педагогічні технології у навчально-
виховному процесі». 
Матеріали, представлені Дідовицькою, Кленівською, Таращанською, 
Тупалецькою ЗОШ І-ІІ ступенів, Барвинівською,  Киянською, Косенівсь-
кою, Орепівською, Повчинською, Токарівською ЗОШ І-ІІІ ступенів поверх-
нево відобразили набуті здобутки в удосконаленні навчально-виховного 
процесу, методичної та управлінської діяльності. Окремі  матеріали не 
відповідали  сучасним вимогам  щодо їх естетичного оформлення та  
ідейного наповнення.  
Не представили жодної роботи на цьогорічну виставку вчительські коле-
ктиви Анастасівської, Броницької, Варварівської, Курчицькогутянської, 
Немильнянської, Середньодеражнянської, Червоновільської ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 
Всього по одній-три роботі представили: Киянська, Барвинівська, Орепів-
ська, Пилиповицька, Повчинська, Косенівська, Токарівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  Дідовицька, Таращанська, Тупалецька, Борисівська, Кленівсь-
ка,  Брониківська, Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів.   
Не дотримались вимог щодо представлення мультимедійних презента-
цій власного досвіду роботи по проблемній темі педагогічні колективи 
Івашківської, Курчицькогутянської, Лучицької ЗОШ І-ІІ ступенів та  Брони-
цькогутянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Популяризації виставки сприяли засоби масової інформації (сайт відділу 
освіти, методичний вісник «Педагогічні обрії», інформаційно-методичний 
бюлетень «Школам Лесиного краю»). 
Оргкомітет та журі детально розглянули і оцінили представлені матеріа-
ли. 
Відповідно до протоколу № 1 від 05.01.13 р. засідання журі районної  
педагогічної виставки «Сучасна освіта Звягельщини-2013. Інноваційні 
педагогічні технології у навчально-виховному процесі», 
НАКАЗУЮ: 
1. Кращі за змістом та дизайном матеріали районної педагогічної вистав-
ки направити на ХVІ обласну постійно діючу педагогічну виставку 
«Сучасна освіта Житомирщини-2013».    
2. Вказати керівникам  Анастасівської, Броницької, Варварівської,  Курчи-
цькогутянської, Немильнянської, Середньодеражнянської,  Червоновіль-
ської Дідовицької, Таращанської, Тупалецької, Борисівської, Кленівської,  
Брониківської, Стрієвської  ЗОШ І-ІІ ступенів Киянської, Барвинівської,  
Орепівської,  Пилиповицької, Повчинської, Косенівської, Токарівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів  на незадовільну організацію  колективів до участі в 
районній педагогічній виставці «Сучасна освіта Звягельщини-2013. Інно-
ваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі». 
3.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
 - глибоко аналізувати зміст матеріалів, які подаються педагогічним коле-
ктивом чи окремими вчителями на районну педагогічну виставку 
(районний конкурс-ярмарок) «Сучасна освіта Звягельщини», звертаючи  
велику увагу на зміст та естетику їх  оформлення, 
 -   даний наказ довести до відома  педагогічних  працівників загальноос-
вітніх навчальних закладів. 
4. Костюк К.М., заступнику завідуючої РМЦ, даний наказ довести до 
відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів електронною 
поштою. 
5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
відділу освіти В.П.Андрощук. 
 
Начальник відділу  О.А.Антипчук 

НАКАЗ № 12 від 08.01.13р. 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 



1 Павлюк Юлія  
Сергіївна 

Городницька ЗОШ  І-ІІІ ст. 9 клас Призові місця  в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

ІКТ рос. мова та література 
англ. мова, географія, фізика 

2 Чафонов Віталій 
Владиславович 

Городницька ЗОШ  І-ІІІ ст. 10 клас Призові місця  в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Інформатика, ІКТ, географія, 
математика, біологія 

3 Оніщук Олександр 
Іванович 

Городницька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів 

11 клас Призові місця в І та ІІ етапах Всеук-
раїнських предметних олімпіад 

Географія, фізкультура і спорт 

4 Остапчук Марія 
Володимирівна 

Городницька ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів 

11 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Укр. мова та література, рос. 
мова та література 

5 Возняк Маріанна 
Русланівна 

Слободороманівська  
гімназія 

10 клас Призові місця  в І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Екологія, історія, рос.мова, та 
літ., економіка, укр.мова та літ. 

6 Суходольський 
Леонід  
Анатолійович 

Слободороманівська  
гімназія 

11 клас Призові місця  в І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Історія, екологія, англ. мова 

7 Вертецька Богдана 
Дмитрівна 

Броницькогутянська ЗОШ І-
ІІІ ступенів 

10 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Англ. мова, історія, хімія 

8 Мельник Анастасія 
Василівна 

Броницькогутянська ЗОШ І-
ІІІ ступенів 

9 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Історія, хімія, рос.мова та літ., 
англ. мова, укр.мова та літ. 

