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Школам 
Лесиного краю 

Дорогі діти, вчителі, батьки! 
       Щиро вітаю всіх вас із традиційним вере-
сневим святом першого дзвоника – Днем 
знань, який відкриває світ пізнання та схо-
дження до одвічних життєдайних джерел 
цивілізації. 
      День знань став по-справжньому всена-
родним святом молодості і надій. Це свято 
насамперед тих, хто вперше у житті пересту-
пає поріг школи. Тих, хто прийшов сюди зі 
своїми дітьми чи онуками. Тих, хто щоденно 

віддає їм свої знання та тепло сердець, 
навчає  і виховує в дусі любові до України. 
       Дорогі школярі! В усі часи освічена 
людина користувалася повагою. Навчан- 
ня – це прихований скарб, це світ знань 
про людей... Треба навчатися, щоб знати, 
діяти, жити. Упевнений, що зерна науки 
зростуть у ваших юних душах урожаєм 
мудрості та натхнення. Нехай світлим, 
радісним і плідним буде кожен ваш день, 
кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте 
високих результатів у навчанні, будьте 
активними у громадському житті. 
     Кожен з нас, перегортаючи сторінки 
свого життя, зупиниться на тій, що має 
назву "школа". І полинуть тоді думки при-
ємні, життєрадісні, і защемить серце, бо 
згадуєш своє дитинство, юність, своїх кра-
щих друзів, своїх порадників і наставни-
ків – учителів. 
      Щира вдячність вам, дорогі педагоги, 
за самовіддану працю, за бездоганне 
виконання такої відповідальної місії, як 
виховання підростаючого покоління. 
Адже саме ви сприяєте формуванню юних 

особистостей, 
від яких зале-
жить наше май-
бутнє, завтраш-
ній день Україн-
ської держави. 
     У цей день хочеться побажати пер-
шокласникам любити рідну мову і 
землю, поважати працю і знання. 
Сподіваюся, що ви, мої юні друзі, бу-
дете сумлінними і розумними учня-
ми. 
     Дорогі одинадцятикласники! Цей 
навчальний рік стане останнім для 
вас. Бережіть у своїй пам’яті шкільні 
роки, як неоціненний дарунок долі, 
непідвладний плину часу образ вчите-
ля, який навчав кожного з вас не тіль-
ки читати та писати , а й основам ве-
ликої науки – життя. 
        Зі святом вас усіх – із Днем знань, 
з початком нового навчального року!  

Голова державної адміністрації 

                                          Л.М.Мартинюк 

З початком нового навчального року ! 

       Знову ранок першого вересневого 
дня наповниться мелодійними звуками 
шкільного дзвоника. Знову вулиці міст і 
сіл розквітнуть від дитячого щебету, юна-
цьких посмішок та чарівної хуртовини 
осінніх айстр. Ностальгічні погляди дорос-
лих, душевний щем, смуток і радість  
переплетуться разом. Це наш край, наша 
держава зустрічають День знань - справ-
жнє всенародне свято мудрості, доброти і 
людяності. Усі шляхи цього дня поведуть 
до школи.     
      Розпочинається новий навчальний рік, 
який завжди означає відкриття нової, 
осяйної і часто нелегкої дороги – дороги 
до знань, до нових труднощів і звершень.  
    Особливим і, безперечно, визначаль-
ним у житті він стане для милих першок-
ласників, які, тримаючись за батьківські 

руки, вперше ступлять на незвіданий 
шлях.  
    Не менш важливим він буде для 
одинадцятикласників, яким доведеть-
ся обирати професію, які будуть втілю-
вати отримані знання в реальному 
житті. Яким буде їх вибір – залежить 
тільки від них.  
       З усією теплотою серця цього дня 
висловлюю слова подяки за щоденну 
напружену, титанічну працю вчите-
лям, які не тільки щедро діляться свої-
ми знаннями, а й виховують молоде 
покоління свідомих громадян, справж-
ніх патріотів своєї держави. 
Зі святом Вас! 
 
Начальник відділу освіти  
                                         Антипчук О.А. 

Вітаємо вас із чудовим  святом—Днем знань! 

 РМЦ Серпень 2010 

 Випуск 6 

 Доповідь начальника відділу освіти 
Антипчука О.А.: 

“Про підсумки роботи закладів осві-
ти району в 2009-2010 навчальному 
році та завдання на новий 2010-2011 
навчальний рік.” 

 У номері: 

«Який же дар дістали ті, 

Що так дітей учити вміють? 

Мені здається, в скарбі тім 

Любві найбільш дісталось їм...» 

        І.Я. Франко 
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Кваліфікаційний склад педагогів: 
 вища – 262 
 І –   261 
 ІІ – 83 
 спеціаліст – 329 

«Вчитель-методист» – 13 
«Старший вчитель» - 153 
 

 18 районних методоб’єднань 
 54 шкільних методоб’єднань 
 13 шкіл ППД 
 17 творчих груп 
 

Мережа шкіл: 
 23 – ЗОШ І -ІІІ ступенів  (3745 учнів) 
 26 – ЗОШ І -ІІ ступенів (1494 учні) 
 10 –  ЗОШ І ступеня (107 учнів) 

Про підсумки роботи закладів освіти району в 2009-2010 навчальному році  
та завдання на новий 2010-2011 навчальний рік 

 
 У сьогоднішніх умовах постійної зміни соціальних, економічних і моральних орієнтирів найважливішим 
фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення належного рівня освіти. Дане питання є головним 
пріоритетом системи освіти району у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти й відповідності її потребам 
особистості з урахуванням  специфіки та територіальних можливостей регіону. 

Мережа  
Сформована у районі мережа закладів освіти забезпечує і 

в цілому задовольняє конституційне право кожного громадянина 
на здобуття освіти. 

 Станом на 01.08.10 функціонують 78 закладів освіти, з 
яких 59 шкіл (5346 учнів), Новоград-Волинська вечірня ЗОШ 
ІІ-ІІІ ступенів (142 учні),  міжшкільний навчально-
виробничий комбінат (311 школярів), заклад позашкільної 
освіти – Районний центр творчості, спорту та туризму учнівської молоді (1325 вихованців), 16 дошкільних 
навчальних закладів (552 дитини). 

Протягом 2009-2010 навчального року в школах району на підставі 
рекомендацій обласної психолого-медико-педагогічної  консультації та 
довідок міськрайТМО 26 учнів перебувало на індивідуальній формі навчання.  

Кадрове забезпечення та освітній рівень педагогів є вирішальною 
складовою ефективної роботи дошкільної, шкільної та позашкільної освітніх 
ланок. 
  
Педагогічні кадри 
Навчальний процес забезпечували 965 педагогічних працівники (899 – 
основні, 66 - сумісники). Їх освітній та кваліфікаційний рівень дає змогу на 
належному  рівні організувати навчально-виховний процес. 

