
Мета проведення назва-
ного заходу – показ на-
працювань педагогічних 
працівників, пропаганда їх 
творчих досягнень у на-
вчально-виховному про-

цесі та 
н а у к о в о -
методичній 
діяльності, 
пошук ефе-
к т и в н и х 
ш л я х і в 
удоскона-
лення на-
вчального 
п р о ц е с у , 
формуван-
ня творчого 
духу зма-

гання в підготовці та презентації матеріалів, створення банку 
даних  досягнень педагогічних колективів району. 
   На  відкриття конкурсу-ярмарку прибули представники із зага-
льноосвітніх навчальних закладів і районного центру творчості 
спорту та туризму учнівської молоді. 
   Близько 200 робіт було представлено педагогічними колектива-
ми на конкурс-ярмарок. Це засвідчує зростання творчого потенці-
алу вчителів, активне використання в практичній діяльності педа-
гогічної науки, нових технологій навчання та виховання. 
   Присутніх привітали: начальник відділу освіти Олександр Ана-
толійович Антипчук, його заступник Валентина Петрівна Андро-
щук та завідуюча методичним центром Ольга Павлівна Сікора. 

   Із завданнями цьогорічного конкурсу-ярмарку, 
планом роботи журі ознайомила заступник завіду-
ючої методичним центром Катерина Миколаївна 
Костюк. 
   Використовуючи інтерактивну дошку, педагогічні 
колективи Дідовицької, Малоцвілянської, Таращан-
сьої ЗОШ І-ІІ ступенів та Жолобненської, Киківсь-
кої, Городницької ЗОШ І-ІІІ ступенів презентували 
свій досвід роботи. 
Значний інтерес у присутніх  викликали своєрід-
ні  презентації, які представили: Ліля Магомедівна 
Ткачук, вчитель математики Малоцвілянської ЗОШ 

І-ІІ ступенів, Галина Юріївна Антонова, вчитель хімії та біології 
Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів (персональні доробки україн-

ської вишивки) та Антон Станіславович Скаковський, вчитель 
образотворчого мистецтва Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(картини живопису й картини вирізьблені з дерева). 
     Конкурс-ярмарок підтвердив, що сьогодні освіта не стоїть 
на місці. Вона повсякчас оновлюється. Її надбання сприяють 
утвердженню європейських стандартів навчального процесу 
та вимог до знань наших учнів. 
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Про підсумки проведення  районного  кон-
курсу-ярмарку педагогічної  творчості  
«Сучасна освіта Звягельщини. Інноваційні 
педагогічні технології у навчально-
виховному процесі – 2012» 
  Відповідно до планів роботи управління осві-

ти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації, Житомирського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти, наказу 
управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації  від 20.10.2011 року № 249 «Про 
обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчо-
сті»,  наказу відділу освіти  від  12.12.11  року       
№ 485 «Про проведення шкільних та районно-
го конкурсів-ярмарків «Сучасна освіта Звягель-
щини. Інноваційні педагогічні технології у на-
вчально-виховному процесі – 2012», продовжу-
ючи традицію щорічних районних педагогічних 
виставок «Сучасна освіта Звягельщини»  
04.01.12 року проведено урочисте відкриття  
районного конкурсу-ярмарку педагогічної твор-
чості  «Сучасна освіта Звягельщини. Інновацій-
ні педагогічні технології у навчально-
виховному процесі – 2012».  
  Мета конкурсу-ярмарку –  показ напрацювань 

педагогічними працівниками, пропаганда їх 
творчих досягнень у навчально-виховному 
процесі та науково-методичній діяльності, 
презентація сучасних освітніх технологій, інно-
ваційних методів навчання і виховання, науко-
во-методичних, навчальних, практичних мате-
ріалів з досвіду творчо працюючих вчителів, 
педагогічних колективів. 
На цьогорічний конкурс-ярмарок було пред-

ставлено 385 робіт з 37 шкіл, методичного 
центру, центру творчості, спорту і туризму 
учнівської молоді та дошкільних навчальних 
закладів. Це свідчить про зростання творчого 
потенціалу вчителів, вихователів, активне 
використання в практичній діяльності досяг-
нень науки, передового педагогічного досвіду, 
нових технологій навчання та виховання.  
 Учасниками  конкурсу-ярмарку були: Барви-