9 Вознюк Анастасія 
Вадимівна 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

10 клас Призові місця в І та ІІ  етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Німецька мова, математика, 
екологія 

10 Шевелюк Оксана 
Сергіївна 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

11 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Німецька мова, фізика, астроно-
мія 

11 Шлінчак Юрій Олек-
сандрович 

Жолобненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

9 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Біологія, фізика 

12 Гриценко Іванна 
Василівна 

Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 8 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Математика, фізика 

13 Грабовська Тетяна 
Сергіївна 

Поліянівська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів 

8 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Географія, хімія, історія 

14 Захарчук Ірина 
Василівна 

Курчицька ЗОШ І-ІІ ступенів 9 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Математика, укр. мова та літ., 
географія, нім. мова, хімія 

15 Петльована Анас-
тасія Петрівна 

Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 11 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Правознавство, труд. навч., 
історія, екологія 

16 Бугайчук Іван Вікто-
рович 

Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. 10 клас Призові місця в  І та ІІ етапах Все-
українських предметних олімпіад 

Географія, англ. мова, економіка 

17 Степанюк Руслана 
Василівна 

Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів 

8 клас Призові місця в І та ІІ етапах Всеук-
раїнських предметних олімпіад 

Укр. мова та література, рос. 
мова та література 

18 Котвіцька Ангеліна 
Миколаївна 

Варварівська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів 

7 клас Активний учасник і переможець конкурсів солістів-вокалістів району  та  
області 

19 Ляхович Ірина Сер-
гіївна 

Киянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 7 клас Активний учасник і абсолютний переможець обласних виставок-
конкурсів:  «Космічні фантазії», «Зимова казка», «Барви Полісся»,  
«Скарбниця майстерності», «Поліські візерунки», «Паперовий світ» 

20 Витязь Петро Віта-
лійович 

Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів 

7 клас Переможець обласної спартакіади з технічних видів спорту в розділі 
«Найпростіші судномоделі» 

Додаток 
до наказу  по відділу освіти 

від   29.12.2012 р. № 511 

Про затвердження списку учнів-
претендентів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
району на  
отримання стипендії голови державної 
адміністрації 
На виконання  ст. 23 Закону України «Про 
загальну середню освіту»  та  розпорядження 
голови державної адміністрації № 1284 від 
29.12.2012 року  «Про затвердження Поло-
ження про стипендію голови державної адмі-
ністрації учням загальноосвітніх навчальних 
закладів району», з метою стимулювання 

творчого самовдосконалення  учнів, зацікав-
лення їх у якісному та поглибленому ви-
вченні основ наук, реалізації особистісно-
ціннісного ставлення до мистецтв, здатності 
до сприймання, розуміння і творення худож-
ніх образів, потреб в художньо-творчій са-
мореалізації, формування ціннісних орієнта-
цій щодо культури, здорового способу жит-
тя, занять спортом    
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список учнів-претендентів 
загальноосвітніх закладів району на отри-
мання стипендії голови державної адмініст-
рації, які досягли високих успіхів у навчанні і 

за результатами участі у Всеукраїнських 
предметних олімпіадах з базових дисциплін, 
нагороджені  Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, 
мають високі результати участі у спортив-
них змаганнях, спартакіадах, турнірах, дося-
гли високих успіхів в конкурсах та фестива-
лях з музичного мистецтва і змаганнях нау-
ково-технічного напрямку (додаток 1). 
2. Централізованій бухгалтерії відділу освіти 
(Арсенюк Н.О.) забезпечити виплату стипе-
ндій учням-претендентам в розмірі 100 
гривень кожному з 01 січня по 31 травня 
2013 року.    
3. Контроль за виконанням даного наказу 
покласти на заступника начальника відділу 
освіти Андрощук В.П. 
 

Начальник відділу  О.А.Антипчук  

НАКАЗ № 511 від 29.12.12р. 

Список 
учнів-претендентів на призначення стипендії 

голови Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
у 2013 році (січень - травень) 

Стор.7 

Випуск 31 



Про підсумки проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових  і спеціальних дисциплін у  
2010-2013 навчальному році 
  
 На виконання  наказу МОН України від 
14.08.2012 року № 916 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і тур-
нірів у 2012-1013 навчальн6ому році», 
листа  Житомирського ОІППО від 24 
вересня 2012 року № 9-593 «Про прове-
дення Всеукраїнських учнівських олімпі-
ад з базових дисциплін у 2012-2013н.р.», 
наказу відділу освіти від 03.09.12 р.  № 
321 «Про проведення І етапу Всеукраїн-
ських  предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін у 2012-2013 на-
вчальному році», відповідно до Положен-
ня про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних дисцип-
лін, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціа-
льних дисциплін  та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 22.09. 2011 року № 
1099 було проведено І (шкільний) та ІІ 
(районний) етапи олімпіад з української 
мови та літератури, російської мови та 
літератури, математики,  географії, істо-
рії, фізики, біології, хімії, іноземних мов 
(англійської, німецької, французької, 
польської), правознавства,  економіки, 
астрономії,  інформатики, екології, інфор-
маційно комунікаційних технологій, тру-
дового навчання, фізичної культури та 
спорту.  
Аналізуючи підсумки ІІ етапу олімпіад,  
учні 7-11 класів, в основному всіх загаль-
ноосвітніх навчальних закладів  Городни-
цького, Несолонського, Піщівського, Пи-
липовицького, Слободороманівського, 
Суслівського,  Чижівського  та Ярунсько-
го освітніх округів,  взяли  участь майже в 
кожній   предметній олімпіаді.  
У всіх вісімнадцяти предметних олімпіа-
дах взяли участь учні Чижівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів. В шістнадцяти - учні Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ступенів, в  чотирнадцяти 
- Несолонської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в три-
надцяти - Слободороманівської гімназії, 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів, в дванад-
цяти -  
Пилиповицької, Ярунської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів, в одинадцяти - Жолобненської, 
Орепівської, Суслівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, в дев’яти - Киківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, Поліянівської  ЗОШ І-ІІ ступенів, у 
восьми - Великомолодьківської, Токарів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в семи - Брони-
цькогутянської, Красилівської, Федорівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, в шести - Новоро-