      Діяльнісним стимулом для підвищення професійної кваліфікації є 
атестація педагогічних кадрів.  У 2010 році нею було охоплено 193 педагоги, 
що становить 24% від загальної кількості. На вищу кваліфікаційну категорію   
проатестовано  61 вчителя (32%), на І - 41 вчителя (21%), на ІІ - 32 вчителі 
(17%). Педагогічне звання «Старший вчитель» підтвердили 40, одержали 3 
(22%), «Вчитель-методист» - 3 педагогів (2%). 
 Одним із найвпливовіших  важелів організації роботи навчальних 
закладів є ефективний менеджмент. Прикладом належного управління 
навчальним закладом є керівники Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Горлата Л.С.), Слободороманівського ЗНВО 
(Ващенко О.Г.), Федорівської ЗОШ (Левченко А.К.), Ярунської ЗОШ (Горблюк М.Й.), Івашківської ЗОШ 
(Пилипчук О.А.), Стрієвської ЗОШ (Гордійчук В.О). Слід відзначити позитивні зрушення в управлінській 
діяльності Щепер Л.Т. (Барвинівська ЗОШ), Солощука О.О. (Жолобненська ЗОШ), Масловського В.Р. 
(Пилиповицька ЗОШ), Сапожника С.В. (Борисівська ЗОШ), Семенюка І.Б. (Великогорбашівська ЗОШ), 
Жигуна І.Й. (Калинівська ЗОШ), Мухаровського О.Г. (Наталівський НВК).  
 Значного вдосконалення потребує управління Середньодеражнянською та Червоновільською ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 

 
Методична робота  
Методична робота в районі спрямована на реалізацію науково-

методичної проблеми «Компетентнісний підхід у навчанні та вихованні 
учнів як одна з умов модернізації освіти». У 2009-2010 н.р. методичним 
центром забезпечувалася системна робота з керівними та педагогічними 
кадрами закладів освіти. В роботі використовувався комплекс постійних і 
разом з тим гнучких форм різноманітних заходів, які сприяли  підвищенню 
рівня педагогічної майстерності вчителів. Основними формами методичної роботи були: методичні об’єднання, 
школи педагогічної майстерності, майстер-класи, творчі групи, динамічні групи, школа молодого спеціаліста, 
постійно діючі семінари для керівних кадрів, науково-практичні конференції,  методичні наради, школа молодого 
завуча, опорні школи.  

Методичні об’єднання вчителів – важлива традиційна форма підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  
18 районних методичних об’єднань вчителів з базових дисциплін  під керівництвом методистів та  54 

окружних  методичних об’єднань у 8 освітніх  округах  протягом навчального року працювали над вирішенням 
проблеми спрямованості навчально-виховного процесу на використання інтерактивних методів навчання, на розвиток 
пізнавальної активності та творчих здібностей учнів, формування міцних знань, особистості учня, підготовку 
випускників до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Крім того функціонували 43 практичні та теоретичні семінари з різними категоріями педагогічних 
працівників, 13 шкіл ППД, 11 районних та 6 творчих груп в освітніх округах.  
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На базі Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ступенів (вч. Філонен- 
ко Г.О.) було проведено обласний семінар методистів та керівників 
семінарів-практикумів з німецької мови на тему «Формування 
компетентнісного підходу при викладанні іноземних мов». 
                Важливу ланкою у структурі методичної роботи району 
є  навчальні заклади й освітні округи, в яких функціонують 
колективні та індивідуальні форми роботи, спрямовані на 
підвищення фахового рівня педагогів. У більшості шкіл планово 
проводиться робота із застосуванням інтерактивних форм 
проведення засідань методичних кафедр та об’єднань. Це заняття  з 
обміну досвідом, відвідування уроків учителів, робота з 
документацією, рольові та ділові ігри, практикуми, виставки 
досягнень учителів та учнів.  

    Слід відзначити активну діяльність Слободороманівського, 
Піщівського, Пилиповицького, Ярунського освітніх округів щодо 
впровадження інноваційних технологій навчання, підвищення 
професійної компетентності педагогів. Матеріали з досвіду 
організації методичної роботи в межах Піщівського освітнього 
округу надруковані в збірці ЖОІППО «Роль Р(М)МК(центрів) щодо 
забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної 
компетентності педагогічних кадрів в умовах створення та 
діяльності освітніх округів».  

     Також заслуговує на увагу робота педагогічних колективів 
Великогорбашівської, Яворівської, Дідовицької, Колодянської, 
Брониківської, Барвинівської шкіл, методичні ради яких 
активізували діяльність шкільних методичних об’єднань, 
спрямувавши розвиток творчої ініціативи вчителів. У педагогічних 

колективах названих шкіл сформувалася система методичної роботи, яка спрямована на формування професійно-
педагогічної культури вчителя, впровадження нових педагогічних технологій,  поглиблення  педагогічних знань. Як 
наслідок, члени колективів – активні учасники учительських конкурсів, виставок авторських методичних розробок, 
творчі впроваджувачі нових педагогічних технологій (згідно проведеного моніторингу 72% учителів упроваджують 
нові педагогічні технології). 
          

Творчі групи вчителів працювали над проблемами впровадження 
проектних та інформаційних технологій, елементів розвивального 
навчання, формування життєвих компетентностей учнів, інноваційних 
методів виховання. Напрацювання членів творчих груп, які є 
узагальненням їх пошуку, представлені посібниками: «Природа рідного 
краю» (Дорошкевич П.О., Орепи), «Цікава біологія» (Ковальчук Г.І., 
Івашківка), «Використання проектів на уроках трудового навчання» 
(Присяжнюк С.В., Красилівка), «Використання комп’ютерних 
технологій на уроці математики» (Майстренко Г.В., Городниця).  

 
Впроваджуючи компетентнісно зорієнтований підхід 

до навчання та виховання, нам потрібно створити такий 
навчальний простір, де б учителі та учні ефективно 
використовували інформаційні технології. Саме таке 
завдання поставили перед собою члени фокус-групи, 
розглядаючи проблему створення та використання 
мультимедійних програмних педагогічних засобів навчання 
та проектування уроків з використанням ІКТ. Свої 
напрацювання з використання мультимедійного 
комплексу (придбаний у грудні 2009 року для РМЦ)  вони 
показали під час районного семінару для вчителів, 
заступників, директорів «Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітній діяльності навчальних 
закладів». 