нівська (Щепер Л.Т.),  Броницькогутянська 
(Поліщук Н.А.). Великомолодьківська  (Бармак 
О.В.), Гульська  (Гаврилюк В.І.), Городницька  
(Гончаренко С.В.), Жолобненська  (Солощук 
О.О.),  Киківська (Процюк М.Д.),  Колодянська 
(Якубовська В.М.), Косенівська (Бортник Л.М.),  
Красилівська (Степанюк Л.Д.), Несолонська 
(Молодецький П.О.), Орепівська (Петрук М.Д.), 
Піщівська (Горлата Л.С.), Повчинська  
(Малиновський О.М.),  Пилиповицька   
(Масловський В.Р.), Суслівська (Пилипчук 
О.А.), Токарівська (Спасіба М.В.),  Федорівська 
(Левченко А.К.), Чижівська (Лагодинський В.Б.), 
Ярунська (Горблюк М.Й.) ЗОШ І-ІІІ ступенів,   
Слободороманівська гімназія (Ващенко О.Г.), 
Борисівська (Сапожнік С.В), Великогорбашівсь-
ка (Семенюк І.Б.), Дідовицька  (Ковальчук Т.В.),  
Івашківська  (Ковальчук Г.І.), Гірківська 
(Смоляр В.І.),  Кленівська  (Лінкевич Ц.П.), 
Малоцвілянська (Боровець В.Д.), Наталівська 
(Мухаровський О.Г.), Немильнянська (Ґудзь 
О.П.),   Поліянівська (Чечет М.В.), Стрієвська 
(Гордійчук В.О), Суховільська (Герус Н.С.),  
Тальківська (Алєксєєва О.М.), Таращанська 
(Стасюк В.М.) ЗОШ І-ІІ ступенів, районний 

методичний центр (Сікора О.П.), районний 
центр творчості, спорту і туризму учнівської 
молоді (Подкаура В.М.), дошкільні навчальні 
заклади с. Яворівки (Данильчук А.П.)  та смт. 
Городниці (Павловська Т.В). 
  Активну участь у конкурсі-ярмарку взяли педа-

гогічні працівники  Великомолодьківської, Гуль-
ської, Колодянської, Піщівської,  Пилиповицької,  
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Слободороманів-
ської гімназії, Великогорбашівської, Дідовицької,  
Івашківської, Малоцвілянської, Наталівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів.   
  Заслуговує на увагу сучасне інноваційне офо-

рмлення та зміст матеріалів окремих вчителів 
Великомолодьківської, Колодянської, Косенівсь-
кої, Несолонської, Піщівської, Пилиповицької, 
Повчинської, Суслівської, Токарівської, Федорів-
ської, Чижівської, Ярунської  ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
Великогорбашівської, Дідовицької,  Івашківської, 
Калинівської, Кленівської, Малоцвілянської, 
Наталівської, Немильнянської, Стрієвської, 
Суховільської, Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
Слободороманівської гімназії, центру творчості, 
спорту і туризму учнівської молоді та Городни-
цького дошкільного навчального закладу № 1. 
  На науковому рівні, переконливо, з викорис-

танням сучасного мультимедійного комплексу, 
презентували свої надбання педагогічні колек-
тиви Городницької, Жолобненської, Киківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дідовицької,  Малоцвілянсь-
кої, Таращанської ЗОШ І-ІІ ступенів. 
  Значний інтерес у присутніх викликали своєрі-

дні презентації, які представили: Л. М. Ткачук, 
вчитель математики Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ 
ступенів, Г. Ю. Антонова, вчитель хімії та біоло-
гії Жолобненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(персональні доробки української вишивки) та 
А.С.Скаковський, вчитель образотворчого мис-
тецтва Борисівської ЗОШ І-ІІ ступенів (картини 
живопису й картини вирізьблені з дерева). 
  Вчителі району виявили великий інтерес до 

матеріалів, презентованих на конкурсі-ярмарку 
названими загальноосвітніми навчальними 
закладами та окремими  педагогами.   
  Власними думками щодо організації і змісту 

навчально-виховного процесу в сучасній школі 
поділилися вчителі: Петришина Т.В. (Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів),  Матвійчук О.П., Олійник 
О.Я. (Дідовицька ЗОШ І-ІІ ступенів). 
  Безпосередню активну участь у заходах конку-

рсу-ярмарку взяли керівники навчальних закла-
дів, їх заступники, методисти РМЦ та відповіда-
льні за проведення шкільних та районного кон-
курсу-ярмарку  педагогічної творчості «Сучасна 
освіта Звягельщини. Інноваційні педагогічні 
технології у навчально-виховному процесі – 
2012». 
  Матеріали, представлені Гірківською, Калинів-

ською, Кленівською,  Поліянівською, Тальківсь-
кою, Таращанською, Суховільською ЗОШ І-ІІ 
ступенів, Барвинівською, Броницькогутянською, 
Косенівською, Красилівською,  Орепівською, 
Повчинською, Токарівською ЗОШ І-ІІІ ступенів 
поверхнево відобразили набуті здобутки в удо-
сконаленні навчально-виховного процесу, мето-

дичної та управлінської діяльності. Окремі  ма-
теріали не відповідали  сучасним вимогам  
щодо їх естетичного оформлення й ідейного 
наповнення.  
  Не представили жодної роботи на цьогорічний 

конкурс-ярмарок вчительські колективи Киянсь-
кої,  Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Анас-
тасівської, Борисівської, Брониківської, Брониць-
кої, Варварівської, Курчицької, Курчицькогутян-
ської, Лучицької, Середньодеражнянської, Тупа-
лецької, Червоновільської, Яворівської ЗОШ І-ІІ 
ступенів. 
  Всього по одній-дві роботі представили:  Бар-

винівська, Косенівська,  Орепівська, Повчинсь-
ка, Токарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Немильнянсь-
ка, Стрієвська, Суховільська ЗОШ І-ІІ ступенів.           
  Популяризації конкурсу-ярмарку сприяли 

засоби масової інформації (сайт відділу освіти, 
методичний вісник «Педагогічні обрії», інформа-
ційно-методичний бюлетень «Школам Лесиного 
краю»). 
  Оргкомітет та журі детально розглянули і 

оцінили представлені матеріали. 
  Відповідно до протоколу № 1 від 05.01.12 р. 