маніської, Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Курчицької, Стрієвської, Тупалецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів, в п’яти - Гульської, Киянської, 
Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Суховіль-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів, в чотирьох -  Таль-
ківської ЗОШ І-ІІ ступенів, в трьох - Бори-
сівської, Великогорбашівської, Середньо-
деражнянської ЗОШ І-ІІ ступенів, у двох -  
Гірківської, Курчицькогутянської, Немиль-
нянської, Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів, в 
одній – Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Брониківської, Дідовицької, Лучицької, 
Малоцвілянської, Таращанської, Червоно-
вільської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Слід зазначити, що в ІІ етапі Всеукраїнсь-
ких предметних олімпіад,  не взяли участі 
в жодній учні Анастасівської, Броницької, 
Варварівської,  Івашківської, Калинівської, 
Кленівської ЗОШ І-ІІ ступенів.  
Високі результати участі в олімпіадах 
показали учні Городницької (І-20, ІІ-4, ІІІ-7), 
Слободороманівської гімназії (І-5, ІІ-10, ІІІ-
3), Чижівської (І-4, ІІ-8, ІІІ-1), Пилиповиць-
кої (І-5, ІІ-3. ІІІ-4),  Броницькогутянської (І-
6, ІІ – 1, ІІІ-3), Жолобненської (І-5, ІІ-2, ІІІ-1) 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Поліянівської (І-2, ІІ-2, 
ІІІ-1),  Курчицької (І-2, ІІ-1, ІІІ-2), Наталівсь-
кої ( ІІ-3, ІІІ-2), Яворівської (ІІ-1, ІІ-2), Таль-
ківської (І-1, ІІ-2), Стрієвської (І-2) ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 
 Учні вищеназваних загальноосвітніх на-
вчальних закладів виявили глибокі  знання  
теоретичного матеріалу та вміння практич-
но їх застосовувати. 
Таким чином із 2060 учнів  7-11 класів 
(510 учнів шкіл І-ІІ ступенів, 1550  учнів 
шкіл І-ІІІ ступенів) 202 -  стали призерами: 
77 учнів посіли І місце, 65 - ІІ місце, 60 - ІІІ 
місце. 
Виходячи з підсумкових матеріалів оргко-
мітету та журі II етапу Всеукраїнських пре-
дметних олімпіад, 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1.Визнати призерами і нагородити Дипло-
мами відповідного ступеня учнів ЗОШ І-ІІ 
та ЗОШ І-ІІІ ступенів, які вибороли призові 
місця в ІІ етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад з базових і спеціальних дисцип-
лін. 
2.За значну роботу по вдосконаленню 
викладання базових дисциплін, організа-
цію позакласної роботи з учнями, підготов-
ку їх до участі в ІІ етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад з базових і спеціаль-
них дисциплін нагородити Грамотами від-
ділу освіти вчителів-предметників, учні 
яких вибороли призові місця в районних 
олімпіадах. 

3. Визнати переможцями  та нагороди-
ти  Грамотами відділу освіти: 
- Городницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів – І 
місце 
- Слободороманівську гімназію - ІІ місце       
- Чижівську ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце 
- Поліянівську ЗОШ І-ІІ ступенів - І місце 
- Курчицьку ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІ місце 
- Наталівську ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІІ 
місце. 
4. Головному спеціалісту відділу освіти 
(Ващенко Н.П.) вказати керівникам шкіл: 
Анастасівської (Ситнер С.Ю.), Брониць-
кої (Халан М.М.), Варварівської 
(Корнійчук В.С.), Івашківської (Ковальчук 
Г.І.), Калинівської (Жигун І.Й.), Кленівсь-
кої (Лінкевич Ц.П.) ЗОШ  І-ІІ ступенів на   
незадовільну   роботу  по  підготовці 
учнів  до участі  у Всеукраїнських  пред-
метних  олімпіадах  з  базових та спеціа-
льних дисциплін.  
5. Посилити  контроль за роботою  вчи-
телів-предметників  по підготовці та 
результативності  участі учнів у Всеук-
раїнських предметних олімпіадах з ба-
зових  і спеціальних дисциплін керівни-
кам  шкіл:  Анастасівської (Ситнер 
С.Ю.), Броницької (Халан М.М.), Варва-
рівської (Корнійчук В.С.), Івашківської 
(Ковальчук Г.І.), Калинівської (Жигун 
І.Й.), Кленівської (Лінкевич Ц.П.) ЗОШ  І-
ІІ ступенів; Барвинівської  (Щепер Л.Т.), 
Гульської (Гаврилюк В.І.), Киянської  
(Копчук М.П.), Колодянської (Боровець 
В.Д.) ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 6. Директорам загальноосвітніх навча-
льних закладів проаналізувати резуль-
тати олімпіад. Вжити заходів до покра-
щення індивідуальної роботи з учнями 
по виявленню їх здібностей, формуван-
ню інтересу до вивчення основ наук. 
Посилити увагу до обдарованих та здіб-
них дітей в системі шкільних та позашкі-
льних заходів. 
7.  Методичному центру (Сікора О.П.) 
забезпечити участь команд учнів- пере-
можців ІІ (районного) етапу Всеукраїнсь-
ких предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін в ІІІ (обласному) 
етапі олімпіад. 
8. Заступнику завідуючої методичним 
центром Костюк К.М. довести даний 
наказ до керівників закладів електрон-
ною поштою. 
 9. Контроль за виконанням  даного 
наказу покласти на заступника началь-
ника  відділу  освіти  В.П.Андрощук.  
 
