
8 січня на базі 
районного мето-
дичного центру 
пройшло урочис-
те відкриття ра-
йонної  педагогі-
чної виставки  
«Сучасна освіта 
                         

Звягельщини-2014». 
Мета проведення названого заходу – 

популяризація кращого досвіду професій-
ної діяльності працівників освіти району, 
впровадження новітніх технологій  у педа-
гогічну практику, пошук ефективних шляхів 
удосконалення навчального процесу, фор-
мування творчого духу змагання в підгото-
вці та презентації матеріалів, створення 
банку даних  досягнень педагогічних коле-
ктивів району. 

На відкриття виставки прибули представники із дошкі-
льних та загальноосвітніх навчальних  закладів, районно-
го центру творчості спорту та туризму 
учнівської молоді. 

Близько 400 робіт було представле-
но на цьогорічну виставку педагогічни-
ми колективами району (Токарівським і 
Городницьким ДНЗ № 1, двома ЗОШ І 
ступеня,  21 ЗОШ І-ІІ ступенів, 22 ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, РМЦ і РЦТСТУМ). Така 
участь засвідчує зростання творчого 
потенціалу вихователів, учителів, ме-
тодистів і керівників гуртків, активне 
використання ними в практичній діяль-
ності нових досягнень педагогічної нау-
ки, сучасних новітніх технологій навчання та 
виховання. 

Присутніх привітали: начальник відділу 
освіти Олександр Анатолійович Антипчук  
та завідуюча методичним центром Ольга 
Петрівна Сікора.  

Із завданнями і планом роботи журі озна-
йомила заступник завідуючої методичним 
центром Катерина Миколаївна Костюк.  

Відкриття виставки «Сучасна освіта Звя-

«Сучасна освіта Звягельщини - 2014» 

Про підсумки II етапу 
Всеукраїнських предмет-
них олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін у 
2013-2014 н.р. 
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Про затвердження списку 
учнів-претендентів загаль-
ноосвітніх навчальних 
закладів району на отри-
мання стипендії голови 
державної адміністрації 
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Інструктивно-методична 
нарада класних керівників 
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ЮВІЛЕЙНА СПАРТАКІАДА 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 
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Про проведення районного 
конкурсу – огляду  екологі-
чних агітколективів 
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Про проведення районного 
конкурсу-захисту Web-
сайтів навчальних закладів  
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гельщини-2014» розпочалось    врученням наго-
род за участь в  ХVІ Міжнародній виставці на-
вчальних закладів «Сучасна освіта в Україні-
2013» (РМЦ, Слободороманівська гімназія, 
Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів). Тридцять два дип-
ломи вручив Олександр Анатолійович  учасни-
кам  ХVІ обласної педагогічної виставки 
«Сучасна освіта Житомирщини-2013».  Музичні 
вітання нагородженим подарували: Котвіцька 
Ангеліна, учениця Варварівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів і Гудіч Оксана, учениця Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. 

Значний інтерес у присутніх  викликала  пре-
зентація, представленої на педагогічну виставку 
роботи, Павловською Тетяною  Леонідівною, 
завідуючою  Городницьким  ДНЗ  № 1. 

Змістовно і цікаво презентували  свої  напра-
цювання, використовуючи інтерактивну дошку, 
педагогічні колективи Варварівської (директор 
Шевчук К.В.), Суховільської (директор Герус 
Н.С.), Таращансьої (директор Стасюк В.М.) 
ЗОШ І-ІІ ступенів та Гульської (директор Гаври-
люк В.І.), Піщівської (директор Горлата Л.С.), 

Орепівської (директор 
Петрук М.Д.), Чижівсь-
кої (директор Лаго-
динський В.Б.) ЗОШ І-
ІІІ ступенів.   
Активність педагогіч-
них колективів у ви-
ставці вкотре підтвер-
дила -  освіта сьогодні 
не стоїть на місці. Во-
на повсякчас оновлю-

ється. Її надбання сприяють утвердженню євро-
пейських стандартів навчального процесу та 
підвищенню  вимог до знань наших вихованців.  



З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обда-
рованої молоді, відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівсь-
кі олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси з навчальних 
предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 
зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», затвер-
дженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни від 22 вересня 2011 року № 1099, згідно наказу Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України від 27 червня 2012 року № 751 
«Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізичної культури та спорту»,  у відповідності до листа Житомирсько-
го ОІППО від 13.09. 2013 р. № 9-645 та на виконання наказу відділу 
освіти від 22.10.2013 року № 408 «Про проведення ІІ етапу  Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014 навчаль-
ному році» в  жовтні-листопаді-грудні було проведено ІІ (районний) 
етап олімпіад з української мови та літератури, російської мови та 
літератури, географії, історії, фізики, біології, хімії, математики, інозе-
мних мов (англійської, німецької, французької, польської), правознав-
ства, економіки, астрономії,  інформатики, трудового навчання, інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій, екології, фізичної культури, пе-
дагогіки і психології. 

