
  З нагоди світлих Новорічно-

Різдвяних свят шлемо Вам і Ва-

шим родинам  щиросердечні вітання 

та найкращі побажання. Бажаємо 

рясного щастя, успіхів, любові, добра і 

миру, злагоди і процвітання!  

Щоб Ви були багаті, щирі і здорові, 

і щоб здійснились Ваші світлі мрії й 

сподівання!  

Зичимо щасливого Нового року та 

веселого віншування 

Різдва  

                         

Христового!  

 

Начальник відділу 

освіти    

Шановні освітяни району!Шановні освітяни району!   

«Учитель року - 2012» 

Доброю традицією в районі є 
активна участь вчителів у  Всеукра-
їнському конкурсі «Учитель року». 

20 грудня на базі методичного 
центру  відбувся заключний – тео-
ретичний  етап І туру Всеукраїнсь-
кого  конкурсу «Учитель року - 
2012». Нинішньому   змаганню   
передував практичний  етап  в 
таких номінаціях:  «Українська 
мова та література», «Англійська 
мова», «Біологія», «Етика»,  
«Фізичне виховання»,  який прово-
дився на базі  Суслівської та  Ново-
романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Я – учитель! Доля це моя! 
Це моє покликання і щастя! 
В грунт посіяти мале зерня 

І плекати, відга-
няючи нещас-
тя… 
- ці слова Галини 
Щолок яскраво 
характеризують  
вчителів, які 
взяли участь у 
конкурсі.   А це: 
 в номінації 
«Українська 
мова та літера-
тура» 

- Степанюк Тетяна Валеріївна – 
Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Якубовська Аліна Борисівна – 
Красилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Гудзь Людмила Францівна – 
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів; 
 в номінації «Англійська 

мова»: 
- Кириченко Наталія 

Вікторівна – Повчинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

- Гавронська Ольга 
Геннадіївна – Малоцві-
лянськаЗОШ І-ІІ ступенів, 

- Костюченко Віталій 
Миколайович – Чижівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

в номінації «Біологія»: 
- Новаківська Леся Віталіївна – 

Немильнянська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
- Пупенко Богдан Михайлович – 

Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
 в номінації «Етика»: 
- Анхім Зоя Володимирівна – 

Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
- Радченко Оксана Володимирів-

на – Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
 в номінації «Фізичне виховання» 
-Дзюбчук Валентин Олексійович 

– Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 
-Денисюк Микола Петрович – 

Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 

- Максименко Тарас Віталійович 
– Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Р М Ц  

Грудень 2011 року 

Випуск 20 
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У номері: 

Про підсумки І 
туру Всеукраїнсь-
кого конкурсу 
«Учитель року-
2012» 

2-3 

Про підсумки ІІ 
(районного) етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу учнівсь-
кої творчості 

3 

Про проведення 
шкільних та ра-
йонного  конкур-
сів-ярмарків 
«Сучасна освіта 
Звягельщини. 
Інноваційні педа-
гогічні технології 
у навчально-
виховному проце-
сі-2012» 

4 

Про підсумки про-
ведення районно-
го етапу ІІ Міжна-
родного мовно-
літературного 
конкурсу учнівсь-
кої молоді імені 

5 

«Зимова казка» 5 

Про підсумки ра-
йонного етапу ХІІ 
Міжнародного кон-
курсу з української 
мови ім. Петра Яци-

6 

«Інтерактивні ме-
тоди як інновацій-
на діяльність су-
часного вчителя 
початкових кла-
сів» 
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Конкурсантів 
щиро привітали 
– заступник 
начальника 
відділу освіти 
Валентина 
Петрівна Анд-
рощук та голо-
ва райкому 

профспілки працівників освіти і науки Леся 
Федорівна Вознюк.  

Ведучі заходу: заступник завідуючої методи-
чним центром Катерина Миколаївна Костюк та 
методист Світлана Петрівна Рошка  предста-
вили присутнім членів журі конкурсних змагань 
теоретичного етапу, оголосили  програму робо-
ти.     

Учасники  конкурсу яскраво продемонструва-
ли свої особисті педагогічні досягнення,  та-
лант, неординарність, знання, мудрість і висо-

кий 
рівень 
фахо-
вої 
підго-
товки.    
За 
про-

фесійну компетентність, сучасні підходи до 
вивчення навчального 

предмета й актив-
ну участь у Всеукра-
їнському конкурсі 
«Учитель року - 
2012» конкурсанти  
нагороджені  Грамо-
тами відділу освіти 
Новоград-Волинської 
районної державної 
адміністрації, скром-
ними подарунками 
та грошовими преміями РК профспілки пра-
цівників освіти. Вручаючи їх, Валентина Пет-
рівна Андрощук та Леся Федорівна Вознюк 
підкреслили, що дійсно,  

учительська праця  - нелегка й складна, 
щодня 
вима-
гає 
віддачі 
спов-
на. 
І вчи-

тельське щастя у тім полягає, 
щоб бачить, як вогник цікавості сяє 

в дитячих 
очицях від 
сказаних 
слів, 
як сходи 
дає в ніж-
них душах 
посів. 
Ведучі 
конкурсних 
змагань  

запросили 
конкурсан-
тів на ра-
йонний 
конкурс – 
ярмарок  
«Сучасна 
освіта 
Звягель-
щини - 
2012»,  на 
якому буде 
оголошено 
результати 
і названо 
переможців  І туру цьогорічного конкурсу 
«Учитель року -2012». 

проблем навчання та виховання юних громадян України.  
 Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» 

серед вчителів  української мови та літератури,  англійської мови,  
хімії, етики, фізичного виховання переконливо показав, що вчите-
лі активно і на високому професійному рівні вирішують складні 
завдання виховання патріотів української держави, формування в  
Україні громадянського суспільства та підготовки підростаючого 
покоління до самостійного життя. 