Начальник відділу   О.А.Антипчук  

НАКАЗ № 505 від 26.12.12р. 

Стор.8 

Школам Лесиного краю 



Для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхід-
но дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення уч-
нівських зошитів. 
Функції учнівських зошитів різноманітні. Виконання письмових завдань, 
зокрема списування, вправ відтворювального і творчого характеру тощо 
сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню закономірностей певної 
галузі, засвоєнню програмового матеріалу. 
Зошит відображає не лише знання і вміння учнів, а й працю вчителя. Для 
навчальної роботи необхідно використовувати зошити, які відповідають 
чинним в Україні стандартам. 
У 2 – 4 класах для навчальних класних і домашніх завдань з української 
мови та інших мов, математики учні ведуть по два зошити (для періоди-
чної заміни їх під час перевірки вчителем).  
Для перевірних робіт з мов і математики слід використовувати окремий 
зошит, у якому учні також аналізують помилки роботи. 
З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволя-
ється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зо-
шити. 
З української  (російської) мови, математики, ознайомлення з навколиш-
нім світом та природознавства, з курсу «Я і Україна» у 1 – 4 класах можна 
використовувати додаткові зошити з друкованою основою, що разом з 
підручником становлять єдиний навчальний комплект. 
Учнівський зошит не є державним документом. Тому в 1 та 2 класах зо-
шити підписує вчитель, у 3 – 4 класах – це роблять учні за зразком, напи-
саним учителем на дошці, наприклад: 

Зошит   
з української мови  

учня  1  класу 
Броницької ЗОШ І-ІІ ступенів  

Яковенка Олександра  
У письмовій роботі з мови, математики треба зазначати дату виконан-

ня роботи,  яка це робота, (класна чи домашня), вид завдання (вправа, 
диктант, твір, переказ, творча робота, задача тощо), заголовок зв’яз-
ного тексту (переказу, розповіді тощо). 
В кінці заголовків крапка не ставиться. 
Наприклад: 
 9 грудня  
 Класна робота 
   Вправа    
Дату, назву роботи та її вид ( вправа, словниковий диктант тощо) учні 
записують, починаючи з 2 класу початкової школи. У 4 класі дату вико-
нання роботи з мов записують словами, з математики – на розсуд учите-
ля. 
У зошитах для контрольних робіт, що виконуються в класі, учні пишуть 
дату, вид завдання і заголовок тексту. Запис учнями виду роботи 
(словниковий, попереджувальний диктант) здійснюється за вказівкою 
вчителя (за функціональною потребою). 
Наприклад: 
9 грудня   
 Диктант  
  Зима   
Під час виконання письмової роботи учні повинні дотримуватися абзаців. 
Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися однакових інтервалів між 
словами,  дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила 
переносу, не виходячи за межі рядка. 
Якщо потрібно виправити помилку, учень має закреслити неправильно 
записану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху 
написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити слово, словос-
получення, речення чи приклад у ході виконання роботи, то те, що підля-
гає заміні, слід закреслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в 
дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно. 
Виправлення (закреслення та поновлення) написаного робити ручкою, а 
не олівцем.  

Рекомендації до оформлення письмових робіт з мов 
У період навчання грамоти  учні 1 класу виконують навчальні завдання в 

зошиті з друкованою основою 
(зошити для письма і розвитку 
мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих слів і 
речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів. 
Щоб навчити першокласників орієнтуватися у розлініюванні зошита та для 
виконання індивідуальних,  диференційованих вправ і завдань, починаючи з 
листопада (січня), можна паралельно практикувати виконання окремих за-
вдань у шкільних зошитах з таким самим розлініюванням.  
Для виконання різноманітних завдань, пов’язаних з мовним аналізом 
(креслення схем речень, звуко - складової структури слів, друкування тощо), 
першокласники ведуть окремий зошит у клітинку з графічною сіткою № 5. 
Зошит з друкованою основою використовують як на уроці, так і для виконан-
ня  домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит з дру-
кованою основою перевіряють, виконання завдання оцінюють. 
У 3 класі на уроках української (російської) мови та іноземної мов протягом 
усього семестру учні продовжують писати в зошитах у дві лінії з контрольни-
ми похилими (зошит з графічною сіткою № 1). У ІІ семестрі краще підготовле-
ні учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію. Повний пере-
хід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 
класу або в І семестрі 4 класу. Висота малих літер становить близько 4,0 мм.  
У період навчання грамоти (в 1 класі) дату виконання завдань, слова Класна 
робота учні не пишуть. У цей період між завданнями класних робіт учні зали-
шають по два робочі рядки для записів чи поміток учителя.  
Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого рядка. 
Початок запису тексту і його заголовок виконують на одній сторінці. Якщо 
залишаються вільні рядки на сторінці, то їх використовують для виконання 
інших завдань на розсуд учителя.  
Між датою і назвою роботи (класна, домашня),  між назвою та видом роботи, 
а також між видом роботи та заголовком рядок не пропускають.  
Між кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи і початком наступної 
слід пропускати два робочих рядки (для відокремлення однієї роботи від 
іншої та для виставляння оцінки).  

