
щастя і довгої людської 
пам’яті. 
Хай завжди щедрою на 
сходи буде освітянська 
нива, а в усіх Ваших по-
чинаннях будуть супут-
никами успіх і удача! 

Н изький  уклі н  і  
с е р д е ч н а  п о д я к а  
Вам,  шанов н і  коле-
ги ,  за  лю дяні сть,  
доброту та неле гку  
працю !  
Особистого щастя Вам, 
гарного настрою та та-
лановитих учнів! 
Зі святом! 
 

Начальник відділу 
О.А.Антипчук 

Шановні колеги!  
Прийміть найщиріші 
слова вітання з про-
фесійним святом – 
Днем працівників 
освіти! 
Ваша д і яльн і сть 
неле гка ,  в она  в и-
магає  самов і дда-
н о с т і ,  т в о р ч о ї  
наснаги  та  нев и-
ч ерпно ї  енерг і ї .      
Ви  робите в се  мо-
жлив е  для забез -
печення розв итку  
пр і оритетних на-
прямкі в  осв ітньо ї  
галуз і ,  ств орення  
н а л е ж н и х  у м о в 
для в ихов ання і  
нав чання п і дрос-

таю чого  поколі н -
ня та  здобуття 
я к і с н о ї  о с в і т и 
школяр ами.  
Ваші серця завжди 

н а п о в н е н і 
співчуттям, 
добротою і 
милою приє-
мністю. 
Цими чудо-
вими якос-
тями ви 
щедро діли-
тесь з дітьми. Вам ві-
рять, вас люблять і ша-
нують. Ви здійснюєте 
зв’язок часів, продовжу-
ючись у своїх учнях. 
Нехай професійний ус-
піх, творча наснага та 
оптимізм крокують 
поруч із вами з року в 
рік, а невичерпна жит-
тєва енергія сприяє здій-
сненню всіх планів та 
задумів, як професійних, 
так і особистих. Від-
чуття повноти і непо-
вторності життя вам, 
здоров’я, невичерпних 
творчих сил, натхнення, 

Ш к о л а м  
Л е с и н о г о  к р а ю  

 З і  свя том  ва с ,  
ша новні  

о св і тя ни !  

професійним святом—
Днем бібліотек. Добра 
вам і здоров'я, щастя та 
натхнення, цікавих ідей 
та результатів їхнього 
практичного втілення! 

 

Начальник відділу    
О.А.Антипчук 

   Бібліотека—це книж-
ковий храм, джерело 
ідей і скарбниця думок, 
що прокладають стежку 
в майбутнє, храм збере-
ження часу. 
   Невеликою частиною 
бібліотек України є й  
шкільні кнгозбірні 

нашого району, в яких  
працюють самовіддані 
люди. Всі вони  вважають 
свою професію  не про-
стою роботою, а власною 
місією на Землі, покли-
канням своєї душі. 
 Сердечно вітаю усіх 
шкільних бібліотекарів з  

Р М Ц  

 3 0  в е ре с ня — 
В с еу к ра ї н сь к и й д е нь  б ібл і оте к  

У вип ус к у:  

Семінар молодих 
бібліотекарів 

2 

Методичні рекомен-
дації по підготовці і 
проведенню Всеукра-
їнського дня бібліотек 

2 

Про проведення огляду
-конкурсу на кращий 
навчальний кабінет 
(наказ) 

2 

Про затвердження 
списку учнів-
претендентів загаль-
ноосвітніх закладів 
району на отримання 
стипендії голови дер-
жавної адміністрації 
(наказ) 

3 

Про проведення І-го 
етапу Всеукраїнських  
учнівських олімпіад з 
базових дисциплін у 
2011-2012 навчально-
му році (наказ) 

4 

Школа батьківсьтва 4 

Нарада керівників 
ДНЗ 

5 

Про запобігання заги-
белі та травмування 
дітей на автошляхах 
району (наказ) 

5 

Ве ре се нь 2 01 1 
р ок у 
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 С ем і на р  мо лод и х  б ібл іот ека р і в  

Наказ  №  3 52  в ід  22 .09 .2 011 р .  