Враховуючи підсумки І етапу олімпіад, проведених  на базах опор-
них шкіл освітніх округів (вересень-жовтень), учні 7-11 класів, в осно-
вному всіх загальноосвітніх навчальних закладів  Городницького, 
Несолонського, Піщівського, Пилиповицького, Слободороманівського, 
Суслівського,  Чижівського  та Ярунського освітніх округів  взяли  
участь  в ІІ етапі предметних олімпіад. 

Найбільшу активність проявили учні Городницької, Ярунської, Сус-
лівської, Чижівської, Косенівської, Великомолодьківської, Федорівсь-
кої, Несолонської, Піщівської, Жолобненської, Киківської, Новорома-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і Слободороманівської гімназії. Так, учні 
Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів взяли участь у всіх вісімнадцяти  
олімпіадах, Ярунської – в сімнадцяти, Суслівської, Чижівської – в 
шістнадцяти, Слободороманівської гімназії – в чотирнадцяти, Косе-
нівської – в тринадцяти, Великомолодь-ківської, Федорівської  – в 
дванадцяти, Несолонської, Піщівської – в одинадцяти,  Жолобненсь-
кої,  Киківської,  Новороманівської  – в десяти олімпіадах. 

У двох з вісімнадцяти олімпіад взяли участь учні Барвинівської  
ЗОШ  І-ІІІ ступенів, в  чотирьох – Повчинської, в п’яти - Гульської,  
Орепівської, в  шести – Киянської, в семи – Броницькогутянської, у 
восьми – Красилівської, Токарівської, в  – дев’яти  Колодянської, 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Велику активність показали учні окремих загальноосвітніх навчаль-

них закладів І-ІІ ступенів, зокрема: Наталівської, Немильнянської, Полі-
янівської,  Стрієвської, Яворівської шкіл.  В  одинадцяти з тринадцяти 
олімпіад взяли участь учні Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів, в десяти – 
Поліянівської, в дев’яти – Яворівської, у восьми –  Стрієвської, в семи – 
Немильнянської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

 Учні Калинівської, Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів взяли 
участь в шести олімпіадах, Борисівської, Гірківської, Івашківської, Таль-
ківської, Тупалецької  –  в п’яти,  Брониківської, Великогорбашівської, 
Лучицької, Малоцвілянської – в чотирьох, Броницької, Таращанської – 
в трьох. 

Всього в одній олімпіаді взяли участь учні Варварівської, Дідовиць-
кої, Кленівської,  Курчицькогутянської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів.  

Слід зазначити, що в жодній олімпіаді не взяли участі учні Анастасів-
ської,  Курчицької, Середньодеражнянської, Червоновільської  ЗОШ І-ІІ 
ступенів.  

Високі результати участі в олімпіадах показали учні Городницької (І 
місць - 23, ІІ місць  - 17, ІІ місць - 15), Ярунської (І-7, ІІ-3, ІІІ-7), Брониць-
когутянської (І-6,  ІІ-2, ІІІ-2),   Косенівської (І-5, ІІ-3, ІІІ-3), Суслівської (І-
4, ІІ-6, ІІІ-2), Пилиповицької (І-4, ІІ-3. ІІІ-4), Жолобненської (І-4, ІІ-3, ІІІ-2), 
Чижівської (І-4, ІІ-4) ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівської гімназії (І-
2, ІІ-2, ІІІ-3), Піщівської (І-2, ІІ-2), Яворівської (І-4, ІІІ-2), Наталівської (І-
2, ІІ-1), Немильнянської (ІІ-2, ІІІ-2), Суховільської (ІІ-3, ІІІ-1), Поліянівсь-
кої ( ІІ-2, ІІІ-1)  ЗОШ  І-ІІ ступенів.  

Виходячи з підсумкових матеріалів оргкомітету та журі II етапу пред-
метних олімпіад,  призерами визнано 206 учнів. Дипломом І ступеня 
буде нагороджено 72 учні, Дипломом ІІ ступеня 66 учнів, Дипломом ІІІ 
ступеня  68 учнів. 

 В рейтингу шкіл переможцями  ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  
олімпіад  з базових і спеціальних дисциплін  стали 9 шкіл: 

- Городницька ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце 
- Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІ місце 
- Косенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце 
- Суслівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце 
- Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів – І місце 
- Наталівська ЗОШ І-ІІ ступенів –  ІІ місце 
- Суховільська ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІІ місце 
- Немильнянска ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІІ місце 
- Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІІ місце. 

     Команди зі складу учнів  –  переможців ІІ (районного) етапу Всеук-
раїнських предметних олімпіад з базових і спеціальних дисциплін візь-
муть  активну  участь  у  ІІІ (обласному)  етапі  олімпіад. 

Заступник завідуючої РМЦ    Костюк К.М. 