З 06.12.11 р. по 20.12.11 р. фахові журі з авторитетних педагогів
-практиків, методистів методичного центру детально вивчали 
представлені оргкомітету конкурсні матеріали, що висвітлюють  
професійні здобутки претендентів та за наслідками заключного 
етапу визначили  фіналістів у всіх 5-ти номінаціях: 

«Українська мова та література»: Гудзь Людмилу Францівну – 
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 «Англійська мова»: Кириченко Наталію Вікторівну – Повчинська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 «Біологія»: Пупенка Богдана Михайловича – Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, 

 «Етика»: Анхім Зою Володимирівну – Піщівська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, 

 «Фізичне виховання» 
Дзюбчука Валентина Олексійовича – Поліянівська ЗОШ І-ІІ сту-

пенів. 
 Виходячи з вищесказаного, відповідно до рішення журі від 20 

грудня 2011 року і подання оргкомітету  І (районного) туру Всеук-
раїнського конкурсу «Учитель року-2012», 

НАКАЗУЮ: 
1. За  професійну компетентність, сучасні підходи до вивчення 

навчальних предметів  й активну участь в конкурсі нагородити 
грамотами відділу освіти та грошовими преміями: в номінації  
«Українська мова та література»:  Степанюк Тетяну Валеріївну – 
вчителя Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Якубовську Аліну Бо-
рисівну –  вчителя Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гудзь Людми-
лу Францівну – вчителя Чижівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів; в номінації  
«Англійська мова» Кириченко Наталію Вікторівну – вчителя Пов-

Про підсумки І туру Всеукраїнського  
конкурсу «Учитель року-2012» 
  На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 року № 

489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення 
про Всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого пос-
тановою  Кабінету Міністрів України  від 11 серпня 1995 року № 
638, рішення колегії  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України  від 05.07.2011 року  № 1/4-19, наказу Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України  від 07.11.2011 року  № 1265 
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»,  
листа Житомирського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти від 15.11.2011 року № 9-678 «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» та відповідного 
наказу відділу освіти від 24.11.2011 року № 454  в районі прове-
дено І (районний) тур названого конкурсу професійної майстер-
ності вчителів у номінаціях «Українська мова та література», 
«Англійська мова», «Біологія», «Етика», «Фізичне виховання».  

 Методисти РМЦ та керівники шкіл провели значну організатор-
ську роботу по залученню вчителів-предметників до участі у за-
ходах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012». 

 В І-ІІ етапах І туру національного турніру професійної майстер-
ності педагогічних працівників взяли участь 13 вчителів ЗНЗ І-ІІ 
та І-ІІІ ступенів. Розширилась географія конкурсу, збільшилось 
представництво загальноосвітніх навчальних закладів. 

 До участі в конкурсі школи рекомендували вчителів у всіх 5-ти 
номінаціях: Чижівська – 4 учасники, Великогорбашівська  – 1 
учасника, Поліянівська  – 1 учасника,  Повчинська  – 1 учасника,  
Немильнянська – 1 учасника,  Красилівська – 1 учасника, Піщів-
ська – 1 учасника, Жолобненська – 1 учасника, Малоцвілянська - 
1 учасника, Орепівська – 1 учасника. 

 З 06.12.11 по 20.12.11 року учасники конкурсних випробувань 
представили сучасні технології викладання навчальних предме-
тів, власний педагогічний досвід, захищали свої знання з педаго-
гіки, методики, психології.  

 Всі конкурсанти виявили  велику громадську  відповідальність, 
високий професіоналізм і творчий підхід до вирішення складних 

Наказ №508 від 21.12.11р. 
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чинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гавронську Ольгу Геннадіївну – вчи-
теля Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів, Костюченка Віталія Ми-
колайовича – вчителя Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; в номінації   
«Біологія» Новаківську Лесю Віталіївну – вчителя Немильнянської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, Пупенка Богдана Михайловича – вчителя Чи-
жівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; в номінації   «Етика» Анхім Зою Воло-
димирівну – вчителя Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Радченко Ок-
сану Володимирівну – вчителя Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; в 
номінації   «Фізичне виховання» Дзюбчука Валентина Олексійови-
ча – вчителя Поліянівської  ЗОШ І-ІІ ступенів, Денисюка Миколу 
Петровича – вчителя Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Максименка Тараса Віталійовича –  ачителя Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів.  

2. Відзначаючи високий професіоналізм, педагогічну майстер-
ність, визначні успіхи в удосконаленні викладання навчальних 
предметів, визнати  переможцями  І туру конкурсу «Учитель року-
2012» та рекомендувати для участі в ІІ (обласному) турі конкурсу:  

Гудзь Людмилу Францівну – вчительку української мови та літе-
ратури Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кириченко Наталію Вікторів-
ну – вчительку англійської мови, Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Пупенка Богдана Михайловича –  вчителя біології Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Анхім Зою Володимирівну –  вчительку етики 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Максименка Тараса Віталійовича –  
вчителя фізичного виховання Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Пропонувати шкільним атестаційним комісіям розглянути питан-
ня про чергову або позачергову атестацію учасників районного 
туру конкурсу. 

4. Районному методичному центру (Сікора О.П.) підготувати та 
до 10.01.2012 року направити матеріали переможців районного 
туру на адресу фахових  журі обласного туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2012». 

5.За організаційне забезпечення заходів І туру конкурсу і ство-
рення належних умов для проведення в навчальних закладах 
практичної частини  конкурсних випробувань оголосити подяку : 

Сікорі О.П.  – завідуючій  РМЦ, Костюк К.М.  – заступнику завіду-
ючої РМЦ, Надієвцю П.І. – директору Новороманівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, Скибі Н.І. - заступнику директора Новороманівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пилипчуку О.А.– директору Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, Яворенко Н.І.– заступнику директора Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

6. За активну участь у здійсненні заходів І туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2012» оголосити подяку: 

Семенюку І.Б. - директору Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів, 

Гудзь О.П. – директору Немильнянської ЗОШ І-ІІ ст.упенів,  
Боровець В.Д. –  директору Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
Горлатій Л.С. –  директору Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Чечету М.В. – директору Поліянівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Степанюк Л.Д. – директору Красилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Солощуку О.О. –  директору Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Малиновському О.М. – директору Повчинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Петруку М.Д. – директору Орепівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Лагодинському В.Б. – директору Чижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Рошці С.П.. – методисту РМЦ, 
Дем’янчук Н.К. – методисту РМЦ, 
Горбовському В.П. – методисту РМЦ. 
7.  Методичній раді РМЦ (Сікора О.П.) розглянути та  затверди-

ти матеріали переможців конкурсу для впровадження їх ППД в 
школах району. 

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника завідую-
чої РМЦ К.М.Костюк. 

Начальник відділу                                     О.А.Антипчук 

Стор.3 

Випуск 20 

Наказ №497 від 14.12.11р. 

відзначаються композиційною оригінальністю, умінням римува-
ти, полемізувати з висловлюваннями відомих істориків і пись-
менників. 
Відповідно до висновків журі 
НАКАЗУЮ:  
1. Визнати переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, у 
номінації "Література" – 5 учнів, у номінації «Історія України і 
державотворення» - 2 учнів (додаток 1) та нагородити їх грамо-
тами відділу освіти. 
2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів довести 
до відома педколективів результати Конкурсу, проаналізував-
ши їх і відзначивши вчителів, які провели значну роботу щодо 
його проведення. 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника на-
чальника відділу освіти Андрощук В.П.  
 