роботи. 
На закінчення семінару бібліотекарі 
переглянули електронну презентацію з 
досвіду роботи шкільної бібліотеки 
Слободороманівської гімназії 
Методист РМЦ  О.М.Євпак 

22 вересня на базі РМЦ 
відбувся семінар для молодих 

та новопризначених бібліотекарів. 
Бібліотекарів було ознайомлено з до-
кументами., якими користується шкі-
льна бібліотека у своїй роботі, з примі-
рним планом роботи та паспортом 
бібліотеки. 
Особливу увагу було звернуто на об-

лік книжкового фонду, зокрема підру-
чників та проведення щорічної Всеук-
раїнської акції «Живи, книго»!» 
Зацікавила бібліотекарів тематика 
книжкових виставок та масова робота 
в шкільній бібліотеці. 
Вони одержали вичерпні 
відповіді на всі питання, 
які виникли у процесі 

 М етод ич ні  р еко м енд ац і ї  
 по  п ід гото в ц і  і  пров ед енню 

В сеукр а їнського  д ня  б іб л іот ек  
Підготовча робота 
1. Підготувати оголошення (перша інформація про строк свята.). 
2. Подбати про святкове оформлення бібліотеки. 
3. За два тижні оголосити конкурс учнівських робіт на тему « Диво, ім'я яко-
му—книга». 
Проведення свята. 
Форми проведення : “День відкритих дверей”, “День інформації”. Заходи, які 
можна використовувати при проведенні свята: 
1.Виставки інформаційного характеру: “Новинки у книжковому світі”, “Книга та 
її творці”. 
2.Експозиції: “Пам’ятники книжкового мистецтва”, “Безсмертя книги”, “Духовні 
скарбниці українського народу” та інше. 
3.Виставки дитячих робіт (малюнків, книг-саморобок, плакатів, газет). 

4. Виставки домашніх бібліотек. 
5. Година цікавих повідомлень. 
6.Зустрічі з цікавими людьми. 
7.Інші позакласні заходи. 
8. Проведення благодійної акції “Подаруй дитині книгу”. 
Підсумок 
  Написати статтю про відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 
до місцевої преси. 
Методист РМЦ О.М. Євпак 

 
01.05.12 р. в два етапи:  
І етап (шкільний) -  01.10.11 - 31.12.11 р.  
II етап (районний) -  01.01.12 - 01.05.12 р. 
V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
Визначення предметної специфіки кабінетів. 
Розміщення кабінетів. 
Оснащення засобами навчання та шкільним 
обладнанням за єдиними 
вимогами до упорядкування та удосконалення 
організаційно-педагогічних 
умов функціонування цих кабінетів. 

VІ. ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ 
Оцінювання основних показників огляду-конкурсу 
здійснюється за 10-ти бальною системою 
(кожний - 10 балів). 

VІІ.  МЕТОДИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЖУРІ 
Усне опитування. 
Тестування. 
Співбесіда. 
Відвідування уроків та позакласних заходів (за 
запрошенням). 
Вивчення документації та обладнання кабінетів. 

VІІІ. РОБОТА ЖУРІ 
Робота журі здійснюється за окремим графіком. 
Оцінювання та підведення підсумків проводить-
ся по навчальних та ігрових кімнатах окремо. 

IX. ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Вчителі та вихователі, які за наслідками огляду-
конкурсу посіли І місце нагороджуються грамота-
ми відділу освіти, дипломами РК профспілки 
працівників освіти та грошовими преміями. 
Кабінетам присвоюється звання «Зразковий». 

X. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
Відділ освіти за поданням журі підводить підсум-
ки огляду-конкурсу до 15.05.2012 року та видає 
відповідний наказ. 
 