Рекомендації до письмових робіт з математики 
Навчальні вправи чи інші письмові завдання з математики учні виконують у 
зошитах у клітинку.  
У 1 класі дату виконання робіт учні не записують.  
Дaтy, назву роботи та її вид (задача, математичний диктант тощо) учні запи-
сують, починаючи з 2 класу (назву виду завдання учні записують за функціо-
нальною потребою - на розсуд учителя).  
Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка, наприклад:  

8 листопада 
Класна робота 

Задача 231 
У той період (див. вище), коли учні не записують дату виконання роботи, між 
кінцевим рядком тексту однієї письмової роботи та початком наступної про-
пускають чотири клітинки для зауважень, поміток учителя.  
Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці звер-
ху та другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.  
Між записами дати, назви роботи та ії виду у зошитах з математики  
пропускають одну клітинку.  
Між кінцевим рядком завдання однієї письмової роботи і початком  
наступної в зошитах з математики слід пропускати чотири клітинки. 
Цифри і літери пишуть у клітинці зошита похило. Кожну цифру, знак і літеру 
записують в окремій клітинці.  
У 1-4 класах пропонується писати цифри висотою в одну клітинку, у 1-2 кла-
сах писати малі літери висотою в одну клітинку, а в 3-4 класах - 2/3 клітинки. 
Великі літери в усіх класах пишуть заввишки в півтори клітинки.  
Математичні вирази можна розміщувати в рядку або в стовпчик. Між вираза-
ми відстань добирають довільно, але з дотриманням симетрії та економії 
паперу.  
У 1 класі розв'язання задачі учні записують у вигляді виразу. Допускаються 
різні форми запису розв'язання задачі:  
2 + З = 5 (ящ. ) або 2 ящ. + З ящ. = 5 ящ. 
Для полегшення пошуків способів розв'язання задачі пропонується записува-
ти текст задачі коротко, використовуючи 

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитів учнів 1-4 класів  
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різноманітні форми: малюнок, схему, таблицю, графічні умовні позна-
чення, орієнтуючись на істотні опорні слова тексту.  
Добір форми скороченого запису задачі здійснює учень самостійно.  
Незначні відхилення у записі короткої умови не повинні впливати на 
оцінювання.  
Найменування одиниць величини пишуть повністю у запитанні задачі, 
після словесного запису числа, наприклад:  
В одному кошику 12 кг яблук, в іншому - 15 кг. Скільки кілограмів 
яблук у двох кошиках?  
Після чисел найменування пишуть скорочено:  
• без крапки: 2 мм, 3 см, 4 дм, 5 м; 7 г, 6 кг, 9 ц, 10 т; 12 еек, 13 хв, 
14 год;  
• крапка ставиться після скороченого найменування грошової одиниці: 
15 грн.; 20 к.  
Одиниці швидкості скорочено записують так: 60 м/сек (або 60 м за 1 
сек), 12 км/год (або 12 км за 1 год).  
Одиниці площі: 23 см2, 54 м2 (висота цифри 2 біля літери - 1/2 
клітинки). Читається: 23 квадратних сантиметри, 54 квадратних 
метри.  
Назви предметів біля цифри записують скорочено, за правилами ско-
рочень: 40 в. (40 відер), 10 ябл. (10 яблук).  
У відповіді до задачі назви предметів пишуть повністю: у бочку нали-
ли 40 відер води.  
Після закінчення навчання грамоти вводиться короткий запис відповіді 
задачі, наприклад: 5 кг цукру; 40 відер води.  
Повну відповідь рекомендується записувати, починаючи з 3 класу. 
Якщо розв'язання задачі записано без пояснень, то відповідь бажано 
записувати повними реченнями. Повну відповідь слід будувати за 
загальними правилами побудови речень (відповідей на будь-яке запи-
тання).  
Якщо запис розв'язання задачі був з поясненням (повним чи коротким), 
то відповідь можна записувати коротко.  
Зразки записів пояснень та відповідей:  

7 + 3 = 10 (з. ) - у лінійку і клітинку . 
Відповідь: 10 зошитів.  
Відповідь: у мішку залишилося 50 кг цукру.  
Відповідь: на 3 т більше.  
Відповідь: посадили 20 дерев.  
Загальні вимоги до перевірки письмових робіт 

Контроль якості виконання письмових робіт - важливий стимул розвит-
ку грамотності і писемного мовлення учнів.  
Учитель повинен систематично перевіряти та оцінювати якість вико-
нання письмової роботи учнями, оскільки це дає йому можливість 
визначити рівень їхніх знань, умінь і навичок і планувати навчально-
корекційну роботу на діагностичній основі.  
Усі письмові роботи, зокрема диктанти, перекази, твори, а також само-
стійні роботи навчального і контрольного характеру слід перевіряти до 
наступного уроку.  
Письмову роботу над помилками виконують у зошитах для контроль-
них робіт після їх перевірки, а продовжують закріпленням правильних 
написань, дій на наступних уроках у робочих зошитах. 
Koжeн вид помилок як з мови, так і з математики потребує від учителя 
відповідного способу виправлення.  
Графічно неправильно написану літеру або цифру вчитель підкреслює 
і на полях чи в окремому рядку (для практичного вправляння) дає 
зразок правильного їх написання. Погана каліграфія свідчить про не-
усвідомлення учнем алгоритму дії під час написання літери (звідки 
починати, куди вести, де закінчити), тому під час роботи над графічни-
ми помилками варто запропонувати учням аналітичні вправи для пое-
лементного аналізу та синтетичні - на конструювання різних літер з 
однакових елементів тощо. Таким вправлянням необхідно приділяти 
якнаибільше уваги на початковому етапі навчання письма бо виправи-
ти набуту школярами неправильну графічну навичку практично немож-
ливо.  
Помічену в слові (в обчисленнях) помилку чи неправильно вжите сло-

