
   Шановні освітяни району! 
  Прийміть вітання з нагоди професійного 
свята—Дня працівників освіти. 
  Власною майстерністю, добротою, 
відповідальним ставленням до справи нав-
чання та виховання підростаючого поколін-
ня, ви на своїх робочих місцях повсякчасно 
доводите правдивість твердження, що пе-
дагог—це одна з найкращих,  найгу-
манніших професій. 
 Знання, душевне тепло, увага, які ви від-
даєте своїм вихованцям, гідні глибокої сус-
пільної поваги. 
 Щиро бажаємо вам, вашим родинам міц-

ного здоров'я, щастя, щедрої долі й нових трудових здобутків, здійснення всіх задумів і 
мрій. 
 Нехай щастить вам на нелегкій дорозі до вершини знань, в осягненні вікових надбань 
мудрості, у справі виховання громадян і патріотів незалежної України! 
Начальник відділу освіти   О.А.Антипчук 
Голова РК профспілки    Л.Ф.Вознюк 

Шановні шкільні бібліотекарі! 
  Прийміть найкращі вітання з нагоди Всеукраїнського 
дня бібліотек. Це свято свідчить про глибоку повагу 
народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки, 
культури, а також про визнання історичної ролі біблі-
отеки  в житті суспільства. 
  Саме ви, хранителі книг, допомагаєте читачам бути 
обізнаними у сучасних проблемах, пізнавати реальну 
картину світу. Бажаю вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, ра-
дості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. 
 

Начальник відділу освіти     О.А.Антипчук  

Зі святом, шановні освітяни! 
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З Днем працівників бібліотек! 
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Сердечно вітаємо всіх працівників дошкільних навча-
льних закладів з професійним святом. Цього дня вся 
країна вітає тих, хто за покликанням душі допомагає 
пізнавати світ, віддаючи силу й серце своїм вихован-
цям. 
Ви заслуговуєте на шану і повагу від суспільства, 
адже щодня віддаєте тепло своїх сердець дітям! Ща-
стя вам, добра, радості, поваги від колег, дітей та їх 
батьків!  

Начальник відділу освіти О.А.Антипчук 
Методист РМЦ  Гопанчук В.В. 

З Днем працівників 
дошкільної освіти! 



С Т О Р . 2  

Відкриття оновленої школи 

Подвійне свято для жителів  
       Колодянки.  

Осінь щедра не тільки на багаті 
врожаї,  але і на гарні свята та 
події в освітянському житті. Після 
гомінких Перших дзвінків, віднов-
лення роботи Барвинівської ЗОШ І
-ІІІ ст.. 12 вересня 2012 року свято 
завітало і в Колодянку. Адже саме 
тут, гостинно відкрив свої двері 
для найменших жителів громади 
Колодянський дошкільний навча-
льний заклад 

Розділити цю важливу подію з 
жителями села завітали Голова 
Верховної Ради України Володи-
мир Михайлович Литвин, голова 
Новоград-Волинської райдержад-
міністрації Сергій Іванович Лавре-
нюк, голова Новоград-Волинської 
районної ради  Франц Вікторович 
Весельський, начальник відділу 
освіти Новоград-Волинської рай-
держадміністрації Олександр Ана-
толійович Антипчук.   

Колодянський сільський голова 
Роман Васильович Опанасюк 
подякував будівельникам, зусил-
лями яких в такий короткий термін 
було відремонтовано і переоблад-
нано старе приміщення школи під 
дошкільний заклад. Він пояснив, 

що заклад відк-

ривається поки що з короткотрива-
лим режимом перебування,  так як 
малюки не хочуть бути щасливими 
завтра, вони хочуть бути щасливи-
ми вже сьогодні. Але найближчим 
часом розпочнуться роботи по ре-
організації закладу в типовий, буде 
відремонтовано спальну кімнату і 
налагоджено харчування.  

В своєму дебютному виступі 
маленькі господарі садочка розпові-
ли,  як вони довго чекали цієї події, 
дякували дорослим і обіцяли бути 
чемними і добрими. 