Начальник відділу         О.А.Антипчук 

Про проведення огляду-конкурсу 
на кращий навчальний кабінет 
  З метою вивчення кращого досвіду організа-
ції навчально-виховного процесу і оснащення 
навчального середовища загальноосвітніх 
навчальних закладів 
НАКАЗУЮ: 
Затвердити Положення про огляд-конкурс на 
кращий навчальний кабінет (додаток 1). 
Провести з 01.10.11 р.  по 01.05.12 р. огляд-
конкурс організаційно-методичного забезпе-
чення навчально-виховного процесу в школах 
та дошкільних закладах на кращу лабораторію 
вчителя і вихователя. 
Затвердити склад оргкомітету та журі огляду-
конкурсу на кращий навчальний кабінет 
(додаток 2,3). 
Директорам шкіл та завідуючим дошкільних 
закладів забезпечити проведення на місцях 
огляду творчих лабораторій вчителя і вихова-
теля до 01.01.2012 р. та повідомити в оргкомі-
тет дані про кабінети, які можуть взяти участь 
в районному огляді-конкурсі. 
Контроль за виконанням наказу покласти на 
завідуючу районним методичним центром 
Сікору О.П. 
Начальник відділу         О.А.Антипчук 

Додаток 1 
до наказу по відділу освіти 
від 22.09.11 року № 352 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет 
проводиться відповідно до Закону України 
«Про загальну середню освіту», наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 20.07.04 р. 

№ 601 «Про затвердження Положення про 
навчальні кабінети загальноосвітніх навчаль-
них закладів» та наказу відділу освіти 
від  .09.11 р. №  «Про проведення огляду-
конкурсу на кращий навчальний кабінет». 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Вивчення кращого досвіду організації навчаль-
но-виховного процесу і оснащення навчального 
середовища загальноосвітніх навчальних за-
кладів освіти району. 
Активізація роботи педагогів по удоско-
наленню методики підвищення якості 
навчання і виховання учнів шкільного 
віку. 
Широкого залучення до творчо пошукової діяль-
ності вчителів, вихователів і підвищення на цій 
основі їх педагогічної майстерності.      
Створення умов для різнобічного розвитку 
особистості, індивідуалізації та диференціації 
навчання, виховання особистісних якостей 
громадянина-патріота України. Виявлення 
кращого навчального кабінету. 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
В огляді-конкурсі беруть участь всі школи та 
дитячі навчальні заклади району, в яких облад-
нані навчальні кабінети у відповідності до Поло-
ження про навчальні кабінети загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

ІV. ФОРМА ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
Основною формою проведення огляду-
конкурсу є оглядові презентації кабінетів 
згідно основних положень про навчаль-
ний кабінет та мети і завдання огляду-
конкурсу. 
Огляд-конкурс проводиться з 01.10.11 по  

Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  С т о р . 2  



Н а ка з  №3 2 3  в і д  1 .0 9 .2 0 11 р  
їни (ІІ, ІІІ, ІV ета-
пи) нагороджені  Дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступенів, мають високі результати участі 
у спортивних змаганнях, спартакіадах, 
турнірах, досягли високих успіхів в кон-
курсах та фестивалях з музичного мисте-
цтва (додаток 1). 
2. Централізованій бухгалтерії відділу 
освіти (Арсенюк Н.О.) забезпечити ви-
плату стипендій учням-претендентам в 
розмірі 100 гривень кожному з 1 вересня 
по 31 грудня 2011 року.    
3. Контроль за виконанням даного нака-
зу покласти на заступника начальника 
відділу освіти Андрощук В.П. 

Начальник відділу      О.А.Антипчук 

Про затвердження списку учнів-
претендентів загальноосвітніх за-
кладів району на отримання стипе-
ндії голови державної адміністрації 
Згідно рішення комісії відділу освіти 
по визначенню претендентів  на сти-
пендію голови державної адміністра-
ції (протокол від 31.08.11 р. № 2),  з 
метою стимулювання творчого самов-
досконалення  учнів, зацікавлення їх 
у якісному та поглибленому вивченні 
основ наук, реалізації особистісно-
ціннісного ставлення до мистецтв, 
здатності до сприймання, розуміння і 
творення художніх образів, потреб в 
художньо-творчій самореалізації, 