Про підсумки II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін у 2013-2014 навчальному році 

Стор.2 

Школам Лесиного краю 

НАКАЗ №257 від 27.12.2013р. 
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 Положення про стипендію голови державної адміністрації учням загальноосвітніх навчальних закладів району», згідно 
протоколу засідання комісії відділу освіти по визначенню претендентів на стипендію голови державної адміністрації від 25.12.2013 року №1 та з ме-
тою стимулювання творчого самовдосконалення  учнів, зацікавлення їх у якісному і поглибленому вивченні основ наук, реалізації особистісно-
ціннісного ставлення до мистецтв, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреб в художньо-творчій самореалізації, фор-
мування ціннісних орієнтацій щодо культури, здорового способу життя, занять спортом  
 НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список учнів-претендентів загальноосвітніх закладів району на отримання стипендії голови державної адміністрації, які досягли висо-
ких успіхів у навчанні і за результатами участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін, нагороджені  Дипломами І, ІІ, ІІІ ступе-
нів, мають високі результати участі у спортивних змаганнях, спартакіадах, турнірах, досягли високих успіхів в конкурсах та фестивалях з музичного 
мистецтва і змаганнях науково-технічного напрямку (додаток 1). 
2. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Арсенюк Н.О.) забезпечити виплату стипендій учням-претендентам в розмірі 100 гривень кожному з 01 
січня по 31 травня 2014 року.    
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу       О.А.Антипчук 



Стор.3 

Список учнів, яким призначено стипендію голови Новоград-Волинської районної 
державної адміністрації у 2014 році (січень – травень) 

Чафонов Віталій Владиславович, Савченко Антон  Миколайович (11 кл.), Захарчук Ірина Василівна, Павлюк Юлія Сергіївна (10 
кл.), Сніцар Алла Володимирівна (9 кл.), Захарчук Наталія Станіславівна, Майданович  Яна  Олегівна (8 кл.) – Городницька ЗОШ 
І-ІІІ ступенів; 
Вертецька Богдана Дмитрівна (11 кл.), Мельник Анастасія Василівна (10 кл) – Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Косянчук Євгенія Сергіївна (10 кл.) – Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Гриценко Іванна Василівна (9 кл.) – Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Хильчук Богдан Володимирович (11 кл.), Гончарук Оксана Володимирівна (10 кл.) – Косенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
 Романюк Назарій Юрійович (11 кл.), Гарбозюк Микола Миколайович (9 кл.) – Ярунська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Степанюк Руслана Василівна, Лібега Альона Олександрівна (9 кл.) – Стрієвська ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Радзивіл Іванна Олександрівна (8 кл.) – Яворівська ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Котвіцька Ангеліна Миколаївна (8 кл.) – Варварівська ЗОШ І-ІІ ступенів; 
Ляхович Ірина Сергіївна (8 кл.) – Киянська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Інструктивно-методична нарада класних керівників. 
17 
січня 
2014 
року на 
базі 
район-
ного 
мето-

дичного центру відбулась інструктивно-методична нарада з 
класними керівниками на тему: «Методична основа створення 
виховного простору в загальноосвітньому навчальному закла-
ді», в роботі якої взяли участь 16 виховників загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 
Виховний простір навчально-

го закладу (за І.Єрмаковим) - 
це соціокультурне та педагогі-
чне (освітнє) явище, яке утво-
рює і утворюється життєдіяль-
ністю закладу, взаємодією 
вихователів (вчителів) та ви-
хованців (учнів) у процесі 
залучення останніх до ціннос-
тей та смислів соціального 
життя, створення умов для виникнення і реалізації конструкти-
вної соціальної й творчої активності учнів. Сходження, поєд-
нання виховного простору школи та життєвого простору учня 
породжує простір розвитку життєстійкості та життєздатності 
учня. Першим і дуже важливим етапом моделювання виховно-
го простору є діагностика середовища. 
Учасники наради прослухали і обговорили виступ Скиби Га-

лини Миколаївни, класного керівника Слободороманівської 
гімназії, яка приймала участь у засіданні  обласної творчої 
групи керівників методичних об’єднань класних керівників (5 
грудня 2013 року) на тему: «Моніторингові дослідження в дія-
льності класного керівника». Педагог зазначила, що завдан-
ням педагогічної діагностики є вивчення особистості учня, 
рівня його окремих моральних потреб, інтересів і нахилів; ста-
влення учнів до організації життя класу, до форм, методів, 
прийомів виховної роботи; взаємин педагогів і учнів і їх став-
лення до окремих педагогічних дій; наслідків впливу на учнів 
певних форм, методів, прийомів виховання; результативності 
всієї системи виховання класів; статусу та самопочуття особи-

стості в колективі; умов життя дитини в сім’ї та характер взає-
мин з батьками, особливостей сімейного виховання, визначен-
ня рівня розвитку   дитячого колективу, характеру і структури 
взаємин між дітьми. 
Тітарева Тереза Валеріївна, заступник директора з виховної 