 Начальник відділу                                О.А.Антипчук 

Про підсумки ІІ (районного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року 
№ 284/2002, листа Міністерства освіти і науки України від 08.11.11 
№1/9-819, наказу управління освіти і науки Житомирської обласної 
державної адміністрації від 20.10.10 № 246 «Про проведення Все-
українського конкурсу учнівської творчості», відповідного наказу 
управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміні-
страції від 10.11.11 № 274 та з метою активізації патріотичного 
виховання серед учнівської молоді, вивчення спадщини Т. Г. Шев-
ченка, виявлення творчих здібностей та обдарувань серед підрос-
таючого покоління було проведено ІІ етап Всеукраїнського конкур-
су учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням, під 
гаслом "Об'єднаймося ж, брати мої", участь у якому взяли учні 
Федорівської (2), Чижівської (1), Токарівської (1) та Жолобненської 
(2) ЗОШ І-ІІІ ступенів, Івашківської (3) і Гірківської (1) ЗОШ І-ІІ ступе-
нів. Учасники загалом продемонстрували творчий підхід до вико-
нання робіт: у них використовуються поетичні замальовки, твори 

Додаток 1 до наказу по відділу освіти від 14.12.2011 р. № 497 
Список переможців  ІІ (районного етапу) Номінація «Література» 

№ з/п Прізвище, ім’я учня клас Навчальний заклад ПІП вчителя 
1 Костюченко Анастасія 6 Івашківська ЗОШ Гудзь Тетяна Миколаївна 
2 Савицька Катерина 7 Федорівська  ЗОШ І-ІІІ ст. Сущук Таїсія Францівна 
3 Максимець Віталія 8 Івашківська  ЗОШ І-ІІ ст. Гудзь Тетяна Миколаївна 
4 Журавель Артур 8 Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. Кучер Валентина Анатоліївна 
5 Шостак Ірина 11 Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. Нагаль Надія Микитівна 

Список переможців  ІІ (районного етапу) Номінація «Історія» 

№ з/п Прізвище, ім’я учня клас Навчальний заклад ПІП вчителя 

1 Охман Анастасія 11 Федорівська  ЗОШ І-ІІІ ст. Загрива Олена Миколаївна 

2 Ольшевська Анастасія 9 Гірківська  ЗОШ І-ІІ ст. Шевчук Костянтин Володимирович 



інновацій та передового педагогічного 
досвіду. 
1.2. До 29.12.2011 року забезпечити 
представлення матеріалів на районний 
конкурс-ярмарок  (матеріали предста-
вити в електронному варіанті та в пап-
ках-накопичувачах  синього кольору). 
1.3. Створити в навчальних закладах 
оргкомітети та журі з організації і про-
ведення шкільних конкурсів-ярмарків 
творчості  і місячника інновацій та пе-
редового педагогічного досвіду. 
Районному методичному центру 
(О.П.Сікора): 
2.1. Провести районний конкурс-
ярмарок протягом грудня 2011 року.  
2.2. Підсумки конкурсу-ярмарку прове-
сти  04.01.2012 року згідно Положення   
(додаток 1). 
Кращі виставкові матеріали, визначені 
журі, представити на обласний       
конкурс-ярмарок  до 12.01.2012 року. 
Забезпечити поінформованість гро-
мадськості про районний  та обласний 
конкурси-ярмарки. 
 Затвердити  склад  організаційної 

Про проведення шкільних та  
районного  конкурсів-ярмарків 
«Сучасна освіта Звягельщини. 
Інноваційні педагогічні технології у 
навчально-виховному процесі-2012» 
Відповідно до наказу управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
від 20.10.2011 року № 249 «Про облас-
ний конкурс-ярмарок педагогічної твор-
чості», продовжуючи традицію щорічних 
районних педагогічних виставок 
«Сучасна освіта Звягельщини» та з 
метою  оновлення змісту освіти, поши-
рення досвіду роботи кращих загальноо-
світніх навчальних закладів району,  
підвищення професійної майстерності 
педагогічних працівників, на підтримку 
інноваційних розробок і технологій, утве-
рдження пріоритетів освіти в суспільстві 
НАКАЗУЮ: 
Керівникам загальноосвітніх навчальних 
закладів: 
1.1. До 27.12.2011 року забезпечити 
проведення шкільних  педагогічних кон-
курсів-ярмарків творчості  і місячника 

комісії   районного конкурсу-ярмарку 
«Сучасна освіта Звягельщини-
2012» (додаток 2). 
Затвердити склад журі для підведення 
підсумків районного конкурсу-ярмарку 
«Сучасна освіта Звягельщини-
2012» (додаток 3). 
Вчителям, які атестуються на встановлен-
ня (підтвердження) кваліфікаційної катего-
рії «Спеціаліст вищої категорії» та присво-
єння  (підтвердження) звань «Старший 
вчитель», «Вчитель-методист» свій досвід 
роботи презентувати на районному  й об-
ласному конкурсах-ярмарках «Сучасна 
освіта Звягельщини, Житомирщини-
2012» . 
Учасників районного конкурсу-ярмарку, які 
представили кращі роботи, відзначити  
грамотами та дипломами відділу освіти. 
Даний наказ довести до відома всіх педа-
гогічних працівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів району. 
Контроль за виконанням наказу покласти 
на заступника начальника відділу освіти 
Андрощук В.П. 
Начальник відділу          О.А.Антипчук 

Наказ № 485 12.12.11р. 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 

- дані про автора досвіду (паспортні дані, тема досвіду, адреса 
досвіду), 
- тематика матеріалів конкурсу-ярмарку має відображати здобу-
тки освітян району в удосконаленні навчально-виховного проце-
су, методичної та управлінської діяльності відповідно до сучас-
них вимог, 
- матеріали мають бути оформлені комп'ютерним набором і 
подаватися в одному примірнику українською мовою в РМЦ від-
повідно до номінацій (папковий та електронний варіанти). 
Номінації конкурсу-ярмарку:  
- презентація освітніх інновацій, нових технологій і методик на-
вчання, 
- досвід впровадження профільного навчання, 
- моніторинг якості знань і тестувань, 
- методична робота з педагогічними кадрами, 
- виховна, позашкільна робота, 
- робота з обдарованими дітьми, 
-  використання інновацій з базових дисциплін, 
- бібліотечні технології, 
- діяльність психологічних служб. 
Підведення підсумків конкурсу-ярмарку 
Журі визначає представлені матеріали на відповідність їх сучас-
ним вимогам. 
 Кращі матеріали заносяться до інформаційного банку даних та 
каталогу досягнень педагогів Звягельщини. 
Автори кращих робіт відзначаються грамотами та дипломами 
відділу освіти  районної державної адміністрації, грошовими 
відзнаками. 
 