формування ціннісних орієнтацій щодо 
культури, здорового способу життя, за-
нять спортом та  на виконання розпоря-
дження голови державної адміністрації 
від 29.01.10 р. № 58 «Про призначення 
стипендій учням загальноосвітніх навча-
льних закладів району» 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список учнів-претендентів 
загальноосвітніх закладів району на 
отримання стипендії голови державної 
адміністрації, які досягли високих успіхів 
у навчанні і за результатами участі у Все-
українських предметних олімпіадах з 
базових дисциплін, конкурсах-захистах 
науково-дослідницьких робіт МАН Укра-

Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  С т о р . 3  

 
1. Костюк  Дмитро Вікторович Городницька ЗОШ  

І-ІІІ ступенів 
 11 клас Призові місця  в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїн-

ських предметних олімпіад 
Інформатика, географія, хімія 
математика, фізика, українська 
мова та література 

2. Чафонов Віталій Владиславович Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  9 
клас 

Призові місця в  ІІ та ІІІ етапах Всеукраїн-
ських предметних олімпіад 

Географія, фізика, інформатика, 
історія, біологія 

3. Маруш Олександра Сергіївна Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  10 
клас 

Призові місця  в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїн-
ських  предметних олімпіад 

Біологія, трудове навчання, 
Хімія 

4. Ніколаєв Владислав Віталійович Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  11 
клас 

Призові місця  в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїн-
ських предметних олімпіад 

Інформатика, історія,  географія, 
українська мова та література 

5. Ратушинська Марина Олегівна Слободороманівсь-
ка гімназія 

 11 
клас 

Призові місця в  ІІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Укр. мова та література , еколо-
гія, історія 

6. Рафальський Олексій Олегович  Слободороманівсь-
ка гімназія 

 11 
клас 

Призові місця  в ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад та МАН 

Біологія 

7. Голуб Анастасія Петрівна Слободороманівсь-
ка гімназія 

 11 
клас 

Призові місця  МАН Історія 

8. Ясіневич Антоніна Іванівна Суслівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 10 
клас 

Призові місця   в І та ІІІ етапах Всеукраїн-
ських предметних олімпіад 

Польська мова  

9. Литвинчук Діана Юріївна Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

 11 
клас 

Призові місця в  ІІ та  ІІІ етапах Всеукраїн-
ських предметних олімпіад 

Хімія, біологія, математика 

10 Вертецька Богдана Дмитрівна Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

  9 
клас 

І місце в ІІ  і ІІІ  етапах ХІ Міжнародного 
конкурсу імені Петра Яцика 

Українська мова 

11 Матвійчук Олександр Миколайо-
вич 

Слободороманівсь-
ка гімназія 

 10 
клас 

Призові місця в  ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Фізика, хімія, англійська мова 

12 Вознюк Анастасія Вадимівна Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  9 
клас 

Призові місця в  ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Математика, хімія, українська 
мова та література 

13 Пузовик Юлія Анатоліївна Великомолодьківсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. 

 11 
клас 

Призові місця в  ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Англійська мова, економіка, 
українська мова та література 

14 Лисакович Олег Григорович Повчинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  9 
клас 

Призові місця в  ІІ етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Математика, англійська мова, 
географія 

15 Романюк Назар Юрійович Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  9 
клас 

Призові місця в ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Укр. мова та література, фізика 

16 Костюк Марія Юріївна Лучицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів 

  8 
клас 

Призові місця в  ІІ  етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад 

Українська мова та література, 
історія, фізика 

17 Матвійчук Артем Миколайович Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

   5 
клас 

Активний учасник  конкурсів, фестивалів, різноманітних концертів (гумор) 

18 Новорок Кирило Сергійович Великомолодьківсь-
ка 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  7 
клас 

Активний учасник і переможець конкурсів солістів-вокалістів району, області, 
далекого зарубіжжя 

19 Ляхович Ірина Сергіївна Киянська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

  6 
клас 

Абсолютний переможець обласних виставок-конкурсів «Скарбниця майстерно-
сті» 

20 Пантус Олексій Валерійович Несолонська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 10 
клас 