засідання журі районного конкурсу-ярмарку 
педагогічної творчості «Сучасна освіта Звягель-
щини. Інноваційні педагогічні технології у навча-
льно-виховному процесі – 2012» 
НАКАЗУЮ: 
1. Матеріали вищеназваних номінацій направи-

ти на ХV обласну постійно діючу педагогічну 
виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2012». 
2. Винести подяку за підготовку і представлен-

ня матеріалів на районний конкурс-ярмарок 
педагогічної творчості  «Освіта Звягельщини. 
Інноваційні педагогічні технології у навчально-
виховному процесі – 2012»  керівникам: 
Ковальчук Т.В. – директору Дідовицької ЗОШ І-

ІІ ст., Ковальчук Г.І. – директору Івашківської 
ЗОШ І-ІІ ст., Стасюку В.М. – директору Таращан-
ської ЗОШ І-ІІ ст., Бармаку О.В. – директору 
Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Гаврилюку 
В.І. – директору Гульської ЗОШ І-ІІІ ст., Якубов-
ській В.М. – директору Колодянської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Тарнаській Т.П. –  заступнику директора 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст., Пилипчуку О.А. – 
директору Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст., Ващенко 
О.Г. – директору Слободороманівської гімназії, 
Гончаренко С.В. – директору Городницької ЗОШ 
І-ІІІ ст., Солощуку О.О. – директору Жолобнен-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., Процюку М.Д. – директору 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ст., Молодецькому П.О. – 
директору Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
3. Нагородити Грамотами відділу освіти за 

сумлінну підготовку і змістовне представлення 
матеріалів: Ващенко О.Г. – директора Слободо-
романівської гімназії,  Мухаровського О.Г. – 
директора Наталівської ЗОШ І-ІІ ст.,  Семенюка 
І.Б.- директора Великогорбашівської ЗОШ І-ІІ 
ст.,  Боровець В.Д.– директора Малоцвілянської 
ЗОШ І-ІІ ст.,  Горлату Л.С. – директора  Піщівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст.,  Масловського В.Р. - директора 
Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.,  Сікору О.П. -  заві-
дуючу РМЦ. 
 4. Нагородити Дипломами відділу освіти за 
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активну участь в районному конкурсі-ярмарку 
педагогічної творчості  «Освіта Звягельщини. 
Інноваційні педагогічні технології у навчально-
виховному процесі – 2012» та змістовно підго-
товлені матеріали: Семенишину Т.В. – заступ-
ника директора  з навчально-виховної роботи 
Наталівської ЗОШ І-ІІ ст., Желізко Р.Ц. - вчите-
ля початкових класів Слободороманівської 
гімназії, Богданчук Г.П. - вчителя початкових 
класів Слободороманівської гімназії, Лісовську  
С.В. - вчителя початкових класів Великомоло-
дьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Каленчук Т.М. - вчите-
ля української мови та літератури Пилипови-
цької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Савчук Т.А.—вчителя 
української мови та літератури Слободорома-
нівської гімназіїї, Васильчук Т.А.– вчителя укра-
їнської мови та літератури Великомолодьківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Анхім З.В. – вчителя російсь-
кої мови та світової літератури Піщівської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Борисюк О.К. - вчителя російської 
мови та світової літератури Гульської ЗОШ І-ІІІ 
ст., Кириченко Н.В. – вчителя англійської мови 
Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст., Микитюк Г.М. – вчи-
теля англійської мови Великомолодьківської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Петрук Н.В.. – вчителя англійсь-
кої мови Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст., Савчук 
Н.А. - вчителя англійської мови Калинівської 
ЗОШ І-ІІ ст., Філоненко Г.О. – вчителя німець-
кої мови Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст., Усенко 
О.С. – вчителя німецької мови Колодянської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Лопатюк Г.А. – вчителя німецької 
мови Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст., Недзельську 
М.М. – вчителя української мови та літератури  
Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст., Власюк Г.М. – вчи-
теля німецької мови Кленівської ЗОШ І-ІІ ст., 
Вовк Ю.А. – вчителя польської мови Суслівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Гриценка В.І. – вчителя мате-
матики Повчинської ЗОШ І-ІІІ ст., Петрук С.В.  
– вчителя математики Косенівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. , Ейсмонт А.О. – вчителя математики Тока-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. ,Гутель О.В. – вчителя 