 
За безпосередньої участі працівників РМЦ було 

продовжено моніторинг роботи  експериментальних майданчиків на базі Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів з проблеми  
апробації програмних засобів навчання для 8 класу з фізики, математики, української мови та літератури, зарубіжної 
літератури, історії, хімії, біології; на базі Слободороманівського ЗНВО, Городницької, Колодянської,  Несолонської, 
Новороманівської, Токарівської, Чижівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. - з проблеми «Формування ціннісних орієнтацій  
старшокласників»,  на базі Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. – з упровадження проекту «Екодемія», 17 шкіл району 
реалізують міжнародний проект  «Майбутнє починається сьогодні». 
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Кількість учасників конкурсу "Вчитель року"

        Методичним центром  проводилися як планові моніторингові дослідження, так і на замовлення ЖОІППО 
щодо: 

- формування в учнів 5-х класів та 11-х класів світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіла та 
Всесвіт в цілому; 
- готовності дітей 6-річного віку до навчання в школі; 
- якості математичної освіти учнів 9-х та 11-х класів; 
- якості знань учнів 11-х класів з української мови та літератури; 
- формування  в учнів здоров’язберігаючих компетенцій під час вивчення навчального курсу «Основи 

здоров’я»; 
- стану методичної роботи у навчальних закладах. 
Своєрідним узагальненням науково-методичного досвіду та 

підведенням підсумків діяльності педагогічних колективів над реалізацією 
методичної проблеми району стала науково-практична конференція   
«Компетентнісний підхід у навчанні та вихованні учнів як одна з умов 
модернізації освіти», на якій своїми здобутками поділились  педагоги 
Слободороманівського ЗНВО, Новороманівської, Городницької, Піщівської, 
Федорівської, Чижівської, Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів та Ярунського ДНЗ. 

У 2009-2010 н.р. учасниками конкурсу  «Вчитель року-2010»  були   
11   вчителів з 8 шкіл. Переможцями районного етапу та учасниками обласного стали: 

- у номінації «Математика» - Максимчук С.В., Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.;  
   - у номінації «Хімія» - Маруш С.В., Городницька ЗОШ І-ІІІ ст.; 
   - у номінації «Географія» - Фурнік А.О., Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст.;  
   - у номінації «Правознавство» - Рижук Н.В., Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст.; 
   - у номінації «Трудове навчання» - Дмитренко В.С., Барвинівська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Проте відсутність вагомих здобутків на обласному етапі конкурсу та низька активність педагогів на 
районному спонукає до необхідності проведення змін в організації методичної роботи всіх без винятку 
педколективів,  перегляду акцентів і пріоритетів діяльності керівників шкіл. 

Традиційними в районі стали конкурси педагогічної майстерності, конкурс-ярмарок педагогічної творчості 
«Сучасна освіта Звягельщини», що сприяють поширенню перспективного педагогічного досвіду й запровадженню 
інноваційних педагогічних технологій. У 2009-2010 н.р. було представлено 365 робіт із 34 шкіл та методичного 
центру.    

Найбільшу зацікавленість педагогів району викликали матеріали, 
презентовані  Барвинівською, Борисівською, Косенівською, Колодянською, 
Повчинською, Івашківською, Великомолодьківською, Великогорбашівською, 
Федорівською школами, Наталівським НВК «ДНЗ-ЗНЗ», 
Слободороманівським ЗНВО. Кращі  64 роботи були відправлені  на обласний 
конкурс-ярмарок педагогічної   творчості   «Сучасна  освіта  Житомирщини-
2010»,   де   були відзначені грамотами та дипломами управління освіти і 
науки облдержадміністрації Кокуть Г.А. , Богданчук Г.П., Нечипорук Є.Д., 
Доценко С.П., Маруш С.В., Марчук В.С., Дорошкевич П.О., Левченко А.К., 
Осінська  Н.О., Окрушко І.В. та колектив районного методичного центру.   
 Вчителі району мають можливість ознайомитись з досвідом своїх 

колег на сторінках інформаційно-методичного бюлетеня «Школам Лесиного краю» та започаткованого в 
минулому році методичного вісника «Педагогічні обрії». 
         Центрами інформаційно-методичного забезпечення стали методичні кабінети Слободороманівського ЗНВО, 
Гульської, Піщівської, Новороманівської, Федорівської, Калинівської та Стрієвської шкіл. 

Слід відзначити підвищення результативності в роботі вчителів  початкових  класів   Гордійчук В.О., Копчук 
В.М., Васильєвої О.І.  (Стрієвська ЗОШ),  Шокур В.М.,   Конончук Л.І.  (Калинівська ЗОШ), Карпінської Л.С.,  Лібеги 
С.М. (Суслівська ЗОШ), Бабич Л.В. (Піщівська ЗОШ), Нечипорук Є.Д. (Дідовицька ЗОШ); української мови та 
літератури Запольської Н.І. (Стрієвська ЗОШ), Ясіневич Г.Й. (Суслівська ЗОШ), Горлатого Я.В. (Піщівська ЗОШ); 
вчителів іноземних мов Савчук Н.А. (Калинівська  ЗОШ), Кириченко Н.В. (Повчинська ЗОШ), Костюченка В.М. 
(Чижівська ЗОШ), Мержвинської Н.Б. (Піщівська  ЗОШ), Горшкальової Н.О. (Варварівська ЗОШ);  російської  мови  
та  зарубіжної  літератури Анхім  З.В. (Піщівська ЗОШ); вчителів математики Пилипчук С.С. (Стрієвська ЗОШ),  
Павлюк О.М. (Середньодеражнянська ЗОШ), Шомко Л.М. (Ярунська ЗОШ); вчителів географії Бобер Л.І. (Стрієвська 
ЗОШ), Гнапа Ю.М. (Калинівська ЗОШ), Щирського О.П. (Суслівська ЗОШ); музичного мистецтва Семенишина А.М. 
(Повчинська ЗОШ). 

Поряд з цим у більшості шкіл району методична робота носить формальний характер, відсутній аналіз її 
впливу  на ріст професійної майстерності вчителів та рівень навчальних досягнень учнів.   В окремих школах 
відслідковується слабка аналітична, коригуюча діяльність, невміння заглиблюватись у пошук причин певних 
негативних результатів, використання застарілих форм роботи, прояв формалізму в проведенні засідань 
методоб’єднань. 

Рекомендації шкільних методичних об’єднань мають загальний характер, дублюють вимоги Міністерства 
освіти і науки щодо організації навчально-виховного процесу, відірвані від проблем школи, відсутній зв’язок з 
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роботою районних методичних об’єднань.  Ще не стали центром практичної допомоги вчителю методичні кабінети  
Киківської, Орепівської, Повчинської ЗОШ. 

Таким чином, готуючись до нового навчального року, плануючи роботу з кадрами, організатори 
методичної служби закладів освіти мають осмислити  наступні її пріоритетні напрямки, визначити основні 
чинники подальшого розвитку системи науково-методичного супроводу.  

 
Дошкільна освіта  

 Сьогодні ми можемо говорити про певні успіхи в 
розвитку дошкільної мережі в районі. На підставі 
уточнених даних у нас зареєстровано 3314 
дошкільнят, а фактично проживає 2962 дитини 
вищезазначеного віку.  

Станом на 01.06.10  різними формами 
дошкільної освіти було охоплено 883 дитини, що 
становить 34,4% від загальної кількості дітей 
відповідного віку. З них у міській місцевості – 186 
дітей (55,6%), в сільській – 656 (31%). Порівняно з 
аналогічним періодом минулого року охоплення 
дошкільнят суспільним вихованням і навчанням 
зросло на 14,4%. 