Переможець відкритої першості міста Києва, відкритого чемпіонату Рівненської 
області, турніру «Олімпійські надії» в місті Львові (карате) 

Список учнів-претендентів на призначення стипендії голови  
Новоград-Волинської  районної державної адміністрації у 2011 році (вересень - грудень)  
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Ш кол а  Б ат ь к і в ст в а  

- інформатика -  25 жовтня 
- хімія  - 26 жовтня 
- екологія  -  27 жовтня 
- астрономія  -  28 жовтня 
Профільним методистам до 30 вересня 

2011 року підготувати  і затвердити  на 
засіданні ради методичного центру завдан-
ня для проведення І-го етапу олімпіад. 
О.П.Сікорі, завідуючій методичним 

центром, забезпечити завданнями  І-го 
етапу предметних олімпіад керівників опор-
них шкіл освітніх округів за  день  до визна-
ченого терміну їх проведення. 
Керівникам опорних шкіл освітніх округів до 

20 вересня 2011 року  створити та затвер-
дити на місцях склад оргкомітету і склад 
журі предметних олімпіад. 
Журі  І-го етапу після проведеної олімпіади 

в обов’язковому порядку на наступний 
день подати фаховим методистам звіти, 
протоколи, роботи учнів-переможців та 
заявки на участь в ІІ-му етапі олімпіад 
(додатки  № 1-3). 
Контроль за виконанням наказу покласти 

на заступника начальника відділу освіти 
В.П.Андрощук. 

 

 Начальник відділу                О.А. Антипчук 

Про проведення І-го етапу 
Всеукраїнських  учнівських 
олімпіад з базових дисциплін  
у 2011-2012 навчальному році 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових і спеціальних 
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Мініс-
терства освіти і науки України від 18.08.98 № 
305  та з метою пошуку, підтримки, розвитку 
творчого потенціалу обдарованої молоді 
Н А К А З У Ю: 
І-й етап (шкільний) Всеукраїнських олімпіад з 

української мови та літератури, російської 
мови та літератури, математики, інформати-
ки, фізики, хімії, біології, географії, основ 
економіки, історії, основ правознавства, еко-
логії, іноземних (англійська, німецька, фран-
цузька, польська) мов, трудового навчання 
провести у жовтні 2011 року на базі опор-
них шкіл  Городницького, Піщівського, Пили-
повицького,  Суслівського, Слободороманів-
ського, Несолонського, Чижівського та Ярун-
ського освітніх округів.  
До участі в олімпіадах залучити всіх бажаю-

чих учнів шкіл: 
математика – учні 6 -11 класів; 

українська мова та література, польська мова, 
фізика, географія – учні  7 -11 класів; 
російська мова та література, іноземна мова 

(англійська, німецька, французька), хімія, біо-
логія, інформатика, історія, трудове навчання 
(обслуговуюча, технічна праця)  – учні  8-11 
класів; 
економіка, правознавство – учні  9 -11 класів; 
екологія, астрономія – учні 10-11 класів. 
Олімпіаду з екології  (10-11 класи) провести у 

формі конкурсу-захисту учнівських проектів на 
екологічну тематику. 
Встановити єдині терміни проведення І-го 

етапу олімпіад: 
 - українська мова та література -  4 жовтня 
- трудове навчання  -  5 жовтня 
- російська мова та література  -   6 жовтня 
- географія  - 7 жовтня 
- математика  -  11 жовтня 
- історія  -  12 жовтня 
- фізика  -  13 жовтня 
- економіка - 14 жовтня 
- біологія  -  18 жовтня 
- англійська  мова -  19 жовтня  
- польська мова  -  19 жовтня 
- німецька мова  -  20 жовтня 
- французька мова  -  20 жовтня 
- правознавство -  21 жовтня 

"Школа  батьківства", заняття у 
якій відбулось 20 вересня 2011 
року на базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Юнаки та дівчата 10-11 класів 
ознайомились з планом роботи на 
новий навчальний рік , отримали  
корисну інформацію та   цікаві 
завдання, переглянули калейдос-
коп відеосюжетів. В ході моніто-
рингового дослідження виявлено 
коло питань, які найбільше цікав-
лять вихованців школи і будуть 
розглянуті в ході наступних за-
нять.  