інформатики Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст., 
Пилипчук С.С. – вчителя фізики Стрієвської 
ЗОШ І-ІІІ ст. , Нечипорук О.В. – вчителя фізи-
ки Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ст. , Сайко Л.О. – 
вчителя біології Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ ст., 
Лавренюк Л.І. – вчителя біології Великомоло-
дьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Янченка В.Г. – вчите-
ля біології Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст., Езейчук 
Р.Р. – вчителя біології Гульської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Ковальчук Г.І. – вчителя біології Івашківської 
ЗОШ І-ІІ ст., Мамчуровську Н.В. – вчителя 
хімії Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст. , Петришину 
О.В. – вчителя хімії Великогорбашівської 
ЗОШ І-ІІ ст., Черемху М.Р. – вчителя геогра-
фії Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., Дер-
кач І.В. – вчителя музичного мистецтва Неми-
льнянської ЗОШ І-ІІ ст., Ґудзь Л.А. - вчителя 
української мови та літератури Немильнянсь-
кої ЗОШ І-ІІ ст., Храбана І.С. – вчителя фізич-
ного виховання Великомолодьківської ЗОШ І-
ІІІ ст., Левченко А.К. – вчителя фізичного 
виховання Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст., Осінсь-
ку Н.О. – вчителя історії Федорівської ЗОШ І-
ІІІ ст., Пінчука М.В. – вчителя української 
мови та літератури Федорівської ,  ЗОШ І-ІІІ 
ст., Цимбалюк Г.Р. - бібліотекаря  Гульської 
ЗОШ І-ІІІ ст., Ковальчук Н.О. – заступника 
директора з виховної роботи  Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ст., Ковальчук Л.Р. – заступ-
ника директора з навчально-виховної роботи 
Таращанської ЗОШ І-ІІ ст., Вознюк Т.М. - 
заступника директора з виховної роботи, 
Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст., Алексійчук В.Н. - 
заступника директора з виховної роботи 
Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Бармака О.В. – 
вчителя правознавства Великомолодьківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст., Чечет Г.М. -  вчителя правоз-
навства  Івашківської ЗОШ І-ІІ ст., Павловську 
Т.Л. – завідуючу Городницьким ДНЗ № 1, 
Костюк К.М. – заступника завідуючої методи-

чним центром, Лопатюк В.Г. - методиста ме-
тодичного центру, Рошку С.П. – методиста 
методичного центру, Ляхович З.М. – методис-
та РЦТСТУМ. 
 5. Вказати керівникам  Анастасівської, Бори-

сівської, Брониківської, Броницької, Варварів-
ської, Гірківської, Калинівської, Кленівської, 
Курчицької, Курчицькогутянської, Лучицької, 
Поліянівської, Середньодеражнянської,  Та-
льківської, Таращанської, Тупалецької, Сухо-
вільської, Червоновільської, Яворівської ЗОШ 
І-ІІ ступенів, Барвинівської, Броницькогутянсь-
кої, Киянської, Косенівської, Красилівської, 
Новороманівської, Орепівської, Повчинської, 
Токарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на незадовіль-
ну організацію  колективів до участі в конкурсі
-ярмарку  педагогічної творчості «Сучасна 
освіта Звягельщини. Інноваційні педагогічні 
технології у навчально-виховному процесі – 
2012». 
6.  Керівникам загальноосвітніх навчальних 

закладів: 
- глибоко аналізувати зміст матеріалів, які 

подаються педагогічним колективом чи окре-
мими вчителями на  районний конкурс-
ярмарок (районну педагогічну виставку)  
«Сучасна освіта Звягельщини»,  звертаючи  
велику увагу на зміст та естетику їх  оформ-
лення, 
- даний наказ довести до відома  педагогіч-

них  працівників загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
7. Костюк К.М., заступнику завідуючої РМЦ,  

даний  наказ  довести до відома керівників 
закладів електронною поштою. 
8.  Контроль за виконанням наказу покласти 

на заступника начальника відділу освіти 
В.П.Андрощук. 
 
  Начальник відділу        О.А.Антипчук 

учасників навчально-виховного процесу в 
установах та закладах освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 
від 01.08.2001р. № 563 із змінами до нього, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20.11.2006 р. № 782, зареє-
строваними  в  Міністерстві   юстиції    Украї-
ни   11.12.2006 р. за № 1297/13171 на базі 
РМЦ 11, 12 січня 2012 року проведено 
перевірку знань з питань охорони праці та 
безпеки життєдіяльності у керівників ДНЗ 

Відповідно до 
Законів Украї-
ни „Про охоро-
ну пра-
ці" (ст.18), 
„Про пожежну 
безпеку" (ст. 

8), Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, затвердженого нака-
зом Державного комітету України з нагля-
ду за охороною праці від 26.01.2005 р. 
№ 15, Положення про порядок проведен-
ня навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці в закладах, устано-
вах, організаціях, підприємствах,  
підпорядкованих Міністерству освіти і 
науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
18.04.2006 р. № 304 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 7 липня 
2006 року за № 806/12680), Положення 
про організацію роботи з охорони праці 

та ЗНЗ, а також у відповідальних  за охо-
рону праці у навчальних закладах. 