Конкурс-ярмарок проводиться щороку за участю педагогічних 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закла-
дів. 
 Метою конкурсу-ярмарку є показ напрацювань педагогічних 
працівників, пропаганда їх творчих досягнень у навчально-
виховному процесі та науково-методичній діяльності.  
Конкурс-ярмарок передбачає презентацію сучасних освітніх 
технологій, інноваційних методів навчання і виховання, науково
-методичних, навчальних, практичних матеріалів досвіду творчо 
працюючих учителів, педагогічних колективів.    
Основні завдання: 
- пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педаго-
гічних працівників; 
- пошук ефективних шляхів удосконалення навчального проце-
су; 
- популяризація серед громадськості здобутків освітянських 
надбань, підвищення інтересу до проблем освіти; 
- підвищення якості навчально-виховного процесу та його нау-
ково-методичного забезпечення; 
- формування творчого духу змагання в підготовці та презента-
ції матеріалів; 
- стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників за-
кладів освіти в удосконаленні навчально-виховного процесу; 
- створення банку даних та каталогу досягнень педагогічних 
колективів району. 
2. Керівництво конкурсом-ярмарком 
Керівництво конкурсом-ярмарком здійснює оргкомітет, на який 
покладається відповідальність за його організацію та проведен-
ня. 
Переможців конкурсу-ярмарку за номінаціями визначає журі, до 
складу якого входять методисти районного методичного 
центру, кращі педагогічні працівники району. 
3.Порядок проведення  конкурсу-ярмарку 
   Конкурс-ярмарок проводиться у 2 етапи: 
I етап – шкільний -  упродовж листопада - грудня  2011 року; 
II етап – районний – грудень 2011 року - 4 січня 2012 року.  
4. Учасники  конкурсу-ярмарку 
До участі у конкурсі-ярмарку запрошуються окремі автори, 
авторські колективи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  
навчальних закладів.  
Матеріали, що надсилаються на конкурс-ярмарок: 
- заявка на участь у конкурсі-ярмарку, 

Додаток 1 до наказу відділу освіти від 12.12.11 року  № 485 

До уваги випускників!       
Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2012 року триватиме з 1 січня до 20 лютого. 
     Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 3 листопада 2011 року № 1254 затверджено 
порядок реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зов-
нішнє оцінювання .З детальною інформацією можна 
ознайомитись на сторінці «реєстрація»у розділі «ЗНО-
2012» на сайті Вінницького РЦОЯО. 



Про підсумки проведення  
районного етапу 
ІІ Міжнародного мовно-літературного  
конкурсу учнівської молоді  
імені Тараса Шевченка    
На виконання Указу Президента Украї-

ни від 30 вересня 2010 року №928/2010 
“Про Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка”, відповідного 
наказу управління освіти і науки Жито-
мирської облдержадміністрації від 22-
.11.11 № 295, з метою піднесення прес-
тижу української мови і літератури серед 
молодого покоління, заохочення учнів до 
вивчення рідної мови, підвищення рівня 
загальної мовної культури та в рамках 
підготовки до відзначення у 2014 році 200
-річчя від дня народження Тараса Шевче-
нка  проведено ІІ (районний) етап Міжна-
родного мовно-літературного конкурсу  
учнівської  молоді імені Тараса Шевчен-
ка. 

У ньому взяли участь 64 учні 5-11-х 
класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів району. Учасники продемонстру-
вали вміння майстерно володіти худож-
нім словом, висловлювати власні думки. 

За рішенням оргкомітету та підсумками 
журі конкурсу   

Н А К А З У Ю: 

     І. Визнати переможцями і нагородити 
грамотами відділу освіти за високий твор-
чий потенціал таких учнів: 

Довганя Дмитра, учня 5 класу Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Дзюмака Вадима, учня 6 класу Велико-
горбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів;  

Степанюк Руслану, ученицю 7 класу 
Стрієвської ЗОШ І-ІІ ступенів;  

Бахур Олену, ученицю 8 класу Піщівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Давидчук Дану, ученицю 9 класу Гульсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

Антонюк Тетяну, ученицю 10 класу Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Шакуру Ярослава, учня 11 класу Чижів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

ІІ. Нагородити грамотами відділу освіти 
вчителів, які підготували переможців: 

-  Шурпан Віру Юріївну, вчителя україн-
ської мови та літератури Чижівської ЗОШ І
-ІІІ ступенів; 

-   Коваленко Лідію Онисимівну, вчителя 
української мови і літератури Великогор-
башівської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

-  Запольську Наталію Миколаївну, вчи-
теля української мови і літератури Стрієв-
ської ЗОШ І-ІІ ступенів; 

-  Романчук Валентину В’ячеславівну, 
вчителя української мови і літератури 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

-  Фабрицьку Олену Василівну, вчите-

ля української мови і літератури Гульсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Малину Лідію Григорівну, вчителя 
української мови та літератури Токарів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

- Нагаль Надію Микитівну, вчителя 
української мови та літератури Чижівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

ІІІ. Директорам загальноосвітніх навча-
льних закладів оголосити подяку дітям-
переможцям районного етапу конкурсу 
та вчителям, які підготували їх. 

ІV. Районному методичному центру: 
4.1. Обговорити на засіданні районного 

методичного об’єднання вчителів україн-
ської мови і літератури в січні 2012 року 
результати районного етапу ІІ Міжнарод-
ного мовно-літературного конкурсу учнів-
ської та студентської молоді ім. 
Т.Шевченка.  

4.2. Надіслати до 20 грудня 2011 року в 
оргкомітет  ІІІ (обласного) етапу Міжна-
родного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
ім.Т.Шевченка звіт про проведення ра-
йонного етапу і заявку на участь в облас-
ному етапі конкурсу. 