Усвідомлюючи, що дошкільні 
заклади є захисниками прав дитини, 
спільними зусиллями всіх гілок 
влади було розроблено заходи для 
забезпечення різнобічного розвитку 
дітей. Завдяки «Районній цільовій 
програмі розвитку дошкільної освіти 
на період до 2017 року» поступово 
стабілізується мережа дошкільних 
закладів в районі. І велика заслуга в 
цьому нашого земляка, Голови 
Верховної Ради України Володими-
ра Михайловича Литвина. Адже 
завдяки коштам, які вже 3-й рік 
поспіль виділяються урядом на 
розвиток дошкільної освіти, до кінця 
2012 року 
заплановано  
перевести у 
типові Киків-
ський, Черво-
новільський 
та Жолобнен-
ський дошкі-
льні заклади. 
Кошти держа-
вної субвен-
ції, які виділе-
ні за сприян-

ня Голови Верховної Ради  на соціаль-
но-економічний розвиток району, спря-
мовано на відновлення дитячого садка 
у с.Тупальці. Завдяки Володимиру Ми-
хайловичу встановлено ігрові площадки 
в Киківському та Яворівському дошкіль-
них закладах. І це ще не повний перелік 
його добрих справ. 

В своєму виступі Володимир Михай-
лович Литвин побажав дошкільнятам 
бути справжніми патріотами своєї краї-
ни і наголосив, що відновлення дитячих 
садочків є його святим обов’язком.  

Розуміючи  ефективність суспільного 
дошкільного виховання і  бажання вихо-
вувати своїх малят в умовах дошкільно-
го закладу, який є надійним помічником  
родини у догляді за дітьми, саме батьки 
не стояли осторонь, а приймали найак-
тивнішу участь в облаштуванні закладу. 
Від імені батьків слова вдячності шано-
ваному гостю та керівникам району 
висловила мама вихованця дошкільно-
го закладу Квадрович Надія Олексіївна. 
Хай буде всім нам цей день, як свято, 
Хай буде щастя в серці у батьків 
Хай сміх дзвенить дитячий і крилатий 
На нашій рідній українській землі! 
 
Методист РМЦ Гопанчук В.В. 

ті життєвого моменту, суму за 
безтурботним минулим… 
Для  учнів Барвинівської ЗОШ-ІІІ 
ступенів цей день став не тільки 
радісним днем початку нового 
шкільного життя , а ще й днем 
впевненості в людській доброті і 
відповідальності дорослих за 
долю підростаючого покоління.  
Відновлене приміщення школи за 
сприяння Голови Верховної ради 
України гостинно відкрило двері 
для учнів, вчителів, батьків. Це 
радісне свято початку нового 
відліку історії школи розділив з 
барвинівцями і сам Володимир 
Михайлович Литвин.  
Квітами, піснями, хлібом-сіллю 

Вересневий туман 
Огортає світанкові 

роси. 
Це початок дзвінкій, 

Гомінливій школярсь-
кій порі. 

Десь пшениці й жита 
Укладаються в рівні 

покоси. 
Школа ж двері відкрила 

Назустріч своїй дітворі. 
1 вересня! В цей день  душу кожної 
людини огортають і тривожать  різні 
почуття: хвилювання і радість, 
передчуття незвіданого,  важливос-

зустріли  поважного гостя, слова 
вдячності за добру справу віднов-
лення школи висловили учні,  дире-
ктор школи Щепер Людмила Тома-
шівна, голова батьківського комітету 
Гордійчук Зінаїда Федорівна, пред-
ставники громади села.  
В рамках  акції «Книга йде до шко-
ли», започаткованої фондом Воло-
димира Литвина «Майбутнє Поліс-
ся!», всі загальноосвітні заклади 
району отримали підручники і худо-
жню літературу, а учні Барвинівсь-
кої школи ще й особисті подарунки.  
Відроджена віра у щасливе, гомінке, 
радісне майбутнє школи є запору-
кою процвітання українського села, 
нації, країни.  
Методист РМЦ Вознюк Т.М. 

Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  



Майстер-клас Городницької школи 
С Т О Р . 3  В И П У С К  2 7  

13 вересні 2012 року на базі Город-
ницької ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся 
майстер-клас методики психологіч-
них досліджень особистості учня в 
системі виховної роботи школи за 
темою «Психолого-педагогічна 
діагностика  школярів». Заступник 
директора з виховної роботи Тітаре-
ва Тереза Валеріївна розповіла про 
напрацьовану систему  виховної 
роботи в школі, яка ґрунтується на 

результатах психолого-педагогічних 
досліджень всіх учасників виховного 
процесу. У формі електронної презен-
тації надані для поширення досвіду 
форми і методи роботи вчительського 
колективу школи. Голови методичних 
об*єднань класних керівників  опор-
них шкіл освітніх округів, заступники 

директорів з виховної роботи отримали 
можливість грунтовно ознайомитися з 

досвідом роботи 
класних керівни-
ків з використан-
ня методів пси-
холого-
педагогічної 
діагностики в 
роботі класного 
керівника Нагір-
няк І.В. (кл.кер.6-
А класу), Білоніг Н.Г. (кл.кер. 9-А класу), Брату-
нець А.М. (кл.кер. 5-В класу). Увазі учасників 
зібрання було представле-
не корекційне  заняття зі 
зменшення тривожності та 
підвищення рівня самооцін-
ки учнів 6 класу, яке прове-
ла практичний психолог 
школи Лакізюк І.С..  