роботи Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів презентувала досвід 
роботи методичного об’єднання класних керівників навчально-
го закладу на тему: «Класний керівник у виховній системі кла-
су».  Запорукою успіху діяльності класного керівника є ефекти-
вна діагностика рівня розвитку учня, що дозволяє побачити 
позитивну чи негативну динаміку в процесах формування юної 
особистості. Пізнавши особистість школяра, виявивши його 
здібності, вади і переваги, вчитель може правильно і грамотно 
корегувати навчальний процес, вберегти дитину від помилок і 
допомогти їй вирішити особисті проблеми. Наголосила, що 

необхідно ретельно аналізувати викорис-
тання психологічних методів діагностики. 
Педагоги-виховники (Петрук Н.В., класний 
керівник Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст., Коваль-
чук Л.Р., заступник директора Таращансь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Вознюк Т.М., педагог-
організатор Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст., Федюк 
Т.М., заступник директора Чижівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. та ін.) проаналізували проведену в 
освітніх округах роботу по застосуванню 
матеріалів рекомендованих ЖОІППО та 

напрацьованих і презентованих класними керівниками Город-
ницької ЗОШ І-ІІІ ступенів  під час проведення у жовтні 2012 
року майстер-класу по використанню психолого-педагогічних 
досліджень класного колективу. Варто зазначити що відповід-
на робота у цьому напрямку безумовно проводять педагогічні 
колективи шляхом вивчення та впровадження передового 
педагогічного досвіду, залучення до планування виховного 
процесу психологів та соціальних педагогів, творчого підходу 
класних керівників до власної педагогічної діяльності. 



.10 січня 2014 року проводилась тради-
ційна 15-а спартакіада працівників освіти 
району. В програму змагань входили такі 
види спорту: шахи, шашки,  волейбол, 
настільний теніс (чоловіки і жінки).  В зма-
ганнях спартакіади взяли участь  174 пра-
цівники освіти. 

На відкриття спартакіади прибули почес-
ні гості: голова районної державної адмініс-
трації Лавренюк С.І., голова районної ради 
Весельський Ф.В., начальник відділу освіти 
Анти-
пчук 
О.А., 
які 
приві-
тали 
учас-
ників 
зма-
гань з 
ново-
річно-
різдвяними святами та побажали успіхів у 
нелегкій праці вчителя, сімейного благопо-
луччя і перемог у спортивних поєдинках. 

Показали найкращу підготовку та стали 
переможцями з волейболу команда відділу 
освіти (капітан Недзельський О.В.), коман-
да Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (капітан 
Пужаєв С.І.) - на ІІ місці; об’єднана команда 
Великомолодьківської та Токарівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. (капітан Храбан І.С.) посіла ІІІ місце. 
Серед жіночих команд перемогу здобули  

працівники  Городницької  ЗОШ І-ІІІ ст. 
(капітан Даманська Ю.О.), другою  стала ко-
манда Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан 
Сарган С.М.),  на  третьому  місці  –  команда  
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Литві-
нець Т.П.). 

Взяли активну участь в змаганнях та пока-
зали належну фізичну і тактичну підготовку 
команди Киківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  Ната-
лівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

В змаганнях з настільного тенісу І місце 
зайняв Романюк О.В. (РЦТСТУМ), ІІ місце – 
Марценюк В.А. (Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.), 
ІІІ  місце –  Горблюк В.В. (Ярунська ЗОШ І-ІІІ 
ст.). 

Серед  жінок  перемогу  у  змаганнях  з 
настільного  тенісу здобула Захарчук Н.В.  
(Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.), Данюк А.І.  
(Несолонська  ЗОШ  І-ІІІ ст.)  – ІІ місце,  Алек-
сюк  Н.І. (Яворівська ЗОШ І-ІІ ст.)  – ІІІ місце. 

І  місце  в  змаганнях  з   шахів  у Іванюка 
М.М.  (Червоновільська  ЗОШ І-ІІ ст.), ІІ місці – 
у Корсунова В.І. (Тальківська ЗОШ І-ІІ ст.),  ІІІ 
місце –  у  Корчемлюка С.І. (Гульська 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  Весельської 
З.В. (Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.). 

Переможцями у змаганнях з шашок стали  
Іванюк М.М. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.) та 
Власенко О.М. (Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІ 
місця посіли  Шевчук Р.М. (Гульська ЗОШ І-ІІІ 
ст.) та Шокур Г.І. (Орепівська ЗОШ І-ІІІ ст.), ІІІ  
місця  –   у Корсунова В.І. (Тальківська ЗОШ  І-
ІІ ст.)  та  Тартачної Н.М. (Червоновільська 
ЗОШ І-ІІ ст.). 

Переможців та призерів змагань відзна-
чено грамотами відділу освіти та преміями 
райкому профспілки. 