V. Контроль за виконанням даного на-
казу покласти на заступника начальника 
відділу освіти Андрощук В.П. 

Начальник відділу        О.А.Антипчук 

ставляли учні:  
Киянської,  Сус-
лівської, Брони-
цькогутянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. по 
напрямках: різд-
вяні прикраси; 
штучні ялинки, 
новорічні маски 
та новорічні 
прикраси. На 

конкурс-виставку  
прибули делегації з 
18 районів та міст. 
Наша команда здобу-
ла 5  загальнокоман-
дне місце  
  Вітаємо перемож-

ців:  І - місце в номінації – новорічні маски  у 
Левицької Віталії (учениці 8 класу Суслів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 І - місце в номінації -  новорічні прикраси 

у Мельник Тетяни  (учениці 9 класу Киян-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
ІІІ- місце  в номінації – різдвяні прикраси 

Ляхович Ірину ( учениці 6 класу Киянської 
ЗОШ І-ІІІ ст.). Диплом  « За творчий за-
дум»  отримала  учениця 8 класу Киянсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Матвійчук Вікторія. 
Ми готуємось до свят з великим натхнен-

ням і задоволенням. Разом з нами готу-
ються наші рідні і наші діточки. Багато 

Кожен Новий Рік – це особливе свято, пов-
не чарівності, таємничості, мерехтіння пух-
настої мішури на ялинці і блиски бенгальсь-
ких вогнів на гладких, пузатих ялинкових 
іграшках – кулях, зірках, дзвіночках. Додати 
в казкову і дивну атмосферу ще більше 
радості і веселощів, беручи безпосередню 
участь у створенні новорічного настрою, 
дуже просто. Можна зробити новорічні 
прикраси своїми руками та прикрасити 
ними будинок, придумати і змайструвати 
іграшки для красуні-ялинки, зшити яскраві, 
оригінальні вбрання і зробити найрізномані-
тніш і маски – знайте, Ваша фантазія не має 
кордонів і меж! 
9-10 грудня 2011 року в  м. Житомир, на 

базі обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді  відбувся облас-
ний фестиваль-конкурс «Зимова казка».  
Команду від районного центру творчості, 
спорту та туризму учнівської молоді пред-

радості приносить дітьм прикрашена 
кімната, ялинка іграшками, гирлянда-
ми, сніжинками власного виробницт-
ва. Отже давайте будемо показувати 
свої вміння, щоб робити світ красиві-
шим 
Від щирого серця вітаємо з  наступаю-
чим Новим Роком та Різдвом Христо-
вим! 
Бажаємо вам міцного здоров'я, здійс-
нення професійних планів, творчого 
натхнення, здійснення усіх мрій та 
задумів. Нехай свята принесуть для 
вас добробут, благополуччя, родин-
ний затишок, нових друзів та партне-
рів, пошану та любов від рідних та 
близьких, яскравих та щасливих по-
дій, всього найкращого! 

методист РЦТСТУМ З.Ляхович 

Наказ № 505 від 19.12.11р. 

«Зимова казка” 
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Про підсумки ра-
йонного етапу 

ХІІ Міжнародного конкурсу  
з української мови ім. Петра Яцика 
З метою утвердження  державного статусу 

української мови, піднесення її престижу се-
ред молоді, виховання поваги до культури і 
традицій українського народу, на виконання 
листа Міністерства освіти і науки, молоді та  
спорту України від 03.11.11 № 1/9-813 «Про 
проведення ХІІ Міжнародного конкурсу з укра-
їнської мови імені Петра Яцика», відповідного 
наказу управління освіти і науки Житомирсь-
кої обласної державної адміністрації від 09-
.11.2011 р. № 272 та згідно Положення про 
Міжнародний конкурс з української мови імені 
Петра Яцика, затвердженого наказом Мініс-
терства освіти і науки України № 168 від 13-
.03.2008 року, 03 грудня 2011 року було про-

ведено районний етап Конкурсу, у якому взяли 
участь 242 учні з 44 загальноосвітніх навчаль-
них закладів. Відповідно до висновків журі щодо 
його результатів    

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список переможців ІІ етапу ХІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. 
Петра Яцика (додаток 1). 

2. Директорам загальноосвітніх навчальних 
закладів довести до відома педколективів ре-
зультати Конкурсу, проаналізувавши їх і відзна-
чивши вчителів, які провели значну роботу 
щодо його організації та проведення й підготу-
вали переможців. 

3. Вказати керівникам Барвинівської (Щепер 
Л.Т.), Гульської (Гаврилюк В.І.), Красилівської 
(Степанюк Л.Д.), Новороманівської (Надієвець 
П.І.), Орепівської (Петрук М.Д.), Суслівської 

(Пилипчук О.А.), Анастасівської (Ситнер 
С.Ю.), Броницької (Халан М.М.), Варварів-
ської (Корнійчук В.С.), Кленівської 
(Лінкевич Ц.П.), Немильнянської (Гудзь 
О.П.), Середньодеражнянської 
(Тарнавський М.Д.) та Червоновільської  
шкіл (Іванюк М.О.),  які не подали звіти про 
проведення І етапу Конкурсу та заявки на 
ІІ етап. 

4. Вказати керівникам Красилівської 
(Степанюк Л.Д.), Варварівської (Корнійчук 
В.С.), Кленівської (Лінкевич Ц.П.), Серед-
ньодеражнянської (Тарнавський М.Д.), 
Тупалецької (Богинська А.О.) та Червоно-
вільської  шкіл (Іванюк М.О.), представни-
ки яких не взяли участі в Конкурсі. 

3. Контроль за виконання наказу покла-
сти на заступника начальника відділу 
освіти Андрощук В.П.  

Наказ № 477 від 6.12.11р. 

СПИСОК  ПЕРЕМОЖЦІВ 
ІІ (районного) етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

Стор.6 

Школам Лесиного краю 

№ з/п Прізвище, ім’я учня клас Навчальний заклад ПІП вчителя 
І місце 

1 Лосовська Анастасія 3 Слободороманівська гімназія Лосовська Тамара Григорівна 
2 Семенюк Анна 4 Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. Сапожник Ольга Миколаївна 

3 Симончук Дарина 5 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Степанюк Лідія Феодосівна 
4 Савіна Діана 6 Слободороманівська гімназія Скиба Галина Миколаївна 
5 Степанюк Руслана 7 Стрієвська ЗОШ І-ІІ ст. Запольська Наталія Миколаївна 
6 Павлюк Юлія 8 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Філоненко Людмила Андріївна 
7 Вертецька Богдана 9 Броницькогутянська ЗОШ І-ІІІ ст. Григорчук Тамара Романівна 
8 Замега Руслан 10 Слободороманівська гімназія Скиба Галина Миколаївна 
9 Голуб Анастасія 11 Слободороманівська гімназія Скиба Галина Миколаївна 