25 жовтня 2012 року в РМЦ відбудеться районний етап 
конкурсу «Класний керівник року» (наказ по відділу №196 від 
10.05.2012). До 10 жовтня подати  методисту Вознюк Т.М. 
матеріали на конкурс: анкету за формою згідно з додат-
ком; фотографію (9х13 см); опис досвіду роботи  у письмо-
вій  формі  в одному примірнику державною мовою, в друко-
ваному вигляді та на електронних носіях (опис досвіду, си-
стема виховної роботи, яка визначена учасником як ефек-
тивна, використання проектних технологій, розробки 
практичних справ із учнями та їх батьками).  

на бібліотека. 
Голова районного методичного об’єднання, 
бібліотекар Гульської ЗОШ І-ІІІ ступенів Цим-
балюк Г.Р. познайомила присутніх з річним 
планом роботи бібліотеки. 
Керівник школи ППД, бібліотекар Новорома-
нівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  Гурасимюк О.В., 
поділилася досвідом роботи з навчальною 

книгою. 
На семінарі 
п і д н і м а л о с я 
питання повно-
го забезпечен-
ня школярів 
н а в ч а л ь н о ю 
книгою у 2012-
2013 навчаль-
ному році. 
Було обговоре-
но питання про 
участь перемо-

жців І туру «Найкращий читач школи» у ІІ турі, 
який відбудеться 26 вересня на базі районної 
дитячої бібліотеки. 
Також надані рекомендації по відзначенню 
Всеукраїнського дня бібліотек та 75-річчя Жи-
томирської області. 
На завершення семінару присутні переглянули 
електронну презентацію з досвіду роботи біблі-
отекаря Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Квад-
рович Н.О. та проект «Книга – мій найкращий 
друг», який підготувала та провела з учнями 2 
класу бібліотекар Слободороманівської гімназії 
Богданчук Г.П. 
Методист РМЦ Євпак О.М. 

18 вересня на базі РМЦ було проведе-
но семінар молодих та новопризначе-
них бібліотекарів на тему: «Основні 
вимоги до роботи шкільних бібліотек. 
Планування та ведення документації. 
Робота з навчальною книгою». 
На семінар прибуло 17 бібліотекарів. 
Методист по бібліотечних фондах 
Євпак О.М. наголосила на обов’язковій 
документації, яку повинна вести шкіль-

Районний семінар працівників бібліотек 
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Наша гордість 

Творча група вчителів історії 
12 верес-
ня на базі 
районно-
го мето-
дичного 
центру 
відбулося 
засідання 
творчої 
групи 

вчителів історії та правознавства за 
темою: «Проблема формування моти-
вації навчальної діяльності школярів 
за сучасних умов». Педагоги обговори-
ли та затвердили план роботи, визна-
чили основні концептуальні ідеї та 
теоретичні засади у вивченні історії. 

Основну увагу члени творчої групи 
у своїх подальших напрацюваннях 
будуть звертати на розвиток кри-
тичного мислення учнів у навчаль-
ній діяльності, на створення толе-
рантного середовища на уроках 
історії і правознавства,  на форму-
вання креативної компе-
тентності вчителя та 
життєвих компетентнос-
тей учнів у  сучасному 
інформаційному просто-
рі. Визначено розділ 
навчальної програми з 
історії України 7 класу, 
за яким буде розробле-
но електронний і друко-

ваний варіанти методичних 
рекомендацій і поурочних планів
-конспектів. Започатковано 
створення банку портфоліо 
вчителів історії і правознавства 
загальноосвітніх закладів райо-
ну. 

во-дослідницьких робіт, фестива-
лі, виставки-презентації досягнень 
учнівської молоді.  
      За умови реформування  сис-
теми національної освіти, підне-
сення ролі творчої особистості в 
суспільстві, значної актуальності 
набула проблема роботи з обда-
рованими дітьми  в загальноосвіт-
ніх навчальних закладах району. 
   Участь команд учнів ЗОШ ІІ-ІІІ 
ступенів в цьогорічних обласних 
предметних олімпіадах стала 
вагомим внеском в банк їх  висо-
ких навчальних досягнень. В по-
рівнянні з минулим навчальним 
роком (14 призових місць) кіль-
кість перемог сягнула сьогодні до 
цифри 26. 
     Так, за останні три роки учні 
Слодободороманівської гімназії, 
Городницької, Броницькогутянсь-
кої,  Жолобненської, Пилиповиць-
кої, Суслівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
посідають призові місця в ІІІ 
(обласному) етапі Всеукраїнських 
предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін.  
     Великими плодами своєї напо-
легливої праці по праву з року в 
рік пишаються:  
Скиба Галина Миколаївна, вчи-
тель української мови та літерату-
ри, Рафальський Олег Олексійо-
вич, вчитель біології та екології, 
Кірюшкіна Лариса Віталіївна, вчи-
тель історії та правознавства  
Слободороманівської гімназії;  
Майстренко Георгій Васильович, 
вчитель інформатики, Нагірняк 
Ірина Валеріївна та Нагірняк Бо-
рис Анатолійович, вчителі геогра-