На перевірку знань з питань охорони пра-
ці та безпеки життєдіяльності прибули 54 
керівники загальноосвітніх та дошкільних на-
вчальних закладів і 31 відповідальний за 
охорону праці в навчальних закладах райо-
ну. Залік, з яким усі присутні успішно впора-
лися, тим самим підтвердивши свої знання в 
даній галузі, проходив у вигляді тестів. 

 

Екзамен з охорони праці 

Стор. 3 Випуск 21 



Наказ №513 від 28.12.2011 року  

Стор. 4 Школам Лесиного краю 

Про підсумки II етапу Всеукраїнських  предме-
тних олімпіад з базових і спеціальних  дисци-
плін у 2011-2012 навчальному році 
З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді відповідно до 
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 
з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерст-
ва освіти і науки України від 18.08.98 р. № 305, 
Тимчасового положення про проведення І, ІІ, ІІІ 
етапів олімпіад з базових дисциплін, затвердже-
ного наказом управління освіти і науки облдержа-
дміністрації від 22.10.2010 р. № 247, наказу Мініс-
терства освіти і науки  України від 15.08.2011 р. 
№ 976 «Про проведення  Всеукраїнських учнівсь-
ких олімпіад і турнірів у 2011-2012 навчальному 
році»,  згідно  листа Житомирського ОІППО від 
30.09.11 р. № 9-544  «Про проведення  Всеукра-
їнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 
2011-2012 навчальному році» та наказу відділу 
освіти від 27.10.2011 р. №412 «Про підсумки І-го 
етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базо-
вих і спеціальних дисциплін у 2011-2012 навчаль-
ному році» в  жовтні-листопаді-грудні було прове-
дено ІІ (районний) етап олімпіад з української 
мови та літератури, російської мови та літерату-
ри, географії, історії, фізики, біології, хімії, мате-
матики, іноземних мов, правознавства, економіки, 
астрономії,  інформатики, трудового навчання, 
інформаційних технологій, екології. 
Враховуючи підсумки І етапу олімпіад, проведе-
них  на базах опорних шкіл освітніх округів, учні 7-
11 класів, в основному всіх загальноосвітніх на-
вчальних закладів  Городницького, Несолонсько-
го, Піщівського, Пилиповицького, Слободорома-
нівського, Суслівського,  Чижівського  та Ярунсь-
кого освітніх округів,  взяли  участь майже в кож-
ній   предметній олімпіаді.  
В п’яти з шістнадцяти предметних олімпіад взяли 
участь учні Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в  
чотирьох – Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, в 
трьох—Киянської ЗОШ І-ІІІ ст., Орепівської ЗОШ І
-ІІІ ст., в двох—Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
В п’яти з тринадцяти олімпіад взяли участь учні 
Курчицької, Стрієвської, ЗОШ І-ІІ ступенів, в чоти-
рьох – Брониківської, Немильнянської, Середньо-
деражнянської, Суховільської ЗОШ І-ІІ ступенів, в 
трьох – Борисівської, Івашківської Яворівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, у двох – Гірківської, Малоцві-
лянської ЗОШ І-ІІ ступенів, в одній – Великогорба-
шівської, Калинівської, Кленівської, Таращансь-
кої, Тупалецької  ЗОШ І-ІІ ступенів. 
 Слід відзначити, що в жодній олімпіаді не взяли 
участі учні Броницької, Варварівської,  Дідовиць-
кої,  Курчицькогутянської  та Червоновільської 
ЗОШ І-ІІ ступенів.  
Високі результати участі в олімпіадах показали 
учні Броницькогутянської (І-7, ІІІ-3),  Городницької 
(І-16, ІІ-8, ІІІ-9), Пилиповицької (І-5, ІІ-3. ІІІ-5), 
Чижівської (І-5, ІІ-4, ІІІ-3) ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сло-
бодороманівської гімназії (І-11, ІІ-11, ІІІ-5), Анас-
тасівської (І-1, ІІ-1), Курчицької (І-2, ІІІ-1), Наталів-
ської (І-1, ІІ-2, ІІІ-4), Лучицької (ІІ-2, ІІІ-2), Поліянів-
ської (І-1, ІІ-2, ІІІ-4) ЗОШ І-ІІ ступенів. 
Виходячи з підсумкових матеріалів оргкомітету та 
журі II етапу предметних олімпіад, 
НАКАЗУЮ: 
Визнати призерами і нагородити Дипломами І, ІІ 
ті ІІІ ступенів переможців ІІ етапу олімпіад. 