З 01.12.2009 року в школах району, де немає ДНЗ, 
учителями  початкових класів організовано 40 
консультативних пунктів груп соціально-педагогічного 
патронату, в яких дошкільну освіту здобуває 281 дитина, 
що становить 52,2% від загальної кількості дитячого 
населення від 5 до 6 (7) років. Щотижневі заняття, що 
проводилися за програмою «Дошколярик», показали 
ефективність адаптування  дитини до соціуму. Таким 
чином, охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною 
освітою становить 100%.  Дане питання набирає 
особливої ваги з огляду на прийняття Закону України 
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань 
загальної середньої та дошкільної освіти щодо 
організації навчально-виховного процесу», згідно якого 
дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку є 
обов’язковою.  

Зважаючи на державні правові акти щодо 
охоплення дошкіллям 75% дітей, показники нашого району ще дуже низькі й не відповідають потребі. Відновлення 
ДНЗ іде повільно. 

Проте, у 2010 році при державній фінансовій підтримці та в разі оперативного освоєння коштів сільськими 
радами планується:   

- відкриття других (додаткових) груп у діючих дитячих садках сс. Наталівка, Чижівка, В.Молодьків; 
- створення нових ДНЗ на базі шкіл в сс. Таращанка і Токарів; 
- відновлення роботи Киківського ДНЗ;  
- завершення будівельних робіт і введення в експлуатацію ДНЗ с.Киянка; 
- продовження відновлювальних будівельних робіт ДНЗ с.Пилиповичі; 
- проведення ремонтів у діючих ДНЗ смт. Городниця і с.Ярунь.     

Дошкільні заклади знаходяться у підпорядкуванні селищної і сільських рад. Приємно відзначити постійну 
турботу та  небайдужість до  проблем ДНЗ   Ратушнюка А.В. (Чижівка), Храбан Р.В. (Наталівка), Лосовського Ю.А. 
(Н.Романівка).  

Важливою умовою поліпшення якості 
дошкільної освіти є оновлення її змісту відповідно до 
Державних стандартів. З 2009-2010 навчального року 
всі ДНЗ району розпочали поетапне впровадження в 
навчально-виховний процес Базової програми розвитку 
дитини «Я у Світі». На оновлення змісту, форм, 
методів виховання і розвитку дітей на основі сучасних 
новітніх технологій спрямовують свою роботу  кращі 
педагоги дошкільних установ, серед яких вихователі 
Янушевська Н.К. (Городницький ДНЗ № 2), Іванчук 
Т.П. (Городницький ДНЗ №1), Алексійчук Т.Л. 
(Орепівський ДНЗ), Забашта Л.В. та Гранецька Т.П. 
(Наталівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ»).  

Приємно відзначити  ефективну роботу завідуючої Новороманівським ДНЗ  Шапран Н.М. та вихователя  
Тестової О.В., які за рік діяльності закладу створили належні умови для здійснення навчально-виховного процесу. 
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Кількість учнів району за 2002-2010 роки 

Кількість учнів 7588 7276 6966 6579 6277 5981 5703 5346 5266

щорічне зменшення учнів 312 310 387 302 296 278 353 80

2002-2003 
н.р.

2003-2004 
н.р.

2004-2005 
н.р.

2005-2006 
н.р.

2003-2007 
н.р.

2007-2008 
н.р.

2008-2009 
н.р.

2009-2010 
н.р.

2010-2011 
н.р. проект

Основний напрямок управлінської діяльності керівників Яворівського ДНЗ Данильчук А.П. та Несолонського -  
Косянчук І.Є. - це особистісно зорієнтований підхід у роботі з колективом, спрямування роботи на забезпечення  
професійної  компетентності та росту фахової майстерності педагогів через проведення різноманітних інтерактивних 
форм роботи, стимулювання ініціативи та творчості вихователів, активізації їх діяльності у роботі з дошкільниками. 
 Проте, розвиток дошкільної освіти у районі гальмує слабке матеріально-технічне, науково-методичне та 
фахове кадрове забезпечення (лише 36 працівників (58%) мають фахову дошкільну освіту).   

 
Якщо на даний час чисельність дошкільних закладів має збільшуватись, мережа шкіл, навпаки, 

потребує скорочення. 
 
Оптимізація  
У районі спостерігається стійка тенденція 

щодо зменшення чисельності дітей шкільного віку. 
За останні роки щорічно кількість учнів зменшується  
в середньому на 320. У порівнянні з минулим роком - 
на 6,6%. 

У 2010-2011 н.р. планується навчання 5266 
учнів, проте проблемним є набір до 10-х класів. До 1-
го класу має прийти 468 дітей, що лише на 13 більше, 
ніж минулого року. 
      Зменшується середня наповнюваність класів 
(12,1 уч./кл у 2009-2010 н.р. та  12,6 уч./кл. у 2008-2009 
н.р.), відповідно, збільшується кількість шкіл з малою 
чисельністю учнів, що призводить до щорічного 
підвищення вартості утримання  цих навчальних 
закладів та негативно впливає на якість надання ними 
освітніх послуг. 
  Відповідно до Постанови КМУ від 19.04.2010-р №315 «Про схвалення Декларацій цілей та завдань бюджету 
на 2011 рік» Міністерство освіти і науки доручило розпочати роботу з оптимізації мережі навчальних закладів. 
Найбільш «проблемними» школами у даному контексті є ЗНЗ сс.. Барвинівка (49 учнів), Киянка (47), Повчино (66), 
Федорівка (66), Анастасівка і Брониця (по 29), Варварівка (24), Тальки (31), С.Деражня (38). Нехай це звучить 
непопулярно, але класи по 1-6 учнів – на шкоду дітям і на збитки державі. Отримання якісної освіти можливе лише у 
повноцінних школах, куди, зрозуміло, дітей слід підвозити. Але без проведення змін в освітянському і пенсійному 
законодавстві та вирішення питання придбання шкільних автобусів на державному рівні оптимізацію сільської 
мережі навчальних закладів провести  неможливо.     

У минулому році було призупинено функціонування Миколаївської і Дубниківської ЗОШ І-ІІ ст., на 
зекономлені кошти придбано «шкільний» автобус вартістю 220 тис.грн., яким діти підвозяться до шкіл, що мають 
належну навчальну базу і забезпечують надання повного спектру освітніх послуг. У липні 2010 року рішенням сесії 
районної ради за згодою громади Миколаївську ЗОШ І-ІІ ступенів було ліквідовано.     

 
Видатки на перевезення за 6 місяців склали  213,6 тис. грн., з яких 72 тис.грн. (34%) - на підвіз учнів,  141,6 

тис.грн. (66%) – вчителів. У 2009-2010 н.р. підвезення 315 учнів у зоні обслуговування Колодянської, 
Великогорбашівської, Несолонської, Новороманівської шкіл здійснювалося 3 шкільними автобусами та 359 учнів - 
рейсовими автобусами. Всього підвозилося 365 вчителів та 744 учні з 48 населених пунктів до 19 шкіл (97,8 % із тих, 
що потребують підвезення).  
 