во вчитель перекреслює, а саме виправлення має зробити учень, користую-
чись орфографічним, перекладним чи тлумачним словником, правилом у 
підручнику або порадившись з учителем, з кимось з однокласників.  
Під час формування графічних навичок допускається підкреслювання не-
правильної форми літери чи цифри, виправлення їх, показуючи цим, де 
саме учень припускається помилки, неправильність нахилу показується 
похилою лінією поряд зі знаком, який дитина написала неправильно.  
Стилістичні і лексичні помилки підкреслюють у тексті хвилястою лінією, а в 
процесі роботи над ними найтиповіші колективно обговорюють, внаслідок 
чого неправильно побудовані речення удосконалюють шляхом розгляду 
різноманітних пропозицій, потім записують у зошит. Після чого школярам 
пропонують зробити решту виправлень самостійно чи в парі з однокласни-
ком.  
Пунктуаційні  помилки вчитель виправляє власноруч, але в процесі їх опра-
цювання вимагає від дітей аргументованого пояснення надписаних чи допи-
саних пунктуаційних знаків на основі правил чи наведення відповідних прик-
ладів.  
За такої організації перевірки письмової роботи в учнів формуються вміння 
здійснювати самоперевірку, надавати взаємодопомогу, у разі потреби кори-
стуватися довідковою літературою, насамперед - словниками.  
До виправлення помилок у письмових роботах учнів учитель має підходити 
диференційовано: у зошитах сильніших учнів ставити помітку на полі  в 
рядку, в якому допущено помилку; у середніх - можна підкреслити слово з 
помилкою, а саме виправлення пропонується зробити учням самостійно. 
Виправляти повністю записи потрібно в зошитах слабких учнів, подаючи 
правильний зразок. Такий підхід до перевірки учнівських зошитів потребує 
повторного їх перегляду.  
Помічену  в обчисленнях помилку вчитель тільки підкреслює, а учень пови-
нен правильно обчислити й виправити ЇЇ. У зошитах школярів, які самостій-
но не можуть виправити неправильний результат обчислення, учитель 
може закреслити його і зверху написати правильний.  
Виправляти неправильний результат по написаному не дозволяється.  
Якщо учень помилився під час розв'язування складеної задачі в доборі 
першої дії чи в обчисленнях у ній, треба запропонувати, щоб він правильно 
розв'язав усю задачу і заново переписав її розв'язання.  
Якщо задача розв'язана правильно, але нечітко (невдало) сформульовано 
одне - два запитання чи пояснення, варто підкреслити цей текст і запропо-
нувати учневі правильно його сформулювати і записати  
заново. 
Усі записи, зроблені вчителем в учнівському зошиті (виправлення помилок, 
підкреслення, зразки письма, оцінка), повинні бути виконані чітко й охайно 
червоним чорнилом або пастою, мають бути взірцем для учнів. Пропуски 
помилок, неохайне виправлення, недбало написані зразки літер, цифр, слів 
затримують розвиток грамотності учнів.  
Усі класні і домашні роботи в звичайних робочих зошитах і зошитах з 
друкованою основою вчитель перевіряє й оцінює після кожного уроку. 
Учень розпочинає працювати в новому зошиті тоді, коли попередній дописа-
но до останньої сторінки. 
Бал за ведення зошита з мови і математики (у журналі – Вед. зош. або зо-
шит) учитель виставляє наприкінці кожного місяця. Оцінюючи ведення 
зошита, необхідно враховувати як правильність виконання завдань, так і 
якість графічного письма, охайність оформлення роботи і грамотність. Коло-
нку "Ведення зоши-
та" ("Вед. зош., зошит") 
учитель записує без дати. 
Письмові контрольні робо-
ти учні виконують у зоши-
тах для контрольних робіт, 
які вчитель зберігає до 
кінця навчального року. 
Аналіз контрольної роботи 
та роботу над помилками 
учні виконують в контроль-
них зошитах. 
 
Методист РМЦ 
Лопатюк В.Г. 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів пройде семінар-
практикум для вчителів початкових 
класів з проблеми «Розвиток особис-
тості учня початкової школи на 
принципах життєвої компетенції 
через інтерактивні методи навчання 
та виховання» 



ська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Не включились у виконання Районної цільової програми впро-

вадження ІКТ щодо створення шкільних веб-сайтів колективи Ана-
стасівської, Кленівської, Червоновільської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

На підставі вищезазначеного  
НАКАЗУЮ:  
1. Відзначити роботу Великомолодьківського, Суслівського, 

Слободороманівського, Івашківського, Наталівського шкільних веб
-сайтів як кращих в районі. 

2. Відзначити ефективну роботу директорів: Юхової О.М. 
(Крайньодеражнянська ЗОШ І ст.), Чорноус Т.П. (Майстрівська 
ЗОШ І ст.) по здійсненню інформаційного наповнення сайтів.  

3. Визнати недостатньою роботу по створенню шкільних веб-
сайтів керівників шкіл:  Копчука М.О. (Киянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гов-
рилюка В.І. (Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.), Процюка М.Д. (Киківська ЗОШ І
-ІІІ ст.), Малодецького П.О. (Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.), Петрука 
М.Д. (Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Поліщук Н.А. (Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст.). 