2. За значну роботу по вдосконаленню викла-
дання базових дисциплін, організацію позаклас-
ної роботи з учнями, підготовку їх до участі в 
районних олімпіадах нагородити Грамотами 
відділу освіти вчителів: 
Українська мова та література:  
Мельник Жанну Федорівну – Курчицька ЗОШ І-ІІ 
ст., Запольську Наталію Миколаївну – Стрієвська 
ЗОШ І-ІІ ст., Григорчук Тамару Романівну – 
Бр.Гутянська  ЗОШ І-ІІІ ст., Скибу Галину Мико-
лаївну – Сл.Романівська гімназія  
    Російська мова та зарубіжна література 
Братунець Аллу Миколаївну – Городницька ЗОШ 
І-ІІІ ст., Лагодинську Людмилу Анатоліївну – 
Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст., Хоніну Лідію Григорівну - 
Сл.Романівська гімназія 
   Англійська мова 
 Стрілець Марію Миколаївну – Бр.Гутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Гончаренко Світлану Вікторівну – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Осадчук Наталію 
Василівну – Сл.Романівська гімназія 
Німецька мова 
Філоненко Галину Олексіївну – Пилиповицька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Усенко Оксану Сергіївну – Колодян-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Французька мова 
Вовк Марію Василівну–Жолобненська ЗОШ І-ІІІст 
Польська мова 
Вовк Юлію Адольфівну – Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика 
Котчину Людмилу Василівну – Піщівська ЗОШ І-
ІІІ ст., Гриценка Василя Івановича – Повчинська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Захарчука Василя Володимировича  
– Курчицька ЗОШ І-ІІ ст., Карпінського Станісла-
ва Антоновича – Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст., Крав-
чик Любов Лаврентіївну–Бр.Гутянська ЗОШ І-ІІІст 
Фізика 
Касьяна Віталія Олександровича – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст., Мосійчук Людмилу Тофілівну - Ана-
стасівська  ЗОШ І-ІІ ст., Левченко Ніну Іванівну – 
Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Рябушко Ірину Іванів-
ну – Сл.Романівська гімназія 
Інформатика  
Майстренка Георгія Васильовича – Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Хімія 
Солощук  Олену Петрівну – Броницькогутянська 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Маруша Сергія Володимировича –  Городни цька 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Біологія 
Рафальського Олега Олексійовича – 
Сл.Романівська гімназія, Сольську Світлану 
Анатоліївну – Городницька ЗОШ І-ІІІ ст., Антоно-
ву Галину Юріївну – Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Географія 
Нагірняк Ірину Валеріївну – Городницька ЗОШ І-
ІІІ ст., Нагірняк Борис Анатолійович – Городниць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст., Шевчук Олену Олександрівну – 
Наталівська ЗОШ І-ІІ ст. 
Економіка 
 1. Бармака  Олексія Валентиновича – 
В.Молодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
Історія 
Марцинковську Зою Віталіївну – Броницькогутян-
ська ЗОШ І-ІІІ ст., Кірюшкіну Ларису Віталіївну – 
Сл. Романівська гімназія 
Право 
Кірюшкіну Ларису Віталіївну – Сл. Романівська 
гімназія, Нечипорчука Андрія Миколайовича – 

Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст., Лагодинського Воло-
димира Богдановича – Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ст.,Молодецьку Світлану Василівну – Несо-
лонська  ЗОШ І-ІІІ ст. 
Трудове навчання  
Шакуру Юлію Леонідівну – Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ст., Шпунтова Віктора Олександровича – Пи-
липовицька ЗОШ І-ІІІ ст., Присяжнюка Сергія 
Володимировича – Красилівська ЗОШ І-ІІІ ст.  
Екологія 
Рафальського Олега Олексійовича – 
Сл.Романівська гімназія 
Астрономія 
Процюка Миколу Дмитровича  – Киківська 
ЗОШ І-ІІІ ст., Рябушко Ірину Іванівну – 
Сл.Романівська гімназія 
Інформаційні технології 
Майстренка Георгія Васильовича – Городниць-
ка ЗОШ І-ІІІ ст. 
Визнати переможцями  та нагородити  грамо-
тами відділу освіти й цінними подарунками: 
- Городницьку ЗОШ І-ІІІ ступенів – І місце 
- Слободороманівську гімназію  -  ІІ місце 
- Чижівську ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце 
- Наталівську ЗОШ І-ІІ ступенів - І місце 
- Поліянівську ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІ місце 
- Курчицьку ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІІ місце. 
4. Головному спеціалісту відділу освіти 
(Ващенко Н.П.) вказати керівникам шкіл: Бро-
ницької (Халан М.М.), Варварівської (Корнійчук 
В.С.), Дідовицької (Ковальчук Т.В.), Курчицько-
гутянської (Петренко В.П.) та Червоновільської 
(Іванюк М.О.) ЗОШ І-ІІ ступенів на   незадові-
льну   роботу  по  підготовці    учнів до участі  у 
Всеукраїнських  предметних  олімпіадах  з  
базових та спеціальних дисциплін.  
5. Посилити  контроль  за роботою  вчителів-
предметників  по підготовці та результативно-
сті  участі учнів у Всеукраїнських предметних 
олімпіадах з базових  і спеціальних дисциплін 
керівникам  шкіл: Барвинівської  (Щепер Л.Т.), 
Федорівської  (Левченко А.К.), Киянської 
(Копчук М.П.), Новороманівської (Надієвець 
П.І.), Орепівської (Петрук М.Д.) ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів; Середньодеражнянської (Тарнавський 
М.Д.), Брониківської (Горблюк В.Д.), Немиль-
нянської  (Гудзь О.П.), Борисівської (Сапожнік 
В.С.), Івашківської (Ковальчук Г.І.), Яворівської 
(Токарчук О.А.), Гірківської (Смоляр В.І.), Тупа-
лецької (Богінська А.О.), Великогорбашівської 
(Семенюк І.Б.), Калинівської (Жигун І.Й.), Кле-
нівської (Лінкевич Ц.П.), Малоцвілянської 
(Боровець В.Д.), Таращанської  (Стасюк В.М.)  
ЗОШ І-ІІ ступенів 
 6. Директорам загальноосвітніх навчальних 
закладів проаналізувати результати олімпіад. 
Вжити заходів до покращення індивідуальної 
роботи з учнями по виявленню їх здібностей, 
формуванню інтересу до вивчення основ наук. 
Посилити увагу до обдарованих та здібних 
дітей в системі шкільних та позашкільних захо-
дів. 
7.  Методичному центру (Сікора О.П.) забезпе-
чити участь команд учнів- переможців ІІ 
(районного) етапу Всеукраїнських предметних 
олімпіад з базових і спеціальних дисциплін в 
ІІІ (обласному) етапі олімпіад. 
 8. Контроль за виконанням даного наказу     
покласти на заступника начальника відділу  
освіти  В.П.Андрощук.  
 