Вітаємо переможців обласних мовно-літературних 
конкурсів! 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

Слово – це 
особливий 
Божий дар. 
Люди, які 
його мають, 
відчувають 
себе обран-

цями долі. Але отримати цей дар – 
це ще не все, слід постійно відточу-
вати, шліфувати його, немов дорого-
цінний камінь.  

Вже декілька років поспіль у Все-
українських предметних олімпіадах 
гуманітарного напрямку та мовно-
літературних конкурсах обласного 
рівня призові місця посідають тала-
новиті й обдаровані учні шкіл нашо-
го району, що майстерно володіють 

його величністю СЛОВОМ.  
Наприкінці 2013 року в ІІІ 

(обласному) етапі Міжнародного конку-
рсу з української мови ім.П.Яцика ІІ міс-
це (у 2010 році – І місце) здобула учениця 
11 класу Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів талановита Вертецька Богдана, 
якій передає любов до слова, натхнення 
ним досвідчений та творчий учитель 
української мови та літератури Григор-
чук Тамара Романівна.  

ІІІ місцем в обласному мовно-
літературному конкурсі ім.Т.Шевченка 
порадувала свого чудового наставника 
Запольську Наталію Миколаївну неодно-
разовий переможець обласних олімпіад і 
конкурсів Степанюк Руслана, учениця 9 
класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Ці 
учени-
ці про-

довжать боротьбу на обласній 
олімпіаді з української мови та 
літератури. Тож щиро бажаємо їм 
успіхів та дякуємо вчителям, що 
плекають любов до рідного сло-
ва.  

Ювілейна спартакіади працівників освіти 



Стор.5 

Випуск 40 

Конкурс-огляд екологічних агітколективів проводиться у ІІ етапи:  
 І етап (окружний) на базі освітніх округів згідно графіка та ІІ етап (районний)  13 березня  2013 року в  приміщенні Па-
лацу культури ім. Лесі Українки м. Новоград-Волинський (малий зал) початок о 10.00 годині. 

Учасниками конкурсу-огляду є учні 1 – 11 класів загальноосвітніх шкіл району. 
Тема довільна. 
Тривалість виступу до 10 хвилин.  
Учнівська делегація від школи 7 учнів (для виступу в окремих сценках можна залучати додатково 2 – 3 учні). 

Оцінювання буде проходити за 5-ти бальною системою, по критеріям: 
1. Рівень виконавської майстерності; 
2. Оригінальність художнього оформлення; 
3. Відповідність костюмів; 
4. Рівень режисури; 
5. Наявність сценарію та ілюстрованого матеріалу (плакати, малюнки, фотографії). Сценарій подається перед 
виступом  членам журі (в разі відсутності знімаються 2 бали). 

 

Про проведення районного 
конкурсу – огляду  екологічних 
агітколективів 
 Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Новоград-Волинської райдержадміністрації 
НАКАЗУЮ: 
1. Провести конкурс-огляд екологічних агітколективів у ІІ етапи: 
1.1  І етап (окружний) провести  на базі 8 освітніх округів згідно    графіка  (додаток 1); 
1.2 ІІ етап  (районний) провести   12 березня 2014 року  в приміщенні міського Палацу культури  ім. Лесі Українки  м. 
Новоград-Волинський      (малий зал). 
2. Затвердити положення про проведення районного конкурсу – огляду екологічних агітколективів (додаток 2). 
3. Відповідальність за безпеку життя учнів, їх поведінку в дорозі та під час проведення конкурсу  покласти на керівни-
ків, які будуть супроводжувати команди. 
4. Витрати на оплату проїзду, добових учням та керівникам провести за рахунок відділу освіти. 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора РЦТСТУМ Подкауру В.М. 
Начальник відділу       О.А.Антипчук 

НАКАЗ №25 від 15.01.14р. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про  проведення  районного конкурсу – огляду екологічних агітколективів 

Графік 
проведення І етапу (окружного) 

конкурсу-огляду екологічних агітколективів 

№ з/п Освітній округ Дата проведення 

1. Суслівський 18.02.2014 

2 Несолонський 19.02.2014 

3 Піщівський 20.02.2014 

4 Чижівський 21.02.2014 

5 Городницький 24.02.2014 

6 Пилиповицький 25.02.2014 

7 Слободороманівський 26.02.2014 

8 Ярунський 27.02.2014 



Про проведення районного  
конкурсу-захисту Web-сайтів  
навчальних закладів  
З метою популяризації можливостей і розширен-
ня мережі інформаційних ресурсів для форму-
вання єдиного інформаційно-навчального сере-
довища регіональної освітньої системи  
НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Положення про районний конкурс-
захист (далі - Конкурс) Web-сайтів навчальних 
закладів (далі – Положення) (додаток 1). 
2. Для організації проведення Конкурсу і підве-
дення підсумків затвердити склад організаційно-
го комітету та журі (додаток 2, 3). 
3. Організувати проведення Конкурсу протягом 
квітня 2014 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 конку-
рсу в засобах масової інформації та на сайті 
відділу освіти. 
5. Директорам шкіл та завідуючим ДНЗ забезпе-
чити участь навчальних закладів у Конкурсі. 
6. Контроль за виконанням даного наказу покла-
сти на заступника начальника відділу освіти 
Андрощук В.П.  
Начальник відділу   О.А. Антипчук 
Додаток  1 
 до наказу  відділу освіти   
від 15.01.2014  р. № 27 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення районного конкурсу-захисту 