Профільне навчання. Освітянські округи 
З огляду на викладене вище, особливо гостро постає питання створення умов для забезпечення 

функціонування ЗНЗ з малою чисельністю учнів.  
Згідно Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу» старша школа забезпечує повну загальну середню освіту, як 
правило, з профільним спрямуванням навчання. Протягом минулого навчального року у 20 ЗНЗ були створені умови 
для профільного навчання старшокласників. У 39 класах воно здійснювалось за наступними напрямами: 
природничий (4), гуманітарний (3), філологічний (5),  технологічний (27). Всього у профільних класах навчався 521 
учень, що становить 76,7% від загальної кількості старшокласників. 

Протягом 2009-2010 н.р. працював комплекс «Слободороманівський освітній округ». Є деякі напрацювання, 
проте робота в даному напрямку потребує значного вдосконалення. З 2010-2011 н.р. планується функціонування 
комплексу «Ярунський освітній округ», що матиме єдину освітню програму, режим роботи, робочий навчальний 
план. Для забезпечення функціонування та ефективної роботи подібних об’єднань на базі інших освітянських округів  
необхідно придбати ще 6 шкільних автобусів.  

Старша школа з 2010-2011 н.р. функціонуватиме як профільна, тому для 10 класу підручники замовлялися за 
профілями та відповідними рівнями (згідно замовлень зі шкіл).  
 З огляду на впровадження 11-річного терміну здобуття повної середньої освіти ми на шляху певних 
змін, тому посиленої уваги педагогічних колективів потребуватиме організація навчання 10-класників у 2010-
2011 навчальному році. 
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Робочих комп’ютерів – 362 
Кількість комп’ютерів на одного учня 

 (5346 учнів : 362 комп’ютери = 15 уч./комп.) 
15 учнів на 1 комп’ютер 

 

Інтернет 
Мають доступ 31 школа (63%): 

(23 ЗОШ І-ІІІ ст. -  100%,  8 ЗОШ І-ІІ ст. - 31%) 

 Турбує питання забезпечення шкільних бібліотек художньою літературою, якої надходить дуже мало, і вона 
не завжди задовольняє читацький  попит учнів. 
 На черзі забезпечення бібліотек комп’ютерною технікою. 
 
 Аналіз ситуації розвитку психологічної служби Новоград-Волинського району дозволяє виокремити 
наступні основні проблеми, які постали  перед нею: 

-  більш ефективний і науково обґрунтований психологічний супровід профільного навчання старшокласників, 
що потребує створення банку  методик для професійної діагностики, професійного консультування та 
соціально-психологічного супроводу учнів старших класів;  
- забезпечення фахівцями - психологами і соціальними педагогами - шкіл з малою чисельністю учнів, що 
неможливо без розробки моделі та цільової програми соціально-психологічного забезпечення сільської 
малокомплектної школи. 

 
Випускники  
У 2009-2010 навчальному році 614 випускників  9 класів 

отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту, з них 35 свідоцтв з 
відзнакою (5,7%).  361 випускник 11-12 класів отримав атестат про 
загальну середню освіту, з них 26 учнів (7,2%) нагороджені золотою 
медаллю, 12 – срібною (3,3%). 

292 дитини району закінчили навчання на високому рівні й 
нагороджені «Похвальним листом за високі досягнення у навчанні»,  29 
дітей нагороджені «Похвальною грамотою за особливі досягнення у 
навчанні». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комп’ютеризація. Інтернет   
Пріоритетним завданням відділу освіти залишається 

впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. У 49 
школах є 362 комп'ютери, що на 7 більше, ніж у минулому році. 
Шляхом перерозподілу до 01.09.10 плануємо забезпечити наявність 
комп’ютерів (мінімум один) у кожній школі І-ІІ ступенів.  

34 школи мають 39 кабінетів інформатики. 
У цьому році 2 сільські ради придбали комп’ютери для своїх 

шкіл: 5 шт. - Наталівська (Храбан Р.В.), 1 - Курчицька (Чепель О.П.).  
Можливість виходу у мережу Інтернет має 31 школа з 49-ти, 

що становить 63% (у минулому році було лише 16 шкіл). Це вдалося реалізувати завдяки встановленню мобільних 
модемів «Київстар». 

З вересня 2010 року планується підключення до мережі Інтернет ще 8 шкіл І-ІІ ступенів (Лучиця, Поліянівка, 
Курчиця, Курчицька Гута, Гірки, Броники, Немильня , Анастасівка), що становитиме 80%.  

Створено власні веб-сторінки відділу освіти і 4-х шкіл: до Наталівського НВК і Слободороманівського ЗНВО у 
2010 році додалися Калинівська та Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступенів.  На сайті відділу висвітлюються яскраві 
сторінки життя освіти району, семінари, конкурси, здобутки, оперативні результати олімпіад, спортивних змагань, 
турнірів.  

Ми реалізували завдання ведення ділового листування між відділом і школами, що сприяє оперативності в 
роботі та економії витратних матеріалів.  

 
Одним із основних  завдань залишається створення умов для розвитку здібних, обдарованих дітей. Їх 

виявленню та становленню сприяють олімпіади, турніри, конкурси. Районним методичним центром щороку 
організовується проведення олімпіад з базових дисциплін, більше 10 учнівських конкурсів і змагань з 8-ми 
видів спорту.  
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Кількість переможців обласних предметних олімпіад ,  
2005-2010 рр.

Предметні олімпіади  
Слід зазначити, що впродовж  2009-2010 н.р. зросла активність щодо участі школярів у Всеукраїнських 

предметних олімпіадах: 1063 учні загальноосвітніх навчальних закладів   взяли участь   у II етапі олімпіад (780 
учасників - ЗНЗ І-ІІІ ст.,  283 учасники - ЗНЗ І-II ст.). У минулому році учасниками були  719 школярів. 

За результатами II етапу олімпіад 189 учнів 
нагороджено грамотами відділу освіти: 61 учня - за 
перше місце,  по 64 учні – за друге і третє місця.  

Призерами стали учні Городницької ЗОШ І-ІІІ 
ст. (12-І, 14-ІІ 8-ІІІ), Чижівської ЗОШ І-ІІІ ст. (11-І, 4-ІІ, 
3-ІІІ), Слободороманівського ЗНВО (4-І, 4-ІІ, 4-ІІІ), 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ст. (3-І, 6-ІІ, 3-ІІІ), Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (5-І, 3-ІІ, 5-ІІІ), Жолобненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів (4-І, 2-ІІ, 4-ІІІ), Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (1-І, 
5-ІІ, 3-ІІІ). 