 
Методист РМЦ Дем’янчук Н.К. 

Батьківство – це відповідаль-
ність за долю дитини, її здоров'я, 
добробут. Щоб стати добрими ба-
тьками, треба вчитись, фізично і 
духовно готувати себе до виконан-
ня однієї з найважливіших місій 
людини на землі. Кожна наша ро-
бота передбачає тривале навчан-
ня, постійну самоосвіту, підвищен-
ня кваліфікації. Щоб бути спеціалі-
стом в будь-якій галузі потрібно 

добре підготуватися. 
Важливо бути свідоми-
ми батьками, готува-
тися до народження та 
виховання дитини.  
 Допомогти  у 
цьому покликана 

Ш к о л а м  Л е с и н о г о  к р а ю  С т о р . 4  



 Н а ра д а  ке р ів ни к ів  Д НЗ  

контролю в умовах впровадження Базової про-
грами розвитку дитини дошкільного віку «Я у  
Світі» поділилися Данильчук А.П. (Яворівський 
ДНЗ)  та Валага А.І. (Ярунський ДНЗ). 

 Методист РМЦ Скрипнюк Ю.О. наголосив 
про дотриманням правил техніки безпеки та 
охорони праці в навчально-виховному процесі і 
побуті. Опрацьовано Інструктивно-методичні 
матеріали щодо проведення «Тижня безпеки 
дитини» в дошкільних навчальних закладах. 

Заступник завідуючої РМЦ Костюк К.М. озна-
йомила з Положенням про проведення щорічної 
виставки «Сучасна освіта Звягельщини» і закли-
кала прийняти в ній активну участь. 

Підводячи підсумки роботи, були визначені 
основні завдання на 2011-2012 навчальний рік. 

 

Методист РМЦ     Гопанчук В.В. 

21 вересня на базі районного методичного 
центру відбулася інструктивно-методична нарада 
для керівників дошкільних навчальних закладів.   

Робота наради розпочалася з представлення 
новопризначених завідуючих: 

 Слободороманівського ДНЗ -  Данюк Наталії 
Вікторівни, 

 Городницького ДНЗ №1 – Остапчук Світлани 
Миколаївни, 

 Суслівського ДНЗ - Левицької Любові Олегівни, 
 Таращанського ДНЗ - Колесник Марії Леонідів-

ни, 
 Киянського ДНЗ - Дендак Наталії Михайлівни, 
 Борисівського ДНЗ - Новорок Аліни Дмитрів-

ни, 
 Киківського ДНЗ - Матвійчук Олени Олексан-

дрівни, 
 Курчицького ДНЗ - Захарчук Валентини 

Миколаївни.  
 Методист РМЦ з питань дошкільної освіти 

Гопанчук В.В. проаналізувала стан розвитку 
мережі дошкільних закладів району і наголосила 

на необхідності вивчення і вирішення 
питання щодо збільшення охоплення 
дітей відповідною освітою. З цією 
метою було опрацьовано інструктивно
-методичні листи МОНСМ України 
«Про організацію короткотривалого 
перебування дітей у дошкільних на-
вчальних закладах» та «Методичні 
рекомендації щодо організації навча-
льно-виховного процесу з дітьми 
старшого дошкільного віку».  
Сучасний освітній процес неможливий 
без застосування нового підходу до 
керівництва й організації навчально-
виховної роботи, без упровадження 
ефективних педагогічних та психологі-
чних методик і технологій. З даного 
питання досвідом дієвості управління і 
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Посилити контроль за поведінкою дітей 
на дорозі, в першу чергу дітей молодшого 
шкільного віку, на маршрутах пересування 
в школу та в зворотному напрямку, органі-
зовувати чергування педагогічних праців-
ників на небезпечних ділянках та перехрес-
тях, що розташовані поблизу навчальних 
закладів. 