-місце—Витязь Петро, учень Суслівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.(в напрямку: вироби з бісеру), ІІ-
місце ( в напрямку вироби з бісеру) розділи-
ли: Волинець Іванна, учениця Городницької 
ЗОШ І-ІІІ ст. та Конончук Валентина, учениця 

Ярунської ЗОШ І-ІІІ ст., ІІІ-місце— 
Ничипорук Олександр учень Стрі-
євської ЗОШ  І-ІІст.( в напрямку: 
вироби  з дерева), ІІІ-місце Троць-
ка Альона учениця Колодянської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (в напрямку: вироби з 
ниток , ткани-
ни, хутра), ІІІ-
місце Десятко 
Вікторія уче-
ниця Наталів-
ської ЗОШ І-ІІ 
ст. (напрямку 
в ир об и:  з 
ниток, ткани-
ни, хутра) 

Дипломами:  «За втілен-

ня творчого 
задуму» нагоро-
джені Корчан 
Яна та Тимінсь-
ка Дарина, уче-
ниці  Суслівської 
ЗОШ І-ІІІст.,  
Гранецька Світ-
лана, учениця 
Н а т а л і в с ь к о ї 
ЗОШ І-І Іс т. ; 
« Н а й м е н ш и й 

Хто не зако-
ханий в чарі-
вну природу 
звягельської 
землі, рідно-
го села, у 

розмай дерев, квітів, 
зелене руно трав. Хто 
хоч раз побачив усе це – 
не забуде ніколи. І на-
справді, тільки велика 
любов до природи може 
творити такі дива гармо-
нії й уяви. Кожна творча 
робота з природного 
матеріалу, бісеру,  тканини  – це ніби мале-
нький світ. Саме такі роботи були представ-
лені на районну виставку-конкурс 
“Скарбниця майстерності”.  
Відбулася  виставка – конкурс 3 січня 2012р. 

на базі районного методичного центру, на 
яку було представлено 20 творчих робіт з 
різних напрямків декоративно-прикладної 
творчості з  дев’яти шкіл району 
( Н а т а л і в с ь к ої ,   К . Гу т я н с ьк о ї  , 
С.Дережнянської, Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст., 
Ярунської, Суслівської, Городницької, Киян-
ської. Колодянської ЗОШ І-ІІІ ст.) 
 Вітаємо переможців : 
І-місце—Терещук Олена, учениця Наталів-

ської ЗОШ І-ІІ ст.(в напрямку: вироби з ни-
ток),     І

учасник» - Лоік Назар, учень Ярунської ЗОШ; 
«За активну участь» - Васильчин Петро, 

учень Сртієвської 
ЗОШ І-ІІст., Костюк 
Олександр, учень 
Городницької ЗОШ І-

ІІІ ст. 
Майстер - 

к л а с 
(вироби з 
природно-
го матері-
алу) про-
в е л а  
учениця Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. вихованка 
РЦТСТУМ, неодноразова призерка обласних 
виставок-конкурсів - Ляхович Ірина. 
  Директор РЦТСТУМ В.М. Подкаура. 

Скарбниця майстерності 

Нагородження вихованців РЦТСТУМ 

Стор. 7 Випуск 21 

18 січня в м. Житомир на базі обласного центру науково-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 вихован-
ці РЦТСТУМ: 

- вихованець РЦТСТУМ Василенко Олег – ІІІ місце у  Всеукраїнських 
змаганнях  з судномодельного спорту, та абсолютний переможець в 
обласній виставці-конкурсі НТТУМ в напрямку "Водний транс-
порт" (керівник Василенко В.В.),  

- учениця 6 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ляхович Ірина, абсолютний 
переможець 12 обласного гуманітарного конкурсу «Космічні  фантазії»  
в номінації вироби з природного матеріалу (керівник Ляхович З.М.),  