Web-сайтів навчальних закладів 
І. Мета конкурсу  
1.1. Метою проведення конкурсу є популяриза-
ція можливостей і розширення мережі інформа-
ційних ресурсів для формування єдиного інфор-
маційно-навчального середовища регіональної 
освітньої системи. Конкурс проводиться один 
раз на рік.  
1.2. До участі в районному конкурсі-захисті Web-
сайтів навчальних закладів запрошуються усі 
навчальні заклади району. 
ІІ. Завдання конкурсу  
2.2. Створення і розвиток Інтернет середовища 
навчальних закладів.  
2.3. Використання ресурсів Інтернет середовища 
навчальних закладів та єдиного інформаційно-
навчального середовища освітньої системи 
Новоград-Волинського району у поєднанні з 
ресурсами всесвітньої інформаційної мережі 
Інтернет в навчальних закладах, науково-
методичній роботі та у навчально-виховному 
процесі, позакласній і позашкільній роботі з 
дітьми й учнівською молоддю, в роботі з батьків-
ською 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 районної державної адміністрації. 
Керує проведенням конкурсу оргкомітет.  
3.1. Конкурс проводиться протягом квітня поточ-
ного року.  
3.2. Заявки на участь у конкурсі подаються ра-
йонному методичному центру до 01 квітня пото-
чного 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, педагогіч-
ний колектив навчального закладу, партнерів, 
спонсорів.  
3.3.4. Новини із життя навчального закладу.  
3.3.5. Завдання, над якими працює педагогіч-
ний колектив.  
3.3.6. Досягнення учнів та педагогів навчально-
го 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 закла-
ду.  
3.3.11. Електронні видання навчального закла-
ду.  
3.3.12. Олімпіади, творчі конкурси, науково-
дослідницька робота.  
3.3.13. Участь у створенні навчальних проектів 
з використанням інформаційно-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 навчаль-
ного закладу.  
3.3.18. Інформація для батьків, сторінка психо-
лога. 
3.3.19. Листування, форуми, чати, гостьова 
сторінка.  
3.3.20. Адреси Web-сайтів, тематичні посилан-
ня на інші сайти.  
3.3.21. Адреси Web-сторінок учнів школи тощо.  
ІV. Основні вимоги до створення сайту  
4.1. Наявність головної сторінки зі стислим 
каталогом усіх розділів (рубрик) сайту. З кожної 
сторінки сайту мають бути посилання на голо-
вну сторінку.  
4.2. Наявність швидкої і зручної навігації.  
4.3. Наявність на головній сторінці сайту стис-
лої інформації для відвідувачів сайту про його 
структуру і змістове наповнення.  
4.4. Розмір кожної сторінки сайту не повинен 
перевищувати межу в 200-300 кілобайт разом 
із графікою (оптимальний розмір – 50-100 кіло-
байт), за винятком сторінок із великою кількіс-
тю інформації (наприклад, електронних ви-
дань).  
4.5. Використання стандартних назв 
(наприклад, «Форум») для стандартних струк-
тур сайту.  
4.6. Оновлення сторінок сайту.  
4.7. За наявності великої кількості текстової 
інформації на сайті доречно розміщувати окрім 
web-сторінок з текстами також архіви у форма-
ті Zip чи Rar.  
4.8. При доборі кольорів і шрифтів доцільно 
врахувати такі пропозиції:  
4.8.1. Сторінки з переважно текстовою інфор-
мацією мають світлий фон (наприклад, білий).  
4.8.2. Колір шрифту рекомендується добирати 
чорний, темно-зелений або темно-синій.  
4.8.3. Для окремих заголовків і виділення най-