фії Городницької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів; 
Солощук Олена Петрівна, вчитель 
хімії Броницькогутянської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів; 
Вовк Марія Василівна, вчитель 
французької мови, Антонова Гали-
на Юріївна, вчитель біології Жоло-
бненської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Філоненко Галина Олексіївна, 
вчитель німецької мови Пилипови-
цької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 
Вовк Юлія Адольфівна, вчитель 
польської мови Суслівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів. 
    Склад переможців ІІІ етапу Все-
українських предметних олімпіад з 
базових і спеціальних дисциплін  у 
2011-2012 навчальному році  ви-
кладений на сайті відділу освіти.  
 Наші обдаровані діти – наша 
гордість.  
   Обдаровані діти - майбутній цвіт 
нації, її інтелектуальна еліта, гор-
дість і честь України, її світовий 
авторитет. Під таким девізом і 
надалі працюватимуть вчителі 
району адже їх основне завдання 
– відпрацювання, розробка, нала-
годження, впровадження ефектив-
них методичних засобів та техно-
логій, пошуку навчання, виховання 
і самовдосконалення обдарованих 
дітей, створення умов для гармо-
нійного розвитку особистості. 
     Шановні наші вчителі і дорогі 
наші діти - 

хай же Вам щастить повсюди, 
  в кожній справі успіх буде. 

Щоб завжди творчо працювали – 
всім свою мудрість дарували! 

Заступник зав. РМЦ Космтюк К.М. 

     Розбудова державності в Украї-
ні зумовила нові тенденції в розви-
тку освіти. З’явилася нагальна 
потреба суспільства у діяльних, 
обдарованих, інтелектуально, 
творчо і духовно розвинених гро-
мадянах.  
    Модернізація національної 
освіти відповідно до потреб сучас-
ності, інтегрування в світовий 
освітній простір збіглися з перехід-
ним періодом, що характеризуєть-
ся низкою протиріч. Сучасна осві-
та має відповідати на запитання: 
кого ми вчимо? Навіщо? До чого 
прагнемо?     
    Кожна дитина по-своєму непо-
вторна. Вона приходить у цей світ, 
щоб творити своє життя, знайти 
себе: хтось здібний до музики, 
образотворчого мистецтва, худож-
ньої праці, хтось до математики, 
хтось пише вірші. Скільки дітей – 
стільки й здібностей, стільки й 
обдарувань. 
    В свій час  великий вчений 
К.Д.Ушинський говорив: 
«Пам’ятай, що учень – це не посу-
дина, яку потрібно наповнити, а 
факел, який треба запалити».  
    Цей вислів став крилатим. Його 
підхопили й несуть по життю вчи-
телі нашого району, які сумлінно 
працюють з дітьми в плані пошуку 
та удосконалення їх творчих і 
навчальних досягнень. 
 «Від творчого вчителя – до твор-
чого учня» під таким гаслом про-
ходять в системі освіти предметні 
олімпіади, конкурси-захисти науко-

Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  
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Про проведення огляду-конкурсу 
на кращий навчальний кабінет 
у 2012-2013 навчальному році 
   З метою вивчення кращого досвіду організації 
навчально-виховного процесу і оснащення навча-
льного середовища загальноосвітніх навчальних 
закладів 
НАКАЗУЮ: 
Затвердити Положення про огляд-конкурс на 
кращий навчальний кабінет (додаток 1). 
Провести з 01.10.12 р.  по 01.05.13 р. огляд-
конкурс організаційно-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу в школах та дошкі-
льних 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 за-
кладів забезпечити проведення на місцях огляду 
творчих лабораторій вчителя і вихователя до 
01.10.2012 р. та повідомити в оргкомітет дані про 
кабінети, які можуть взяти участь в районному 
огляді-конкурсі. 
Контроль за виконанням наказу покласти на заві-
дуючу районним методичним центром Сікору О.П. 
Начальник відділу               О.А.Антипчук 
 
Додаток 1 
до наказу по відділу освіти 
від 03.09.12 року № 318 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет 
проводиться відповідно до Закону України «Про 
загальну середню освіту», наказу Міністерства 
освіти і науки України від 20.07.04 р. № 601 «Про 
затвердження Положення про навчальні кабінети 
загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу 
відділу освіти від 03.09.12 р. № 318 «Про прове-

дення огляду-конкурсу на кращий навчаль-
ний кабінет». 