ІІ місце 
1 Марчук Юлія 3 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Мосійчук Тетяна Кузьмівна 
2 Головачук Микола 4 Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. Мартинюк Світлана Всеволодівна 
3 Поліщук Дмитро 5 Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. Маліш Галина Сергіївна 
4 Горобей Михайло 6 Киківська ЗОШ І-ІІІ ст. Щирська Лариса Василівна 
5 Редька Діана 7 Суховільська ЗОШ І-ІІ ст. Жигун Галина Григорівна 
6 Мельник Анна 8 Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Ясиневич Ганна Йосипівна 
7 Костюк Марія 9 Лучицька ЗОШ І-ІІ ст. Костюк Світлана Василівна 
8 Пелешок Ірина 10 Несолонська ЗОШ І-ІІІ ст. Мулярець Марія Миколаївна 
9 Бобер Оксана 11 Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Бадах Зінаїда Петрівна 

ІІІ місце 
1 Ратушнюк Леся 3 Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тимофієва Олена Михайлівна 
2 Поліщук Ольга 3 Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. Карпінська Людмила Станіславівна 
3 Романюк Наталія 4 Суховільська ЗОШ І-ІІ ст. Осипчук Надія Василівна 
4 Сідлецька Анжела 5 Наталівська ЗОШ І-ІІ ст. Петровська Алла Степанівна 
5 Данильчук Ольга 6 Брониківська ЗОШ І-ІІ ст. Сафроній Лариса Степанівна 
6 Видрук Анастасія 7 Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. Савчук Наталія Анатоліївна 
7 Захарчук Ірина 8 Курчицька ЗОШ І-ІІ ст. Мельник Жанна Федорівна 
8 Щавінська Марина 9 Великогорбашівська ЗОШ І-ІІ ст. Шинкарук Ганна Степанівна 
9 Волковська Ірина 10 Городницька ЗОШ І-ІІІ ст. Ситницька Валентина Іванівна 

10 Ратушинська Марина 11 Слободороманівська гімназія Скиба Галина Миколаївна 



Згідно плану 
роботи  відділу 
освіти на базі 
Чижівської 
ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів пройшов 
семінар-
практикум 
вчителів поча-
ткових класів з 
проблеми 

«Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчите-
ля  початкових  класів» . У семінарі взяли участь  33 вчителі 
початкових класів району.  
Зі словами вітання до учасників звернувся директор школи Лаго-
динський Володимир Богданович, презентувавши роботу навча-
льного закладу. 
Загальновідомо,  що  вчитель – основна дійова особа у рефор-

муванні освіти. 
Перед ним постав-
лено важливе 
завдання: здійсню-
вати розвиток 
гармонійної компе-
тентної особистос-
ті. Змінюються 
орієнтири освіти – 
змінюється й сам 

учитель, змінюється мета  і за-
вдання його освітньої діяльності. 
Сучасний педагог має бути гото-
вим  до змін, що відбуваються  в 
системі освіти, здатним сміливо 
приймати педагогічні рішення, 
виявляти ініціативу, творчість.  
Немає сумніву, що проблему 
ефективності, результативності 
педагогічного процесу можна 
розв’язати  лише за умови забезпечення  високої компетентності 
та професійної майстерності  кожного  педагога,  його  здатності  
до інноваційної діяльності, - зазначила у своєму виступі мето-
дист РМЦ,  Лопатюк Валентина Григорівна. Вона представила 
присутнім презентацію з проблеми «Інтерактивні методи як інно-
ваційна діяльність сучасного вчителя  початкових  класів» та 
«Використання ІКТ в початкових класах», ознайомивши з дидак-
тичними можливостями мультимедійних засобів навчання. 
Вчителі відвідали відкриті уроки, які майстерно провели: Заполь-
ська Н.А. математику у 1 класі на тему «Складання таблиць до-
давання і віднімання числа. Задачі на збільшення та зменшення 

числа 3 на кілька 
одиниць» - Ратуш-
нюк О.В.  «Я і Укра-
їна» у 2 класі на 
тему «Зима щедра 
святами» - Федюк 
Т.М. російську мову 
у 4 класі на тему 
«Части основы. 
Приставка», На-
польська Г.Ф.— 
математику в 4 

класі на тему «Узагальнення 
вивченого матеріалу за темою 
«Додавання і віднімання бага-
тоцифрових чисел»», Тимофі-
єва О.Ф.  - рідну мову в 3 класі 
на тему «Префікс. Спостере-
ження за словотворчою роллю 
префіксів», Бойко М.М.—
читання у 4 класі на тему 
«Марія Чумарна «Казка про 
друга»». 
Приємним сюрпризом для 

учасників семінару стало свято «Андріївські вечорниці», яке під-
готувала і провела вихователь ГПД  Костюченко М.М. 

У ході теоретичної частини семінару вчителі району 
обмінялися досвідом роботи  щодо практичного вико-
ристання  інтерактивних технологій у навчально-
виховному процесі. З проблеми  «Формування і розви-
ток мовленнєвої компетенції молодших школярів з 
використанням інтерактивних технологій» виступив 
Осипчук Н.В., вчитель Великомолодьківської ЗОШ  І-ІІІ 
ст.., про «Розвиток навичок виразного читання» розпо-
віла Шиліна С.В., вчитель Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.. 
Павлюк С.А., вчитель Слободороманівської гімназії,   
провела майстер-клас з виготовлення новорічної ігра-
шки. 
Підводячи  підсумки, учасники семінару зазначили:  
сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 
навчальний процес відбувається за умов постійної, 
активної взає-

модії всіх учнів. Проте за 
умови вмілого впрова-
дження інтерактивні ме-
тоди навчання дозволя-
ють залучити до роботи 
всіх учнів класу, сприя-
ють виробленню соціаль-
но важливих навиків 
роботи в колективі, взає-
модії, дискусії, обгово-
рення. 

29 січня - хімія 
01 лютого 2012 року – економіка 
11 лютого - німецька мова 
12 лютого - правознавство 
18 лютого - географія 
19 лютого - астрономія 
24-25 лютого - трудове навчання 
25-26 лютого - екологія 
26 лютого - англійська мова 
26 лютого - французька мова 
03 березня 2012 року – педагогі-
ка і психологія 

09 січня 2012 року  - українсь-
ка мова та література  (гімназія 
№ 23) 
10 січня - польська мова 
13-14 січня  - ІКТ 
15 січня - російська мова та 
література 
19 січня - фізика 
21 січня - історія 
22 січня - математика 
27-28 січня - інформатика 
28-29 січня - біологія 

«Інтерактивні методи як інноваційна діяльність сучасного вчителя початкових класів» 

Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських предметних 
олімпіад з базових і спеціальних дисциплін 
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До уваги керівників шкіл!  
 За планом роботи відділу освіти та планом роботи Районного 
Шкільного Парламенту у лютому місяці 2012 року в школах району 
проводитиметься Декада учнівського самоврядування «Ось ми 
які!». 
  Плани заходів з проведення Декади  складають органи шкільного 
самоврядування  спільно з педагогічним колективом і адміністраці-
єю, в якому передбачено проведення розширеної педагогічної 
ради з участю учнівського активу.  
  Рекомендуємо директорам шкіл провести підготовчу роботу і 
сприяти ефективному проведенню Декади учнівського самовряду-
вання в школі. 
Методист РМЦ Т.М.Вознюк 



3 грудня 2011 року в м. Житомир на 
базі обласної філармонії відбувся 
другий обласний фестиваль-
конкурс вокального мистецтва уч-
нівської молоді «Кришталеві нот-
ки», в якому взяли участь  140 учас-
ників з районів та міст області. Наш 
район представляли учні Велико-
молодьківської, Пилиповицької, 
Несолонської, Броницькогутянсь-
кої  ЗОШ І-ІІІ ст., Неммильнянської 
та Варварівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Перемогу здобули: 
І місце - у номінації «Естрадна пісня» у  віковій катего-
рії (10-14 років) Кирило Новорок, учень Великомодьків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст.  
І місце - у  віковій категорії (10-14 років) дует у складі 
Янчук Анни, учениці Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. та 

Храбан Діани, учениці 
Великомолодьківстької 
ЗОШ І-ІІІ ст.. 
І місце - у віковій катего-
рії (15-18 років) учень 
Несолонської ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

Шевчук Петро. 
І місце -  у номінації «Народна піс-
ня»  у віковій категорії (15-18 років) 
учениця Броницькогутянської  
ЗОШ І-ІІ ст. Потайчук Оксана. 
Загальнокомандне ІІІ місце. 
 
Директор РЦТСТУМ    
В.М.Подкаура 

«Кришталеві нотки» 

Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.  
- упровадження інноваційних форм та методів у 
навчально – виховний  процес;  
 - запровадження і розвиток комп’ютерно – оріє-
нтованого  освітнього  середовища.   
   Заняття   відкрили теплими, сердечними сло-
вами директор школи Мухаровський Олег Григо-
рович та заступник директора з навчально-

виховної роботи 
Семенишина 
Тетяна Володи-
мирівна,  презе-
нтувавши  дос-
від роботи шко-
ли з використан-
ня комп’ютерних 

техноло-
гій у на-
вчально-
виховно-
му проце-
сі. Вчи-
тельський 
колектив 
школи розуміє своєчасність та необхідність 
якнайширшого застосування інформаційних 
технологій в сучасній освіті, тому і в подальшо-
му планує плідно працювати в цьому напрямку. 
  До уваги вчителів було запропоновано майстер
-клас з  географії у 7 класі на тему: 
«Географічне положення. Історія  дослідження 
та освоєння Південної Америки» ( вчитель - 
Шевчук Олена Олександрівна). В ході обгово-
рення уроку молоді вчителі та досвідчені колеги 
відзначили раціональне використання вчителем 

комп’ютерних технологій, що здійснювалось у 
двох напрямках. Один із них - комп’ютерна 
підтримка предмета, що виражається у викори-
станні стандартного програмного забезпечення 
з географії, а саме мультимедійних енциклопе-
дій та електронних підручників, тестового конт-
ролю знань. Другий  напрям – розробка уроку, 
що супроводжується використанням комп’юте-
ра з мультимедійним проектором та ретельно 
підібраного відеоряду, що допомагає ілюстру-
вати теоретичний матеріал уроку на основі 
інтерактивних комп’ютерних презентацій з 
географії. Приємні враження учасникам семіна-
ру залишив глибоко продуманий, науково об-
ґрунтований, емоційно насичений  урок, прове-

дений Оленою Олександрівною. 
Учасники семінару разом із учнями взяли 
участь у позакласному заході 
«Географічний калейдоскоп» з використан-
ням  інтерактивних комп’ютерних презен-
тацій. Присутні мандрували країнами світу 
сторінками казки. Гості  відмітили артис-
тизм дітей, високий творчий потенціал 
педагогів та їхніх вихованців.  
По завершенню семінару вчителі обміня-

лися своїми враженнями та рекомендаціями .  
 Методист РМЦ  Дем’янчук Н.К. 

Один із секретів педагогічної творчос-
ті полягає в тому, щоб пробудити в 
учителеві  інтерес до пошуку, аналізу 
власної роботи. Ще В.Сухомлинський 
зазначав: «Якщо ви хочете, щоб 
педагогічна праця давала вчителеві 
насолоду, щоб повсякденне прове-
дення уроків не перетворювалось на нудну, одно-
манітну повинність, виведіть кожного вчителя на 
щасливу стежку дослідника». Інформаційно-
комунікаційні технології навчання відповідають 
вимогам сучасної освіти, забезпечують кожному 
учасникові навчально-виховного процесу можли-
вість доступу до якісних знань, допомагають 
педагогу зробити навчання цікавим, змістовним, 
результативним. Саме таким питанням був прис-
вячений районний семінар учителів географії, 
який відбувся 08.12.2011 р. на базі Наталівської 
ЗОШ І-ІІ ст. Тема семінару: «Використання ком-
п’ютерних технологій у навчально-виховному 
процесі».  Сяючими очима, щирими вітаннями та 
гарною піснею зустрічали учні на ганку школи 
учасників семінару.   
 Метою семінару  було :  
- вироблення чіткої науково  обґрунтованої стра-
тегії вивчення географії з використанням ІКТ;     

Стор.8 

Школам Лесиного краю 



Космос – безмежна зірчаста долина, 
Космос – загадок наповнений світ, 
Космос – чудова 
і дивна країна, 
Космос – це 
тайна, це безліч 
орбіт!  
Космос вабить 
кожного своєю 
безмежністю і 
красою.  
Кожна зірка – 
немов людина: 
якась яскрава , 
якась тьмяніша, 
всі вони схожі , 
але кожна горить 
по – своєму і 
випромінює  неймовірне тепло. Все у космо-
сі є таємничим  і прекрасним.  Кожна плане-
та приховує в собі  щось невідоме та цікаве. 
9 - 10 грудня 2011 року в  м. Житомир, на 
базі обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді, відбулася об-
ласна гуманітарна виставка-конкурс 
«Космічні фантазії».  Команду від районного 
центру творчості, спорту та туризму учнів-
ської молоді представляли учні Брониківсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст., Броницькогутянської, Киян-
ської, Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., Слободоро-
манівської гімназії по напрямках: літератур-
на творчість, образотворче мистецтво, 
декоративно-прикладна творчість; у номіна-
ціях: вишивка; ліплення; вироби з паперу; 
вироби з тканини 
шкіри, ниток; 
космічна лялька;  
вироби з природ-
ного матеріалу; 
вироби з бісеру. 
На конкурс-
виставку  прибу-
ли делегації з 24 
районів та міст, 
більше 160 учас-
ників. Наша ко-
манда здобула 6 
загальнокоманд-
не місце.  
Наші переможці: абсолютний перемо-
жець в секції «Вироби з бісеру» учениця 
9 кл. Суслівської ЗОШ І-ІІІст.  Корчан  
Яна, абсолютний переможець в секції 
«Вироби з природного матеріалу» уче-
ниця 6 кл.  Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.   Ляхо-
вич Ірина; ІІІ місце в секції «Вироби з 
ниток, шкіри, тканини, хутра» учениця 9 