важливішої інформації використовується черво-
ний шрифт; уникати текстів, набраних тільки вели-
кими літерами; для виділення окремих слів чи 
фрагменту тексту використовується напівжирний 
шрифт.  
4.9. Використання таких технологій відображення 
графіки як Flash, VRVL, MetaStream доцільне в 
тому випадку, якщо досягти цих ефектів неможли-
во іншими засобами і це має суттєве значення для 
подання інформації на сайті.  
4.10. Сторінки сайту мають бути зручними для 
користувачів сайту, а також для роботи з ними.  
V. Презентація й оцінювання Web-сайту  
5.1. Захист проводиться під час презентації Web-
сайту одним представником від навчального за-
кладу.  
5.2. Оцінка учасників конкурсу проводиться у таких 
номінаціях: 
- кращий веб-сайт ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
- кращий веб-сайт ЗОШ І-ІІ ступенів; 
- кращий веб-сайт ЗОШ І ступеня; 
- кращий веб-сайт ДНЗ. 
5.3. Конкурсант одержує оцінки (згідно Додатку 
ІV):  
5.3.1. За Web-дизайн сайту.  
5.3.2. За зміст інформації.  
5.3.3. За зручність користування сайтом.  
5.3.4. За презентацію Web-сайту.  
VІ. Підведення підсумків  
6.1. Переможці конкурсу нагороджуються дипло-
мами відділу освіти та цінними подарунками на 
серпневій конференції працівників освіти району.  
6.2. Інформація про переможців конкурсу висвіт-
люватиметься в засобах масової інформації, Web-
сайті відділу освіти. 

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 – 10 балів. 
Розміщення розробок уроків, занять, виховних 
заходів вчителів та вихователів – 5 балів. 
Наявність творчих робіт дошкільнят та  учнів – 5 
балів. 
Висвітлення інформації про навчально-виховний 
процес – 10 балів. 
Наявність сторінки для батьків – 5 балів. 
Поради психолога (інших спеціалістів) – 5 балів. 
Інша корисна інформація – 5 балів. 
Інтерактивне голосування – 1 бал. 
Наявність форуму та матеріалів у форумі – 2 ба-
ли. 
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). 
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Випуск 40 
«Скарбниця майстерності» 

22 січня 2014 року на базі районного методичного 
центру вже втретє відбулася районна виставка-
конкурс "Скарбниця майстерності".  
Цього разу її учасниками стали 45 юних умільців з 
15 шкіл району: Жолобненської, Суслівської, Ки-
янської, Городницької, Гульської, Повчинської, 
Пилиповицької, Барвінівської, Федорівської, Чи-
жівської ЗОШ І-ІІІ ст., Наталівської, Стрієвської, 
Таращанської, Гірківської, Калинівської, Борисів-
ської ЗОШ І-ІІ ст.  
У конкурсі "Скарбниця майстерності" взяли участь 
учні, які вміють створювати дива з природних 
матеріалів, захоплюються різьбленням, художнім випилюванням, ліпленням, виготовляти картини зі стрічок.  

Згідно підсумків журі, цього року переможцями стали: 
в напрямку «Вироби з природного матеріалу»:  
абсолютний переможець – Герасимчук Леся, учениця 9 класу 

Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
І місце – Ляхович Ірина, учениця 8 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

ІІ місце – Возняк Катерина, учениця 5 класу Федорівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.;  
ІІ місце – колективна робота учнів Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.,  
ІІІ місце – Правдива Тамара, учениця 5 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.;  
в напрямку «Ліплення»  
абсолютний переможець – Дегон Анастасія, учениця 9 класу Борисів-
ської ЗОШ І-ІІ ст.;  
І місце – Масан Софія, учениця 4 класу Наталівської ЗОШ І-ІІ ст.;  
в напрямку «Вироби з тканини, ниток, хутра»  
абсолютний переможець – Дроздюк Софія, учениця 6 класу Повчинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.;  
І місце – Карплюк Анастасія, учениця 9 класу Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ст.;  
І місце – Алексійчук Анастасія, учениця 7 класу Таращанської ЗОШ І-ІІ 
ст.;  

І місце – Сідлецька Анжела, учениця 7 класу Наталівської ЗОШ І-ІІ ст.;  
ІІ місце – Борбенчук Юлія, учениця 11 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІІ місце – Коржицька Лілія, учениця 8 класу Гульської ЗОШ І-ІІІ ст.,  
ІІІ місце – Семенюк Олександра, учениця 4 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІІ місце – Кравчук Сніжана, учениця 4 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІІ місце – Валінкевич Вероніка, учениця 11 класу Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
«За втілення творчого задуму» - Ладчин Ярослав, учень 6 класу Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
«За оригінальність» - Ліман Ольга, учениця 8 класу Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.;  
в напрямку «Вироби з соломки»  

І місце – Мельник Тетяна, учениця 11 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ 
ст.;  
І місце – Матвійчук Вікторія, учениця 11 класу Киянської ЗОШ 
І-ІІІ ст.;  
ІІ місце – Синицька Аліна, учениця 5 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІІ місце – Колесник Сергій, учень 7 класу Федорівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.  
в напрямку «Вироби з дерева»  
абсолютний переможець – Ганношин Євгеній, учень 10 
класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.;  
І місце – Головачук Микола, учень 6 класу Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ст.;  
І місце – Данильчук Максим, учень 9 класу Барвинівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІ місце – Прокопчук Микола, учень 8 класу Таращанської 
ЗОШ І-ІІ ст.;  
ІІІ місце – Борячинський Іван, учень 6 класу Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.;  
ІІІ місце - Степанюк Руслана, учениця 9 класу Стрієвської 
ЗОШ І-ІІ ст.;  
«За втілення творчого задуму» - колективна робота учнів 
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Вітаємо наших переможців! 