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ 
Вивчення кращого досвіду організації навча-
льно-виховного процесу і оснащення навча-
льного середовища загальноосвітніх навча-
льних закладів освіти району. 
Активізація роботи педагогів по удо-
сконаленню методики підвищення 
якості навчання і виховання учнів 
шкільного віку. 
Ширшого залучення до творчо пошукової 
діяльності вчителів, вихователів і підвищен-
ня на цій основі їх педагогічної майстернос-
ті.      
Створення умов для різнобічного розвитку 
особистості, індивідуалізації та диференціа-
ції навчання, виховання особистісних якос-
тей громадянина-патріота України. Виявлен-
ня кращого навчального кабінету. 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ 
В огляді-конкурсі беруть участь всі школи 
та дитячі навчальні заклади району, в яких 
обладнані навчальні кабінети у відповідності 
до Положення про навчальні кабінети зага-
льноосвітніх навчальних закладів. 

ІV. ФОРМА ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
Основною формою проведення огля-
ду-конкурсу є оглядові презентації 
кабінетів згідно основних положень 
про навчальний кабінет та мети і 
завдання огляду-конкурсу. 
Огляд-конкурс проводиться з 01.10.12 по 
01.05.13 р. в два етапи:  
І етап (шкільний) -  01.10.12 - 31.12.12 р.  
II етап (районний) -  01.01.13 - 01.05.13 р. 
V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОГЛЯДУ-
КОНКУРСУ 
Визначення предметної специфіки кабінетів. 

Розміщення кабінетів. 
Оснащення засобами навчання та шкіль-
ним обладнанням за єдиними 
вимогами до упорядкування та удоскона-
лення організаційно-педагогічних 
умов функціонування цих кабінетів. 
VІ. ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗ-

НИКІВ 
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 захо-
дів (за запрошенням). 
Вивчення документації та обладнання 
кабінетів. 

VІІІ. РОБОТА ЖУРІ 
Робота журі здійснюється за окремим 
графіком. 
Оцінювання та підведення підсумків про-
водиться по навчальних та ігрових кімна-
там окремо. 

IX. ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Вчителі та вихователі, які за наслідками 
огляду-конкурсу посіли І місце нагороджу-
ються грамотами відділу освіти, диплома-
ми РК профспілки працівників освіти та 
грошовими преміями. 
Кабінетам присвоюється звання 
«Зразковий». 
X. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
Відділ освіти за поданням журі підводить 
підсумки огляду-конкурсу до 15.05.2013 
року та видає відповідний наказ.  

Дата проведення: 12 грудня 2012 
року. 

3. З німецької мови – другий 
В с е ук р а ї н с ь к и й  к он к у р с 
«Орлятко» 

Подання заявок: до 25 жовтня 
2012 року. 

Дата проведення: 13 грудня 2012 
року. 

4. З французької мови – другий 
В с е ук р а ї н с ь к и й  к он к у р с 
«Галлус» 

Подання заявок: до 25 жовтня 
2012 року. 

Дата проведення: 14 грудня 2012 
року. 

5. З українознавства – четвер-
тий Всеукраїнський конкурс 
«Патріот». Подання заявок: до 20 
грудня 2012 року. 

Дата проведення: 01 лютого 
2013 року. 

6. З російської мови – другий 
Всеукраїнський конкурс 
«Лукоморье». 

Подання заявок: до 20 грудня 
2012 року. Дата проведення: 07 
лютого 2013 року. 

Просимо Вас включити ці 
заходи до плану роботи у 2012/-
/2013 навчальному році, повідо-
мити вчителів відповідних дис-
циплін про терміни проведення 
конкурсів та розмістити інфор-
мацію про них на сайтах навча-
льних закладів. 

Інформаційні матеріали та заявки для 
участ і знаходяться на  сайт і 
www.uclever.com. 

 Начальник відділу  О.А.Антипчук 

Доводимо до Вашого відома 
розклад лінгвістичних конку-
рсів, які відбудуться у загально-
освітніх навчальних закладах 
України впродовж 2012/2013 
навчального року: 

1. З російської мови – 
тринадцятий Міжнародний 
конкурс 

«Русский медвежонок – язы-
кознание для всех». 

Подання заявок: до 10 жовтня 
2012 року. 