кл. Киянської ЗОШ І-ІІІ ст.  Мельник Тетяна; 
ІІІ місце в напрямку літературна творчість 
( поезія) учениця 10 класу Суслівської ЗОШ І
-ІІІст.  Ясіневич Антоніна. 
Абсолютний переможець. 
Корчан  Яна  учениця 9 класу Суслівської 
ЗОШ І-
ІІІст. з 
творчою 

роботою : 
« Народження  дитини на 
планеті  Променевих» ( в 
номінації вироби з бісеру) 
Абсолютний переможець  
Ляхович Ірина  учениця 6 

класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 З творчою роботою « Жителі планети 

мрій» (в номінації  “Вироби з приро-
дного матеріалу”) 
ІІІ місце  Мельник  Тетяна учениця  
9 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. з 
творчою роботою « Космічна подо-
рож домовичка»  ( в номінації  - 
“Вироби з тканини , ниток, шкіри, 
хутра”). 

 
 
Представляємо вашій увазі 
літературний твір Антоніни 
Ясіневич: 

Екскурсія в космічний 
світ 

Якось класом ми рішили  
( ще такого не робили?) 
Змайструвати зореліт 

І гайнуть в космічний світ! 
Змайстрували швидко – 

диво.  
Сіли в нього і -  щасливо! 

Допобачення всім вам, 
І батькам і вчителям,  

Летимо… Так все не звично.. 
Нова галактика нас кличе. 

Вже земля . ген там далеко,  
Ну а ми немов лелеки,  

Розглядаєм залюбки 
Астероїди й зірки… 

Ось і  серпиком своїм 
Місяць нам махнув усім 

Привітав нас, усміхнувся 
І до зірки повернувся  
Видно його наречена, 

У скафандрі, ніби вчена. 
Йому в очі заглядає,  

Далі путь нам освітляє  
Тут , звичайно, так цікаво… 

Що наліво, що направо. 
Ще цікаво бачити було  
Нам сонцесяйне НЛО 

Інопланетяни  все пролітають. 
Чому ж нас не зустрічають?  
Чом би не поспілкуватись… 

Дарунками  обмінятись, 
Так уже  ми захотіли, 

Щоб вони нас пригостили. 
Раптом, що це? На шляху 

В дивному капелюху 
Стало в нас створіння дивне… 

Мирне. А чи агресивне? 
Дивись , і капелюх знімає, 

І привітно нам махає.  
За ним просто невпопад 
Таких сотня стали вряд. 
Одяг однаковий мають  

Дивись стіл вже накривають,  
Кожен щось несе в руках  

Раді  нам - ну просто страх. 
Зореліт ми зупинили, 
І до столу поспішили 
Все ми  їли залюбки: 

Свіжий борщ і галушки 
Звідкись знають кухню нашу? 

В кухлі ллють ще й простоквашу 
Покатались на місяцеході 

Побували в їх господі 
Згадуватимем щоднини незвичайні ці гостини 

Зачекались уже нас 
Час додому. нам вже час 

Просим: « В гості приїжджайте. 
Нашу  Землю не минайте!» 

Відлетіла  з тим ракета  
Далеко за хмарами  уже та планета. 

 

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

Засідання Районного 
Шкільного Парламенту 
28 листопада на базі РМЦ від-
булося засідання Районного 
Шкільного Парламенту, на який 
прибули 30 учнів членів комісій 
та 26 педагогів-організаторів. 
Обговорили і прийняли Статут 
РШП, оновлену структуру РШП 
та Положення про Президента 

РШП.  
Намітили напря-
мки діяльності 
комітетів та спла-
нували роботу 
РШП на 2012 рік, 
де вирішили реа-
лізовувати зага-
льнорайонний 
проект  «Зелена 
школа», інтернет

-проект «Ми – патріоти Новоград-Волинщини» та провести по школах 
у лютому 2012 року Декаду учнівського самоврядування «Ось ми 
які!». 
Обрали заступника Президента РШП – ученицю 10 класу Городниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Маруш Олександру. 
Президент РШП Антоніна Ясіневич розповіла про засідання облас-
ної ради старшокласників у м.Житомирі, провела нараду з членами 
комісій РШП. 
Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Р М Ц  

З 9 по 11 
грудня 
2011 року 

на базі Малинської ДЮСШ відбу-
лися обласні  Спортивні ігри  
школярів з вільної боротьби, в 
яких взяли  участь 12 
команд  кращих борців 
міст та районів області. 
Честь Новоград-
Волинського  району пред-
ставляла  команда дівчат  
та команда юнаків сфор-
мована з вихованців ра-
йонного центру творчості, 
спорту та туризму учнівсь-
кої молоді, тренер – Гуцан 
О.В. 
За результатами змагань в 
загальнокомандному заліку серед 
юнаків  посіла І місце, команда 
дівчат - ІІІ місце. 
Директор РЦТСТУМ 
В.М.Подкаура 

Обласні  Спортивні ігри  
школярів з вільної боротьби 

РМЦ 

РМЦ 

До уваги керівників 
шкіл! 

 

03.01.12 р.  о 10.00 на базі РМЦ буде 
проведено районну виставку-конкурс 
“Скарбниця майстерності”. 
 

04.01.12 р. о 10.00 на базі РМЦ відбу-
деться відкриття районної виставки-
конкурсу “Освіта Звягельщини—2012”. 
 

05.01.12 р. о 10.00 на базі міської гімна-
зії ім.Лесі Українки буде організовано 
проведення вчительської спартакіади. 
 

05.01.12 р. о 10.00 на базі РМЦ відбу-
деться інструктивно-методична на-
рада з головами методичних об'єднань 
класних керівників на тему: 
“Формування нормативно-правової 
бази діяльності класного керівника” 

Сайт відділу освіти: 

Osvita-novog.at.ua 