4. Керівникам шкіл: Копчуку М.О. (Киянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Гаври-
люку В.І. (Гульська ЗОШ І-ІІІ ст.), Процюку М.Д. (Киківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.), Степанюк Л.Д. (Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Молодецькому 
П.О. (Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст.), Лагодинському В.Б. (Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ст.), Горблюк В.Д. (Брониківська ЗОШ І-ІІ ст.), Халану 
М.М. (Броницька ЗОШ І-ІІ ст.), Корнійчук В.С. (Варварівська ЗОШ І-
ІІ ст.), Смоляру В.І. (Гірківська ЗОШ І-ІІ ст.), Чижу М.І. (Лучицька 
ЗОШ І-ІІ ст.), Шостак А.М. (Малоцвілянська ЗОШ І-ІІ ст.), Чечету 
М.В. (Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.), Петренко В.П. 
(Курчицькогутянська ЗОШ І-ІІ ст.), Гудзь О.П. (Немильнянська 
ЗОШ І-ІІ ст.), Гордійчук В.О. (Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст.), Герус Н.С. 
(Суховільська ЗОШ І-ІІ ст.), Осадчук Л.В.( Середньодеражнянська 
ЗОШ І-ІІ ст.), Стасюку В.М. (Таращанська ЗОШ І-ІІ ст.), Богінській 
А.О. (Тупалецька ЗОШ І-ІІ ст.), Алєксєєвій (Тальківська ЗОШ І-ІІ 
ст.), Токарчук О.А. (Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.) Туровець Т.М. 
(Анетівська ЗОШ І ст.), Єфімчук В.М. (Жеребилівська ЗОШ І ст.), 
Киреєвій Т.А. (Майстровільська ЗОШ І ст.), Фурман І.Ю. 
(Маковицька ЗОШ І ст.) взяти на постійний контроль роботу по 
змістовному наповненню та оформленню сайтів (постійно). 

5. Директорам: Семенюку І.Б. (Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ 
ст.), Бортніку Л.М. (Косенівська ЗОШ І-ІІІ ст.) забезпечити оновлен-
ня інформації на сайті. (до 01.02.2012 року) 

6. Директорам: Солощуку О.О. (Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Надієвцю П.І. (Новороманівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Петруку М.Д. 
(Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Спасіба М.В. (Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 
Поліщук Н.А. (Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст.) привести сайти у 
відповідність до вимог Положення конкурсу-захисту веб-сайтів. (до 
10.02.2013 року). 

7. Вказати на недостатню роботу по створенню веб-сайтів ди-
ректорам: Ситнеру С.Ю. (Анастасівська ЗОШ І-ІІ ст.), Лінкевичу 
Ц.П. (Кленівська ЗОШ І-ІІ ст.), Іванюку М.О. (Червоновільська ЗОШ 
І-ІІ ст.) та зобов’язати створити сайти шкіл у відповідності до вимог 
Положення конкурсу-захисту веб-сайтів (до 10.02.2013 року). 

8. Керівникам шкіл зазначених у пунктах 3-6 проінформувати 
РМЦ (Майдюк І.С.) про виконання даного наказу (до 15.02.2013 
року). 

9. РМЦ (Сікора О.П.) підготувати рейтингову оцінку діяльності 
шкільних сайтів (до 15.02.2013 року). 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступ-
ника начальника відділу освіти Андрощук В.П.  

 
 Начальник відділу     О.А. Антипчук 

Про створення веб-сайтів 
загальноосвітніх навчальних  
закладів району 

На виконання Районної цільової програми впровадження у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закла-
дів ІКТ на період до 2015 року, листа відділу освіти № 01-38/1049 
від 16.11.2012 р. «Про створення веб-сайту навчального закладу» 
та з метою висвітлення кращих освітянських надбань, підтримки 
колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих 
професійних об’єднань в районі створена система веб-сайтів 
ЗНЗ. Станом на 17.01.2013 року діють веб-сайти у 23 ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 22 ЗОШ І-ІІ ступенів, 7 ЗОШ І ступеня, 27 ДНЗ. 

Змістовно наповнені та систематично оновлюються сайти 
Великомолодьківської, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободоро-
манівської гімназії, Івашківської, Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
На них постійно висвітлюється інформація про школу, шкільне 
життя, вчителів, учнів, їх досягнення, участь у різноманітних кон-
курсах, фестивалях, олімпіадах.  

Покращили роботу по оновленню змісту сайтів Городницька, 
Колодянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Калинівська ЗОШ І-ІІ ступенів. 

На сайтах Борисівської, Піщівської, Пилиповицької шкіл систе-
матично висвітлюються новини шкільного життя, але інформація 
про навчальний заклад, педагогічний та учнівський колективи, 
методичну роботу в школі – неповна. 

Протягом 2012, 2013 років на сайті Косенівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів не поновлено дані про кількість учнів, їх досягнення, тощо. 
Деякі підпункти у структурі сайту залишились незаповненими з 
часу створення. 

Потребують оновлення окремі сторінки на сайті Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Слід відмітити відповідальність директорів Янович Л.М. 
(Вербівська ЗОШ І ст.), Юхової О.М. (Крайньодеражнянська ЗОШ 
І ст.), Чорноус Т.П. (Майстрівська ЗОШ І ст.) у постійному онов-
ленні інформації про шкільне життя на сайтах.  

Ефективно почали працювати новостворені веб-сайти Барви-
нівської, Повчинської, Федорівської, Ярунської, Дідовицької, Кур-
чицької шкіл.  

Веб-сайти Гульської, Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Броницької, 
Варварівської, Брониківської, Курчицькогутянської, Немильнянсь-
кої, Стрієвської, Тальківської, Яворівської ЗОШ І-ІІ ступенів мають 
інформацію про школу, педколектив, навчально-виховний процес, 
але їм необхідно працювати над удосконаленням та розвитком 
сайтів.  

Пасивною залишається робота Анетівської, Жеребилівської, 
Майстровільської, Маковицької ЗОШ І ступеня по оновленню 
інформації на сайтах. 