Заборонити використовувати велосипеди, 
як транспортний засіб, особам, яким не 
виповнилося 14 років, згідно чинного зако-
нодавства. 

Залучати співробітників ДАІ до проведен-
ня батьківських зборів, інформувати бать-
ків про необхідність постійного контролю за 
поведінкою дітей на вулиці. 

Проводити різноманітні конкурси, вистав-
ки дитячих творів і малюнків з тематики 
безпеки дорожнього руху. Відновити робо-
ту агітбригад, загонів юних інспекторів 
руху. 

Поновити куточки з безпеки дорожнього 
руху. 

Про пророблену роботу інформувати 
методиста РМЦ Скрипнюка Ю.О. до 11-
.10.2011 року       

   ІІ. Контроль за виконанням наказу зали-
шаю за собою. 

 
Начальник відділу            О.А.Антипчук   

Про запобігання загибелі  
та травмування дітей  
на автошляхах району 

Відділом освіти райдержадміністрації, зага-
льноосвітніми та дошкільними навчальними 
закладами проводиться відповідна робота по 
створенню належних умов праці і навчання, 
профілактики травматизму учасників навчаль-
но-виховного процесу, охорони праці та ви-
вчення учнями основ безпеки життєдіяльності, 
запобігання загибелі та травмування дітей. 

Проте актуальною залишається проблема 
дитячого дорожньо-транспортного травматиз-
му. За повідомленням УДАІ УМВС України в 
Житомирській області  на автошляхах міста та 
району продовжується травмування та заги-
бель людей через порушення та не дотриман-
ня правил вуличного руху. 

Викликає тривогу і той факт, що збільшуєть-
ся кількість пригод, причиною яких стає пору-
шення Правил дорожнього руху саме неповно-
літніми. За 12 місяців 2010 року сталося 45 
таких пригод, в яких 5 дітей загинуло та 53 
отримали травми різних ступенів тяжкості.  

Аналіз показує, що з вини дітей молодшого 
шкільного віку сталася найбільша кількість 
аварій, що говорить про відсутність належного 
контролю за даною категорією учасників доро-
жнього руху з боку батьків та неналежне знан-
ня дітьми правил поведінки на дорозі. 

Найбільш поширеними порушеннями, що 

стали причиною трагедій, є перехід дітьми 
вулиць у недозволених місцях, раптовий вихід 
на дорогу поблизу транспорту, що рухається, 
та вихід на проїзну частину із-за перешкод. 

15.09.11 о 14.00, учениця 2 класу Орепівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, рухаючись на велосипе-
ді від дому по обочині проїжджої частини, 
потрапила під заднє колесо причепа трактора, 
що перевозив льон.. На даний час дитину  
госпіталізовано до Житомирської обласної 
лікарні. 

Під час перевірки навчальних закладів з 
даного питання, виявлено ряд недоліків в 
профілактичній роботі та навчанні дітей Пра-
вилам дорожнього руху. Діти не дотримуються 
елементарних правил поведінки на дорозі, а 
особливо при керуванні транспортним засо-
бом (велосипедом).  

  Виходячи з вищевикладеного та з метою 
попередження дитячого дорожньо-
транспортного травматизму, 

НАКАЗУЮ: 
    І.  Директорам загальноосвітніх та завіду-

ючим дошкільних навчальних закладів: 
Даний наказ довести до відома працівників 

усіх загальноосвітніх та дошкільних навчаль-
них закладів, позашкільних установ.  

Посилити контроль за вивченням Правил 
дорожнього руху. Провести широку роз’ясню-
вальну роботу серед дітей про необхідність їх 
дотримання. 

С т о р . 5  В и п у с к  1 7  



ключному концерті 28.04.2012 р. 
Керівникам шкіл: 
5.1. Визначити склад оргкомітетів та журі по 
підготовці і проведенню І етапу фестивалю. 
5.2. Забезпечити організаційно-методичну 
підготовку проведення І та ІІ етапів фести-
валю. 
5.3. Провести І етап фестивалю в жовтні 
2011 року –  січні 2012 року. 
5.4. Забезпечити участь кращих колективів 
та окремих виконавців І етапу в проведенні 
ІІ етапу фестивалю протягом лютого - квітня 
місяців 2012 року згідно графіка (додаток 3). 
Контроль за виконанням наказу покласти на 
завідуючу методичним центром  Сікору О.П. 
 