Серед ЗОШ І-ІІ ст. кращі результати показали 
учні Наталівського НВК (1-І, 2-ІІ, 1-ІІІ), 
Курчицькогутянської (3-ІІ), Лучицької (1-І, 2-ІІІ), 
Івашківської (1-ІІ, 1-ІІІ), Яворівської (1-І, 1-ІІІ). 

Якісний стрибок у загальнокомандних 
результатах здійснили учні шкіл сс. Сусли (з 10 місця на 
4), Жолобне (з 13 на 6), Бр.Гута (з 12 на 7), Повчино (з 23 на 10), Лучиця (з 12 на 2), Яворівка (з 8 на 3), Івашківка (з 
10 на 4), В.Горбаша (з 13 на 6). 

Гірше своїх можливостей виступили учні шкіл сс. Н.Романівка (з 9 на 15 місце), Колодянка (з 9 на 17), 
Поліянівка (з 5 на 13), Курчиця (з 3 на 16), Анастасівка (з 4 на 17).  
         До участі в ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад було залучено 87 уч-
нів  – переможців ІІ етапу. 12 з них стали призерами (13-й показник в 
області):1 м. – 1 уч., ІІ м. – 2 уч., ІІІ м. – 9 уч.  

 
Вперше дві учениці стали учасниками ІV етапу Всеукраїнських 

олімпіад (Шнайдер Богуслава, уч. 10 кл. Броницькогутянської  (хімія) і 
Лавренчук Юлія, уч. 11 кл. Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.(німецька мова).  

Учениця 7 класу Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів Щавінська 
Марина зайняла ІІІ місце на обласному етапі Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика. 

  
Вперше впродовж всього 2009-2010 н.р. 20-ти кращим учням виплачувалась щомісячна стипендія голови 

РДА по 50 грн. кожна. Дане починання планується зробити традиційним.  
 
До Міжнародного дня захисту дітей було проведено фестиваль 

«Творча обдарованість - 2010», на якому згідно традиційних номінацій 
(„Інтелектуал”, „Кращий знавець рідного слова”, „Музичне мистецтво”, 
„Лідер року”, „Спортивний Олімп”) були відзначені найталановитіші  67 
дітей.  

З метою популяризації музичного мистецтва, заохочення до 
нього дітей та юнацтва району в січні-квітні 2009-2010 навчального року 
було проведено фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини-2010», участь у якому взяли окремі виконавці та художні 
колективи з 37 шкіл (всього у фестивалі взяло участь 1259 учнів). 

Своєрідними відкриттями фестивалю 2010 року стали виступи 
художніх колективів та окремих виконавців Барвинівської, 
Броницькогутянської, Городницької, Гульської, Великомолодьківської, 
Повчинської, Піщівської, Несолонської,  Ярунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманівського ЗНВО, Анастасівської, 
Варварівської, Великогорбашівської, Калинівської, Стрієвської, Немильнянської  ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Заключний концерт «перлинок»  та найкращих  художніх колективів і окремих виконавців було проведено  
28 квітня 2010 року  в приміщенні будинку офіцерів міста. 
 
 Спорт  
 Однією з найважливіших складових організації фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи є належна матеріально-технічна база.  
 У 59 школах лише 27 спортзалів і 5 спортивних кімнат, тому 
особливу увагу слід звернути на вибір навчальних модулів, що 
дозволятимуть у повній  мірі виконувати  програму з фізичного виховання 
за наявного матеріального забезпечення. Залишається невирішеною 
проблема поновлення спортивного інвентаря.  
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Охоплення дітей позашкільною освітою,  
2003-2009 роки

кількість дітей
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Охоплення дітей позашкільною освітою
 (за нарямками у відсотках)
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У спартакіаді-огляді з фізичного загартування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району взяли участь 
2342 учні (у 2009-2010 н.р. - 1982 учні). Найкраще виступили та стали переможцями спартакіади учні  
Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Ксенз О.А. і Остапчук О.Ф.)  та Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ст. (вч. Денисюк 
М.П.), на ІІ місці учні Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Горблюк В.В.) і   Брониківської  ЗОШ  І-ІІ ст.  (вч. Горблюк А.С.), 
на ІІІ місці -  учні Гульської ЗОШ І-ІІІ ст. (вч. Чечет А.В.) та  Поліянівської І-ІІ ст. (вч. Дзюбчук В.О.). 

Позитивні тенденції у розвитку фізичної культури і спорту в порівнянні з минулим навчальним роком 
відслідковуються в роботі шкіл сс. Несолонь (з 9 на 5 місце), Киянка (з 15 на 9), Повчино (з 16 на 7), Броники (з 6 на 
2), Гірки (з 12 на 4), Стрієва (з 17 на 7), Борисівка (з 26 на 11).  

Погіршили спортивні результати команди шкіл сс. Красилівка (з 11 на 21), Колодянка (з 14 на 20), 
Н.Романівка (з 10 на 16), Ч.Воля (з 8 на 15). У жодному зі 
змагань не взяла участь Курчицькогутянська ЗОШ. 

Учасниками обласних змагань стали 165 учнів, де 
район здав одну позицію і посів 4 місце. 

 
Традиційним (вже в 11-й раз) стало проведення 

районної спартакіади серед освітян, участь у якій взяли 
понад 150 учителів, продемонструвавши свою майстерність у 
міні-футболі, волейболі (чоловіки і жінки), настільному 
тенісі, шахах, шашках. Вперше буде проведено показовий 
матч з баскетболу серед команд директорів шкіл та вчителів 
Городницької ЗОШ. Активними учасниками змагань стали 
освітяни шкіл сс. В.Молодьків, Несолонь, Токарів, 
Сл.Романівська, Красилівка, Повчино, Ч.Воля, Гульськ, 
Калинівка, Таращанка, Поліянівка, Кикова, Косенів, Ярунь, 
Наталівка.   

  
Позашкільна освіта 

Успішній реалізації завдань формування 
духовності дітей сприяє Центр творчості, спорту та 
туризму учнівської молоді.  

У ньому займається 1325 вихованців – це 
25% від загальної кількості учнів району (у 
попередньому році - 806 учнів, що складало 15%).  

Сьогодні Центр працює за 7 напрямками.  
Серед кращих працівників необхідно відзначити 
Кірюшкіну Л.В. (МАН, Сл.Романівська), Білого 
В.П. (футбол, Городниця), Загривого Р.В. (карате-
до, Несолонь-Чижівка), Гуцана О.В. (вільна 

боротьба, Н.Романівка), Назаревич В.В. (бісероплетіння, Стрієва-
Ярунь), Хоменюк Н.О. (декоративно-прикладна творчість, Бр.Гута). 

Протягом навчального року на обласних конкурсах гуртківці 
вибороли 15 призових місць. 

Необхідно зазначити, що кількість учнів, які обрали науковий 
пошук, за останній  рік збільшилась майже  на 2%. На ІІ етапі (в 
м.Житомирі) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України учениця Слободороманівського 
ЗНВО Голуб Анастасія (кер. Кірюшкіна Л.В.)  зайняла І місце з 
історії та  на  ІІІ-му  етапі (в м. Києві)  - ІІІ місце.   