- учениця 9 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. Корчан Яна, абсо-
лютний переможець 12 обласного гуманітарного конкурсу 
«Космічні фантазії» в номінації  вироби з бісеру (керівник 
Назаревич В.В.),  
- учениця 9 класу Киянської ЗОШ І-ІІІ ст. - абсолютний пере-
можець 4 обласної виставки-конкурсу НТТУМ «Поліські візе-
рунки» в номінації вироби з шкіри, тканини, хутра (керівник 
Ляхович З.М.),  
- вихованець РЦТСТУМ  Іорданополов Ігор абсолютний пере-
можець 21 обласної виставки-конкурсу НТТУМ в напрямку 
"Водний транспорт" (керівник Василенко В.В.).  
Цінні подарунки (годинники) вручав начальник управління 
освіти  і науки Житомирської облдержадміністрації 
О.В.Пастовенський та директор ЖОЦНТТУМ   А.В. Цалко. 
Директор РЦТСТУМ В.М. Подкаура. 



5 січня 2012 року на 
базі НВК «Гімназія 
імені Лесі Українки – 
ЗОШ І ступеня»  
проводилась тради-
ційна 13-а спартакіа-

да працівників освіти району. В програму змагань входили такі види спорту: шахи, шашки,  волейбол, настільний теніс 
(чоловіки і жінки).  В змаганнях спартакіади взяли участь 135 педпрацівників. 
 Показали найкращу підготовку та стали переможцями з волейболу об’єднана команда Великомолодьківської та 

Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Чижевський С.Ю.),  яка посіла І місце;  команда відділу освіти (капітан Горблюк В.В.)  -  на 
ІІ місці;  команда Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Чечет М.В.) – ІІІ місце. 
Серед жінок перемогу здобули педпрацівники відділу освіти (капітан Ляхович З.М.), другою стала команда Город-

ницької ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан Литвинчук Л.А.),  на  третьому  місці  –  команда  Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст. (капітан 
Чечет Л.В.). 
Взяли активну участь в змаганнях та показали добру фізичну і тактичну підготовку команди Федорівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Слободороманівської гімназії. 
 В змаганнях з настільного тенісу І місце виборов Горбовський В.П. (відділ освіти),  ІІ місце – Павлюк 

Ю.М. (Слободороманівська гімназія), ІІІ  місце  –  Горблюк В.В. 
(Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
 Серед  жінок  перемогу  у  змаганнях   з  настільного 

тенісу  здобула Бобер Л.В.   (відділ   освіти),  Савченко  С.К . 
(Федорівська  ЗОШ   І-ІІІ ст.) – ІІ місце,  Тарасюк О.А. 
(Несолонська ЗОШ І-ІІ ст.) – ІІІ місце. 
 І  місце  в  змаганнях  з шахів  розділили Іванюк М.М. 

(Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.) та Білий В.П. (РЦТСТУМ), ІІІ місце 
посів Макаренко М.І. (Повчинська ЗОШ І-ІІІ ст.). 
 Серед жінок у змаганнях з шахів І місце у Тартачної 

Н.М. (Червоновільська  ЗОШ  І-ІІ ст.),  ІІ місце -  у Шокур Г.І. 
(Орепівська ЗОШ І-ІІІ ступенів),  ІІІ місце -  у Весельської З.В. 
(Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.).  
Переможцями  у  змаганнях  з  шашок  стали   Іванюк  М.О.  та 

Тартачна Н.М. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.), ІІ місця посіли Іванюк М.М. (Червоновільська ЗОШ І-ІІ ст.) та Весельська З.В. 
(Поліянівська ЗОШ І-ІІ ст.), ІІІ місця  -   у  Колосовича М.А. (Піщівська ЗОШ  І-ІІІ ст.)  та  Шокур Г.І. (Орепівська ЗОШ   І-ІІІ 
ступенів). 
Переможці та призери змагань нагороджені грамотами відділу освіти та преміями райкому профспілки. 
методист відділу освіти Горбовський В.П. 

 в номінації  «Біологія» Пупенка Богдана Михайло-
вича – Чижівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів,  
 
 
в номінації  «Етика» Анхім 
Зою Володимирівну – Піщівсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ступенів,  

 
в номінації «Фізичне 
виховання» Дзюбчука 
Валентина Олексійовича 
– Поліянівська ЗОШ І-ІІ ступенів. 
 

Щиро бажаємо переможцям і всім 
педагогічним працівникам ЗНЗ райо-

ну міцного здоров’я,  
творчих злетів, 

 вперед іти  багато ще років 
собі на радість, учням на пораду. 

Щасливим бути тисяч сто ще літ 
і кожен день стрічати щиро й радо! 

Вітаємо переможців І туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року -2012»:  

в номінації  «Українська мова та 
література»  Гудзь Людмилу Фран-
цівну – Чижівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
 
 
в номінації 
«Англійська 
мова» Кириче-
нко Наталію 
Вікторівну – 
Повчинська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

 

«Учитель  року -2012» 

Школам Лесиного краю 

РМЦ 
Сайт відділу 

освіти: Osvita-
novog.at.ua 

Спартакіада педагогічних 
працівників 

Новоград-Волинський,   
вул.Соборності, 70,  

Телефони:   (04141) 5-24-75;    5-33-54 