Дата проведення: 15 листопа-
да 2012 року. 

2. З англійської мови – 
третій Всеукраїнський кон-
курс «Гринвіч» 

Подання заявок: до 25 жовтня 
2012 року. 

До уваги директорів шкіл! 
До відома вчителів 
української мови і 
літератури  
т а  ш к і л ь н и х 
бібліотекарів! 
26 вересня 2012 року на 
базі районної дитячої 
бібліотеки відбудеться 
конкурс «Найактивніший 
читач району». 
Початок о 10.00 год. 
Про умови конкурсу 
можна дізнатися в РМЦ та  
р а й о н н і й  д и т я ч і й 
бібліотеці. 
Методист  Євпак О.М. 
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Директорам шкіл! 

Наказ №321 від 3.09.12р. 
   Про проведення І-го етапу 
Всеукраїнських  предметних 
олімпіад з базових дисциплін  
і спеціальних дисциплін у 
2012-2013 навчальному році 
Відповідно до Положення про Всеук-
раїнські учнівські олімпіади з базових 
і спеціальних дисциплін, турніри, 
конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси 
фахової майстерності, затверджено-
го наказом Міністерства освіти і нау-
ки 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 літера-
тури, російської мови та літератури, 
математики, інформатики, фізики, 
хімії, біології, географії, основ еконо-
міки, історії, основ правознавства, 
екології, іноземних (англійська, німе-
цька, французька, польська) мов, 
трудового навчання провести у жов-
тні 2012 року на базі опорних шкіл  
Городницького, Піщівського, Пилипо-
вицького,  Слободороманівського, 
Суслівського,  Несолонського,  Чижів-
ського  та  Ярунського  освітніх  
округів.  
До участі в олімпіадах залучити всіх 
бажаючих учнів шкіл: 

математика – учні 6 -11 класів; 
українська мова та література, 
польська мова, фізика, географія – 
учні  7 -11 класів; 
російська мова та література, іно-
земна мова (англійська, німецька, 
французька), хімія, біологія, інфор-
матика, 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 прове-
дення І-го етапу олімпіад: 
- українська мова та література  - 2 
жовтня 
- трудове навчання  - 3 жовтня 
- російська мова та література - 4 
жовтня 
- географія  - 5 жовтня 
- математика  - 9 жовтня 
- історія  -  10 жовтня 
- економіка  -  11 жовтня 
- біологія  -  12 жовтня 
- англійська  мова -  16 жовтня 
- польська мова  -  16 жовтня 
- німецька мова -  16 жовтня 
- французька мова  -  16 жовтня 

- хімія  -  17 жовтня 
- екологія -  18 жовтня 
- астрономія  -  19 жовтня 
- фізика  -  23 жовтня 
- правознавство -  24 жовтня 
- інформатика -  25 жовтня 
Профільним методистам до 30 
вересня 2012 року підготувати  і 
затвердити  на засіданні ради 
методичного центру завдання для 
проведення І-го етапу олімпіад. 
О.П.Сікорі, завідуючій методичним 
центром, забезпечити завданнями  
І-го етапу предметних олімпіад 
керівників опорних шкіл освітніх 
округів за  день  до визначеного 
терміну їх проведення. 
Керівникам опорних шкіл освітніх 
округів до 20 вересня 2012 року  
створити та затвердити на місцях 
склад оргкомітету і склад журі 
предметних олімпіад. 
Журі  І-го етапу після проведеної 
олімпіади в обов’язковому порядку 
на наступний день подати фахо-
вим 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 начальни-
ка відділу освіти В.П.Андрощук. 
 
Начальник відділу    О.А. Антипчук 

твір на тему «Полісся – моя 
Батьківщина. Я її майбутнє»; 

малюнок на тему «Майбутнє 
Полісся»; 

фото-робота на тему 
«Майбутнє Полісся»; 

твір на тему «Майбутнє Поліс-
ся» 

у таких вікових групах: до 6 
років, 6-9 років, 10-15 років, 15-18 
років, 18 років і старші. 

Заявки  на  участь приймаються 

Відділ освіти пропонує вам 
провести роботу серед школярів 
по участі в жовтневій виставці-
конкурсі творчих робіт 
«Майбутнє Полісся», яку прово-
дить Благодійний Фонд Володи-
мира Литвина. 

  Виставка та оцінювання 
робіт проводиться за такими 
номінаціями: 

твір на тему «Як я провів 
літо»; 

з 1 по 20 вересня  2012 року за 
адресою: м. Новоград-
Волинський, вул. Лесі Українки, 
1.  Роботи приймаються до 24 
вересня 2012 року. 