«Універсальна  мова  людства» 

РМЦ 

Р М Ц  

Як  відомо,  
універсаль-
ною мовою  
людства є му-
зика.  Адже, із 
самого наро-
дження, кож-
на людина 

звикає чути її. У кожного з часом з’являється  свій улюб-
лений стиль музики. Роль музики в  житті  людства до-
сить велика. Вона має величезний вплив і на інтелектуа-
льні здібності та  інші можливості людини.  
Проте, в сучасному світі все ще спостерігається недоста-
тня увага до проблеми виховання почуттів, до викорис-
тання різноманітних видів мистецтва в естетичному роз-
витку майбутніх громадян нашої країни. Завдання загаль-
ноосвітніх навчальних закладів – створити необхідні 
умови для активного спілкування школярів з різними 
видами мистецтва.  Цьому найкраще сприяють предмети 

худож-
ньо-
естетич-
ного цик-
лу і, зок-
рема, 
уроки 
музично-
го мисте-
цтва.  
У Федо-

рівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Левченко А.К.) 
проводиться велика робота в напрямку привчання учнів 
до роботи розуму і душі, збагаченню  їхнього  досвіду 
спілкування з музичним мистецтвом. Педагоги школи 
впевнено йдуть в ногу з актуальними тенденціями в нау-
ці. На уроках музичного мистецтва і в позаурочний час 
учням переконливо доводять, що  музика існує в нашому 
житті як живе знання й уявлення людини про саму себе, 
як засіб самопізнання і самовираження. Досвідом роботи 
саме в цьому напрямку педагогічний колектив щедро 
діляться з колегами району. 
Психологічний тренінг «Особливості розвитку креатив-
ності у дітей засобами музичного мистецтва», який успі-
шно організувала і  провела  практичний психолог Тюрі-
кова В.В.,  надовго залишиться в пам’яті присутніх у 
школі вчителів музичного мистецтва і практичних психо-
логів загальноосвітніх навчальних закладів району. 
В умовах реалізації нових державних стандартів освіт-
ньої галузі  вчитель школи Рябушенко Я.М. потенціал 
музичного мистецтва у формуванні соціальної компетен-
тності школярів вбачає в сучасних уроках та позакласних 
заходах проведених з використанням інтерактивних тех-

нологій.            
Відкритий урок музичного мистецтва в 6-му класі «Два 
генії, два стилі»  показав, що сприйняття музики тісно 
пов’язане з розумовими процесами, тобто потребує уваги, 
спостережливості. Учні, під умілим керівництвом свого 
наставника,  в процесі уроку усвідомили, що сприйняття й 
розуміння музики полягає у відчутті її голосовими зв’язка-
ми, м’язами, рухами, диханням, що музика звучить у сере-
дині кожної людини, що все у всесвіті виткане із звуків 
музики, що людина 
будь- яку музику слу-
хає серцем. 
  Підсумовуючи урок,  
Яна Миколаївна  за-
уважила, що музика, 
яка сприймається слу-
ховим рецептором, 
впливає на загальний 
стан всього організму, 
викликає реакції, які 
пов’язані зі зміною 
кровообігу, дихання,  настрою людини. Враховуючи це, 
класичну музику  сьогодні  лікарі використовують з метою 
музичної терапії. І не варто забувати, що серед творів су-
часної легкої музики, у тому числі серед джазу й року, 
можна знайти чимало таких, які можуть бути використані 
також з терапевтичною метою. 
Позакласний захід «Українська  пісня й страви української 
кухні» розкрив великий потенціал учнівської, вчительсь-
кої і батьківської небайдужості до питання духовного зба-
гачення під-
ростаючого 
покоління. І 
недаремно 
люди вважа-
ють, що музи-
ка народилася 
разом із ство-
ренням світу.        
Круглий стіл 
«Художнє 
пізнання як 
взаємодія 
сприймання, оцінювання і творення» став завершальним 
акордом творчої зустрічі людей, які мають одні думки і 
погляди, спільні інтереси і розуміння проблем сьогодення  
освітньої  галузі. 
Музика, як казка, музика — жива. 
І не треба серцю будь-які слова. 
В музиці — найвищі ніжні почуття. 
В ній любов і туга, та саме життя. 
Музика, як море, то штормить, то ні. 

Там знаходить серце рятівні вогні. 
Музика, як сонце, гріє нам серця, 
Їй нема початку і нема кінця. 
І чого не зможеш словом досягти, 
В музиці розкажеш щиру правду ти 
Не забуваймо, що життя – це одна довга, солодка 
пісня, тож почніть його з музики. 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 