Начальник відділу              О.А.Антипчук 

15 вересня в м. Житомир на базі обласного центру нау-
ково-технічної творчості учнівської молоді відбулося 
відзначення переможців обласних масових заходів з 
науково-технічної творчості учнівської молоді, прове-
дених у І півріччі 2011 року. З нашого району були 
нагороджені вихованці РЦТСТУМ:  учениця 6 класу  
Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ляхович Ірина, яка стала абсо-
лютним переможцем в обласній виставці-конкурсі 
«Скарбниця майстерності»  в номінації вироби з приро-

дного матеріалу, учениця 10 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ясиневич Антоніна, абсолют-
ний переможець в обласній виставці-конкурсі 
«Скарбниця майстерності» в номінації просторові 
композиції, учень 7 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Лівашевський Анатолій, І місце в змаганнях з авто-
модельного спорту. Начальник управління освіти 
Житомирської обласної державної адміністрації 
О.В.Пастовенський вручив переможцям цінні пода-
рунки (USB-флеш-накопичувачі). Вихованців-
переможців підготували до змагань досвідчені кері-
вники гуртків: Ляхович З.М. та Василенко В.В. 

На каз  № 35 5  в і д  
1 6 .0 9 . 20 11 р .  

Про проведення фестивалю дитячої та  
юнацької творчості «Перлини Звягельщини 
- 2012» 
    На виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 08.08.2007 року № 1016 «Про за-
твердження Державної цільової програми ро-
боти з обдарованою молоддю на 2007-2020 
роки» та з метою відродження, розвитку, попу-
ляризації музичного мистецтва, заохочення 
дітей, юнацтва до занять музичним мистецт-
вом, пошуку і підтримки талановитих дітей та 
молоді 
НАКАЗУЮ: 
      Затвердити Положення про фестиваль 
дитячої та юнацької творчості «Перлини Звяге-
льщини-2012» (додається). 
Провести І - шкільний ( жовтень  2011 року – 
січень 2012 року) та ІІ - районний (лютий-

квітень 2012 року) етапи фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини - 
2012». 
Затвердити  склад оргкомітету та журі  фести-
валю дитячої та юнацької творчості «Перлини 
Звягельщини - 2012» (додаток 1, 2). 
Затвердити графік проведення ІІ етапу фести-
валю (додаток 3). 
Заступнику завідуючої методичного центру 
Костюк К.М.: 
4.1.Забезпечити висвітлення інформації про 
проведення фестивалю «Перлини Звягельщи-
ни - 2012» в засобах масової інформації. 
4.2. Забезпечити урочисте проведення фіналу 
фестивалю та нагородження кращих колекти-
вів, окремих виконавців та їх керівників. 
4.3. Забезпечити участь кращих колективів та 
окремих виконавців ІІ етапу фестивалю в за-

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 

РМЦ 
м.Новоград-Волинський,  
 вул.Соборності, 70,  
Телефони:  
(04141) 5-24-75; 5-33-54, 5-22-16 
  Ел. пошта: 
novog@i.ua 

17 вересня 2011 року в м. Коростишеві на стадіоні "Шахтар" 
відбулось урочисте відкриття ІV Спортивних ігор школярів 
Житомирщини 2011-2012 н.р., а також перші змагання ігор - 
легкоатлетична еста-
фета.  
Команду Новоград-
Волинського району 
було сформовано з 
учнів Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(тренер Остапчук 
О.Ф.), яка посіла 6-те 
місце серед 18 ко-
манд-учасниць. 
Кращими в команді 

були Кручок Дмитро та Яценко Анастасія. 
Методист РМЦ                 В.П.Горбовський 

 

Спортивні таланти Звягельщини 