  
Разом з тим подальший розвиток, організація і 

здійснення навчально-виховної роботи позашкільного 
навчального закладу ускладнюється недостатнім 
фінансуванням. 

Є значні труднощі фінансового забезпечення 
діяльності РЦТСТУМ, що стримує процес відновлення 
мережі (у 2003-2005 рр. - 289 годин, 2005-2007 рр. - 198 
годин, 2007-20010 рр. - 216 годин). 

Залишаються проблеми у науково-методичному, 
кадровому забезпеченні системи позашкільної освіти. 
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  Дитячий травматизм - одна з найбільших проблем сьогодення, тому на  неї спрямована увага органів 
охорони здоров'я, освіти, всіх владних структур, причетних до навчання та виховання дітей. 

За підсумками 2009 року більшість випадків травмувань припадає на перерви: 3 – Великомолодьківська, по 1 
– Чижівська, Ярунська, Киківська ЗОШ, що свідчить про безконтрольність за поведінкою дітей на перервах зі 
сторони класних керівників та чергового персоналу, три випадки на уроках фізкультури (Косенівська, Ярунська, 
Пилиповицька ЗОШ), що говорить про неналежне проведення вчителями інструктажів. 1 випадок травмування 
трапився під час змагань у Гульській ЗОШ І-ІІІ ст.  

За два квартали 2010 року знову більшість травмувань припадає на уроки фізичного виховання:2 в Гульській 
та 1 в Киківській ЗОШ. Одне травмування трапилося під час змагань у Таращанській школі.  

Дані факти змушують вживати дієвих заходів щодо попередження та запобігання дитячого травматизму 
під час навчального процесу, канікул, при перебуванні на воді або поблизу водойм, на вулиці. 

 
Харчування. Оздоровлення 
Важливою складовою здоров’язберігаючого 

навчального середовища є організація харчування. 
Впродовж навчального періоду в школах району 
забезпечувалось харчування 5346 дітей, з них 3301 
дітей пільгових категорій (постраждалі внаслідок аварії на 
ЧАЕС, учні 1-4 класів, діти-сироти, діти з 
малозабезпечених сімей). У 48 школах організовано 
гаряче харчування, 10 шкіл забезпечені буфетною 
продукцією, 1 школа отримує грошову компенсацію 
(с.Вербівка).  
    З метою змістовної організації відпочинку та 
дозвілля  дітей, створення належних умов для освітньої, 
культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи з дітьми  під час літніх канікул 
протягом червня у І-у зміну організовано роботу 14 
пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням на базі шкіл району (1005 дітей), протягом липня у ІІ-у 
зміну – 18 пришкільних оздоровчих таборів (715 дітей), що загалом склало 1720 дітей або  34,2% від загальної 
кількості (у 2009 р.- 19,3%). На харчування дітей під час оздоровлення витрачено 235,5 тис.грн. бюджетних і 6,0 
тис.грн. спонсорських коштів.  
  

Надання якісних освітніх послуг нерозривно пов’язано з покращенням умов навчання школярів. 
  

 Бюджет  
При даній мережі шкіл і кількості учнів бюджет 

освіти-2010 – це бюджет виживання. Кошторисні 
призначення по відділу освіти складають  48,53 млн. грн., 
що на 24,7% більше порівняно з попереднім роком. Проте 
дане зростання перекриває лише підвищення зарплати, не 
врахувавши ріст цін на енергоносії, продукти харчування, 
матеріали й обладнання. Тому видатки не забезпечують 
потреб закладів освіти. На зарплату і нарахування піде 
85% передбачених коштів, природний газ - 3,5%, тверде 
паливо - 2,9%, електроенергію – 1,5%. харчування дітей 
– 1,7%,  послуги – 2,0%, відрядження – 0,6%, придбання і 
поточні ремонти – 1,3%, на інше – 1,6%. 

 
Теплозабезпечення. Опалення шкіл забезпечують 11 газових котелень, 19 котелень на твердому паливі, 28 

шкіл мають пічне опалення, Гульська ЗОШ – централізоване теплопостачання. Забезпеченість шкіл паливом на 
опалювальний сезон 2010-2011рр. становить 21,4 %. В наявності  31 т вугілля,  18 - торфобрикету, 1855 м3 дров. 
Відповідно до проведеного тендеру буде завозитись кам’яне вугілля. 

 
Ремонти, придбання 
У 2009-2010 навчальному році введено в дію 

сучасну їдальню школи с.Сусли, за кошти державного 
бюджету завершено капітальний ремонт Киківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Придбано за кошти відділу освіти 
шкільний автобус (220 тис.грн.).  

Кошти на капітальні ремонти в бюджеті 2010, 
як і в попередньому році, не закладені. В умовах 
обмеженого фінансування поточні ремонти проведені  
у всіх навчальних закладах, за що особлива вдячність 
педагогічним колективам та батькам. 
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Згідно Рейтингу районів області 
по галузі «Освіта», 

який проводить управління освіти і науки облдержадміністрації, 
за результатами роботи  в 2010 році 

Новоград-Волинський район зайняв: 
- за І квартал – 10 місце, 
- за ІІ квартал – 4 місце. 

 

На підготовку закладів освіти у новому навчальному році залучено 349,5 тис.грн., з яких 198,3 тис.грн. 
– бюджетні, 34,7 тис.грн. – спонсорські, 116,5 тис.грн. – батьківські кошти, зокрема:  

 централізовано придбано 6,58 т фарби і 240 л розчинника на 93 тис.грн., 800 кг крейди (4,8 тис.грн.), посуд 
(6,3 тис.грн.), 66 кг хлорного вапна (0,66 тис.грн.), класні журнали (12,1 тис.грн.);    

 проведено заміну електролічильників в Орепіській, Несолонській, Суховільській, Лучицькій школах на суму 
1,5 тис.грн.; 

 проведено ремонти котлів в ЗНЗ сс. Орепи (1,5 тис.грн.), Барвинівка (5,7 тис.грн.), М.Цвіля (0,5 тис.грн.), 
Кикова (1,0 тис.грн.), Н.Романівка; 

 проведено поточні ремонти систем опалення ЗНЗ сс. Дідовичі, Косенів, Токарів; 
 проведено ремонт дахів котелень ЗОШ сс.Таращанка, Токарів; 
 обладнано комп’ютерний клас ЗНЗ с.Наталівка;  
 встановлено опалювальні котли на 50 кВт (по 6,27 тис.грн. кожен) в ЗНЗ сс.Кикова і С.Деражня; 
 здійснено ремонт печей ЗНЗ сс.Івашківка (0,21 тис.грн.), Федорівка, Поліянівка, Майстрів, Брониця; 
 проведено часткову заміну підлоги у школах сс. Яворівка, С.Деражня, Майстрів, Кленова, Повчино, 