Всі учасники будуть відзначе-
ні цінними подарунками від 
організаторів. 

  
За довідками звертатись до 

методиста РМЦ Євпак О.М. 

Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  

До 10 жовтня 2012 року подати замовлення у двох екземплярах на виготовлення 
документів про освіту ( атестат про повну загальну середню освіту, свідоцтво пр
о базову загальну середню освіту )  для випускників 2013 року.  Кожна сторінка за
мовлення завіряється особистим підписом керівника закладу і печаткою, реєстра
ційний штамп навчального закладу обов ’ язковий.  

Лопатюк В.Г. 



Наказ №328 від 10.09.12р. 

С Т О Р . 7  В И П У С К  2 7  

Про проведення фестивалю  
дитячої та юнацької творчості  
«Перлини Звягельщини - 2013» 
    На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року   № 
927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтрим-
ки обдарованих і талановитих дітей та молоді», розпорядження голо-
ви Житомирської державної адміністрації від 31.12.2010 року № 4333 
«Про обласну соціальну програму розвитку позашкільної освіти на 
період до 2014 року» та з метою відродження, розвитку, популяриза-
ції музичного мистецтва, заохочення дітей, юнацтва до занять музич-
ним мистецтвом, пошуку і підтримки талановитих дітей та молоді 
НАКАЗУЮ: 

Затвердити Положення про фестиваль дитячої та юнацької твор-
чості «Перлини Звягельщини-2013» (додається). 

Провести І - шкільний ( жовтень  2021 року – січень 2013 року) та ІІ 
- районний (лютий-квітень 2013 року) етапи фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини - 2013». 

Затвердити  склад оргкомітету та журі  фестивалю дитячої та 
юнацької творчості «Перлини Звягельщини - 2013» (додаток 1, 2). 

Затвердити графік проведення ІІ етапу фестивалю (додаток 3). 

Заступнику завідуючої методичного центру Костюк К.М.: 
4.1.Забезпечити висвітлення інформації про проведення фестива-

лю «Перлини Звягельщини - 2013» в засобах масової інформації. 
4.2. Забезпечити урочисте проведення фіналу фестивалю та наго-

родження кращих колективів, окремих виконавців та їх керівників. 
4.3. Забезпечити участь кращих колективів та окремих виконавців 

ІІ етапу фестивалю в заключному концерті 30.05.2013 року. 
Керівникам шкіл: 
5.1. Визначити склад оргкомітетів та журі по підготовці і проведен-

ню І етапу фестивалю. 
5.2. Забезпечити організаційно-методичну підготовку проведення І 

та ІІ етапів фестивалю. 
5.3. Провести І етап фестивалю в жовтні 2012 року –  січні 2013 

року. 
5.4. Забезпечити участь кращих колективів та окремих виконавців 

І етапу в проведенні ІІ етапу фестивалю протягом лютого - квітня 
місяців 2013 року згідно графіка (додаток 3). 

Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу методич-
ним центром  Сікору О.П. 

Начальник відділу    О.А.Антипчук 

закладів району на отримання стипендії голови держав-
ної адміністрації, які досягли високих успіхів у навчанні і 
за результатами участі у Всеукраїнських предметних 
олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах нау-
ково-дослідницьких робіт МАН України (ІІ, ІІІ, ІV етапи) 
нагороджені  Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів, мають високі 
результати участі у спортивних змаганнях, спартакіадах, 
турнірах, досягли високих успіхів в конкурсах та фестива-
лях з музичного мистецтва (додаток 1). 

2. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Арсенюк 
Н.О.) забезпечити виплату стипендій учням-
претендентам в розмірі 100 гривень кожному з 1 вересня 
по 31 грудня 2012 року.    

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 
заступника начальника відділу освіти Андрощук В.П. 

 

Начальник відділу     О.А.Антипчук 

Про затвердження списку учнів-претендентів 
загальноосвітніх навчальних закладів району на  
отримання стипендії голови державної адміністрації 
Згідно рішення комісії відділу освіти по визначенню прете-

ндентів  на стипендію голови державної адміністрації 
(протокол від 29.08.12 р. № 2),  з метою стимулювання твор-
чого самовдосконалення  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, занять спортом та  
на виконання розпорядження голови державної адміністрації 
від 16.01.12 р. № 52 «Про призначення стипендій учням зага-
льноосвітніх навчальних закладів району» 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити список учнів-претендентів загальноосвітніх 

Наказ №305 від 30.08.12р. 

Підведення підсумків роботи гуртків музичного мистецтва. 
III. Учасники фестивалю 

У фестивалі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільно-
го навчальних закладів. 
Учасниками фестивалю можуть бути всі бажаючи учні віком до 
18 років. 