На сьогоднішній день на сайтах Киянської, Красилівської, Не-
солонської, Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гірківської, Лучицької, 
Малоцвілянської, Поліянівської, Суховільської, Середньодераж-
нянської, Таращанської, Тупалецької ЗОШ І-ІІ ступенів мало да-
них про діяльність навчального закладу. Робота по наповненню 
сайтів згідно Положення про конкурс-захист Web-сайтів навчаль-
них закладів потребує удосконалення. 

Значна частина створених сторінок на веб-сайтах Жолобнен-
ської, Новороманівської, Орепівської, Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів залишається незаповненою. 

Відсутня належна інформація на сайті Броницькогутянської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Не вклались в термін відведений для створення веб-сайту 
навчального закладу відповідно до листа відділу освіти № 01-
38/1049 від 16.11.2012 р. «Про створення веб-сайту навчального 
закладу» (до 28.12.2012р.) Броницькогутянська, Киянська, Орепів-
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№ Прізвище, ім’я учня клас Навчальний заклад ПІП вчителя 
1 Семенюк Анна 5 Ярунська  ЗОШ Мосійчук Ганна Никифорівна 
2 Радзивіл Іванна 7 Яворівська ЗОШ Радзивіл Тетяна Вікторівна 
3 Степанюк Руслана 8 Стрієвська ЗОШ Запольська Наталія Миколаївна 
4 Павлюк Юлія 9 Городницька ЗОШ Філоненко Людмила Андріївна 
5 Маус Олександра 10 Ярунська  ЗОШ Мосійчук Ганна Никифорівна 
6 Остапчук Марія 11 Городницька ЗОШ Філоненко Людмила Андріївна 

Додаток 1 
до наказу відділу 
освіти 
від 27.12.2012 р. 
№ 508 

СПИСОК  ПЕРЕМОЖЦІВ 
ІІ (районного) етапу  

25 січня 2013 року о 
10 годині  на базі 

РМЦ відбудеться ін-
структивно-методична 

нарада з класними 
керівниками 

«Організація роботи 
з громадянського 
виховання». Запро-
шується  один пред-

ставник з навчального 
закладу. З собою мати 
план виховної роботи 
з класним колективом. 

нстрували вміння майстерно володіти художнім 
словом, висловлювати власні думки. 

Відповідно до висновків журі 
Н А К А З У Ю: 

1. Визнати переможцями і нагородити грамота-
ми відділу освіти за творчий потенціал 6 учнів 
(додаток 1).  

2. Директорам загальноосвітніх навчальних 
закладів довести до відома педколективів резуль-
тати Конкурсу, проаналізувавши їх і відзначивши 
вчителів, які підготували переможців. 

3. Районному методичному центру (Сікора 
О.П.): 

 3.1. Обговорити на засіданні районного мето-
дичного об’єднання вчителів української мови і 
літератури результати районного етапу Конкур-
су.  

3.2. До 27.12.2012 року надіслати в ОІППО звіт 
про проведення районного етапу і заявку на 
участь в обласному етапі Конкурсу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на 
заступника начальника відділу освіти Андрощук 
В.П. 

 
Начальник відділу    О.А.Антипчук 

Про підсумки проведення ІІ етапу 
ІІІ Міжнародного мовно-літературного  
конкурсу учнівської молоді  
імені Тараса Шевченка 

На виконання Указу Президента 
України від 30 вересня 2010 року № 928 «Про 
Міжнародний мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка», відповідного наказу управління 
освіти і науки Житомирської обласної держав-
ної адміністрації від 03.12.12 № 288, з метою 
популяризації творчої спадщини великого Коб-
заря, залучення учнівського загалу до кращих 
здобутків національної культури у її літератур-
ному просторі та в рамках підготовки до від-
значення у 2014 році 200-річчя від дня наро-
дження Тараса Шевченка  проведено ІІ 
(районний) етап ІІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу  учнівської молоді іме-
ні Тараса Шевченка. 

У Конкурсі взяли участь 22 учні 5-11-
х класів з восьми освітніх округів: Ярунського, 
Пилиповицького, Піщівського, Чижівського,  
Слободороманівського, Городницького, Несо-
лонського та Суслівського. Учасники продемо-

НАКАЗ № 508 від 27.12.12р.  

м.Новоград-Волинський 
вул.Соборності, 70 

Телефон: (04141)5-33-
54, 5-24-75 
Эл. почта: novog@i.ua 

Сайт відділу: 
osvita-

novog.at.ua 

Щиро вітаємо переможців І туру Всеукра-
їнського конкурсу «Вчитель року-2013»: 
Вовк Марію Василівну, вчителя французь-
кої мови  Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Тимошенко 
Любов Михайлівну, вчителя російської мови Немильнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Персікову Інну Миколаївну, вчителя му-
зичного мистецтва Суховільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гера-
симовича Володимира Анатолійовича, вчителя фізики Жо-
лобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кучерявенка Дениса Вікто-
ровича, вчителя інформатики Слободороманівської гімназії.  
Бажаємо Вам подальших успіхів на багатогранній педагогіч-
ній ниві. Впевнені – Ви з честю представите наш район на 
обласному турі даного конкурсу  

РМЦ 

Р М Ц  

При наявності учнів – 
екстернів організувати з 
ними відповідну роботу та 
подати пакет документів у 
РМЦ (Лопатюк В.Г.) 

Заявки для участі 
в конкурсі 

«ЛЕВЕНЯ-2013» 
подати методисту 
РМЦ Скрипнюку 
Ю.О. до 30 січня 

2013 року. 