Жолобне, Кикова; 
 споруджено новий водогін у ЗНЗ с.Чижівка (5,7 тис.грн.), проведено ремонт водоканалізаційних мереж 

сс.Курчиця (0,8 тис. грн.), Стрієва, Калинівка, Токарів; 
 забезпечено водою ЗНЗ с.Барвинівка (будівництво колодязя, придбання насосних станцій на 6,95 тис. грн.); 
 придбано насос і проведено ремонт водонасосної станції водонапірної вежі ЗНЗ с.Бр.Гута (4,5тис.грн.); 
 проведено ремонт електромережі школи с.Орепи (3,3 тис.грн.); 
 спільно з Майстрівським СТ проведено ремонт електромережі їдальні Городницької ЗОШ (0,35 тис. грн.); 
 придбано водонагрівач для ЗНЗ сс.Борисівка, Тупальці (1,9 тис.грн.), обладнання для котельні Суслівської 

ЗОШ (0,6 тис. грн); 
 проведено ремонт оргтехніки Барвинівської, Косенівської, Городницької, Повчинської ЗОШ на 0,6 тис.грн.; 
 за рахунок коштів спецфонду придбано будматеріали для ЗНЗ сс.Борисівка (0,6 тис.грн.), Н.Романівка (0,4 

тис.грн.), Городниця (1,6 тис.грн.), Івашківка (0,75 тис.грн.), канцтовари для Гульської (0,3 тис.грн.), 
обслуговуюче приладдя для оргтехніки Повчинської (0,7 тис.грн.) шкіл; 

 проведено ремонт фасаду Чижівської ЗОШ (за кошти сільської ради); 
 закуплено 70 та проведено технічне обслуговування 115 вогнегасників  на загальну суму 14,9 тис. грн. 

 
Згідно Постанови КМУ від 13.07.04 р. N 905 «Про затвердження 

Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з 
природничо-математичних і технологічних дисциплін» району виділено 145,5 тис. 
грн., за які восени планується  придбати оснащення для ряду кабінетів, що включає 
в себе мультимедійний комплекс і демонстраційне обладнання.    

Чижівська сільська рада (Ратушнюк А.В.) вже традиційно виділила кошти 
для своєї школи, в цьому році - 23,3 тис.грн. для придбання мультимедійного 
комплексу та 26,7 тис.грн. - для поточного ремонту.  

 
 

Економічна криза у державі спонукає акцентувати увагу на функціонуванні шкіл у режимі жорсткої економії 
фінансових і матеріальних ресурсів. 

 
Поряд із здобутками є величезна низка проблем, серед яких фінансові переплітаються з проблемами 

організації навчально-виховного процесу, підвищенням його ефективності. Досягнення високого рівня якості освіти 
може бути реалізоване за умови перетворення у надзвичайно вагому суспільну мету, національну ідею, втілення якої 
залежить не лише від державної політики в галузі освіти, а й від розуміння і підтримки тих, хто безпосередньо 
займається навчанням і вихованням підростаючого покоління.  

 
Тому сподіваємось на плідну роботу освітян району в новому 2010-2011 навчальному році на шляху 

вирішення наступних завдань:  
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1. Модернізацію змісту освіти, орієнтацію на системний розвиток особистості, забезпечення наступності між усіма  
освітніми ланками. 

2. Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти всіх дітей 5-річного віку, здійснення соціально-педагогічного 
патронату сімей з дітьми дошкільного віку. 

3. Вдосконалення методичного забезпечення Базової програми розвитку 
дитини дошкільного віку «Я у Світі» та поетапне впровадження її в 
практику роботи дошкільних закладів.  

4. Забезпечення медико-психолого-педагогічної взаємодії з проблеми 
охорони фізичного здоров’я дітей  у інтеграції вимог суспільного і 
сімейного виховання.  

5. Охоплення всіх дітей  шкільного віку систематичним навчанням і 
забезпечення умов здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

6. Забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до 
навчання у школі ІІ ступеня, учнів 10-х класів при переході на 11-річний 
термін навчання та профільність. 

7. Переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток 
особистості дитини, впровадження особистісно зорієнтованого підходу. 

8. Забезпечення виконання навчальними закладами державних вимог щодо 
змісту, рівня, обсягу дошкільного, позашкільної та середньої освіти, 
впровадження державних стандартів. 

9. Організацію роботи позашкільних навчальних закладів як координаційних 
центрів виховної та організаційно-масової роботи. 

10.  Розвиток у підростаючого покоління творчих здібностей, підтримку 
обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і 
самореалізації особистості. 

11. Задоволення освітніх потреб дітей з особливими потребами, інтеграцію їх 
у ЗНЗ. Здійснення заходів щодо формування сучасної моделі комплексної 
підтримки дитини з вадами розвитку, що передбачає активну участь сім’ї у 
реабілітаційному процесі. 

12. Докорінне поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв 
українського народу, вивчення його історичної і культурної спадщини, 
формування високої патріотичної свідомості, готовності до виконання 
громадянських і конституційних обов‘язків, поваги до державних символів 
України. 

13. Спрямування виховної роботи на становлення демократично 
зорієнтованої, відповідальної, моральної і самодостатньої особистості. 

14. Зміцнення демократичних засад в освіті, у т.ч. шляхом розвитку 
учнівського самоврядування, залучення в установленому порядку  учнів до 
участі у вирішенні питань місцевого значення. 

15. Формування через освіту здорового способу життя, високої гуманістичної 
культури особистості, здатності протидіяти негативним соціокультурним 
впливам і бездуховності. 

16. Забезпечення виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України «Про 
охорону дитинства» в частині організації безоплатного харчування учнів 1-4 
класів. 

17. Впровадження сучасних інформаційних педагогічних технологій, створення 
умов для набуття кожним  учителем умінь і навичок використання сучасних 
ЕОМ у навчальному процесі, реалізації державної програми «Інформаційні і 
комунікативні технології в освіті й науці» на 2008-2010 роки. 

18. Сприяння безперервній освіті педагогічних працівників, надання їм науково-
методичної допомоги для фахового вдосконалення і розвитку творчості. 

19. Удосконалення системи управління освітою шляхом переходу до державно-
громадського управління, забезпечення активної взаємодії органів самоуправління і громадських організацій; 
сприяння активізації діяльності батьківської громадськості, піклувальних рад, різноманітних фондів, меценатів. 

20. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін з 
метою безперервного підвищення їхньої  кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності. 

21. Апробацію та введення нових освітніх технологій і систем. 
22. Всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування у них навичок науково-дослідницької роботи, 

зацікавленості новими педагогічними технологіями. 
23. Підвищення рівня методологічної підготовки педкадрів, перенесення акценту на інтерактивні аспекти  навчання. 
24. Проведення моніторингу навченості та вихованості учнів, використання сучасних технологій тестової оцінки 

знань. 
25. Науково-методичний супровід діяльності освітніх округів, організацію та здійснення профільного навчання. 

 
Начальник відділу освіти   О.А. Антипчук 