IV. Форма та місце проведення 
Основною формою проведення фестивалю є конкурси та 
оглядові (презентаційні) концерти. 
Фестиваль проводиться з жовтня 2012 року  по травень 2013 
року: 
I етап -  у школах: жовтень  2012 року – січень 2013 року 
II етап – у зонах:   лютий -  квітень 2013 року 
ІІІ етап – заключний :  30 травня 2013 року 
Початок концертів о 14.30 год.  

І. Загальні положення 
Фестиваль дитячо-юнацької творчості «Перлини Звягельщини-
2013» проводиться відділом освіти, РК профспілки працівників 
освіти і науки, центром творчості, спорту, туризму учнівської 
молоді, відділом у справах сім’ї, молоді і спорту районної дер-
жавної адміністрації. 

II. Мета і завдання 
Сприяння розвитку та популяризації музичного мистецтва 
серед шкільної молоді. 
Заохочення дітей та молоді до занять музичним мистецтвом. 
Пошук та підтримка талановитих дітей і молоді, розвиток їх 
творчих здібностей та пізнавальних інтересів в галузі музично-
го мистецтва. 
Виявлення кращих колективів та обмін досвідом роботи з му-
зичного мистецтва. 

ПОЛОЖЕННЯ 
фестивалю дитячо-юнацької творчості  

«Перлини Звягельщини-2013» 



V. Програма фестивалю 
Оглядово-конкурсна програма фестивалю формується з ура-
хуванням жанрово-стильових напрямків відібраних творів і 
складається не менше ніж з трьох номерів для кожного 
виду виконавства. 
Заклади І-ІІІ ступенів представляють такі колективи: 
- хоровий колектив обов’язково ,( квартет, тріо, дует, соло)  
- гра на музичних інструментах (оркестр, ансамбль, дует, со-
ло) 
- авторська пісня, авторська поезія 
- хореографія. 
Заклади І-ІІ ступенів представляють такі колективи: 
 - вокальний ансамбль обов’язково, (квартет, тріо, дует, 
соло) 
 - гра на музичних інструментах (ансамбль, дует, соло) 
 - авторська пісня, авторська поезія 
 - хореографія. 
Представлені музичні та поетичні твори мають бути різнохара-
ктерними,  різножанровими та виконуватись з супроводом і 
без супроводу. 

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

НАКАЗ № 351 від 
20.09.12р.  

Про створення  
друкованих видань 
освітніх округів 
З метою презентації шкі-

льного життя у межах освітнього округу, забезпечення відкри-
тості навчально-виховного процесу, поширення педагогічного 
досвіду колективів навчальних закладів та окремих педагогів, 
обміну інформацією між установами освіти 

Н А К А З У Ю: 
Директорам шкіл: 
1.1. Розпочати створення і видавництво на базі опорних 

шкіл Городницького, Несолонського, Піщівського, Пилипови-
цького, Слободороманівського, Суслівського, Чижівського, 
Ярунського освітніх округів друкованих видань (газет, альма-

нахів, вісників, тощо)  
до 01.11.2012 року.  
1.2. Створити редакційні колегії з числа педагогів окру-
гу 
 до 10.10.2012 року. 
1.3. Розміщати електронні варіанти видань на сайтах 
опорних шкіл та на веб-сайті відділу освіти. 
Постійно 
Контроль за виконання наказом покласти на заступника 
начальника   
відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу О.А. Антипчук 

РМЦ 

РМЦ Сайт відділу освіти: 

Osvita-novog.at.ua 

VI. Керівництво і журі 
Попередній відбір здійснює оргкомітет та журі фестивалю. 
Журі прослуховує учасників фестивалю і визначає кращих у 
номінаціях, передбачених положенням за такими критеріями: 
- виконавська майстерність 
- акторські здібності 
- сценічна культура 
- якість супроводу 
- відповідність репертуару вікові учасників. 

VII. Нагородження 
Кращі колективи та окремі виконавці фестивалю нагороджу-
ються Дипломами та цінними призами. 

VIII. Фінансові витрати 
Фінансування фестивалю: бюджетні, спонсорські кошти, бла-
годійні внески. 
Оплату проїзду членів оргкомітету та журі в зони району на 
оглядові концерти здійснює відділ освіти РДА. Нагородження 
кращих колективів, окремих виконавців фестивалю та їх керів-
ників здійснюють: відділ освіти, відділ у справах молоді та 
спорту, РК профспілки працівників освіти. 

Продовження  
Положення фестивалю дитячо-юнацької творчості  

«Перлини Звягельщини-2013» 

ГРАФІК  
проведення ІІ етапу фестивалю 
 дитячої та юнацької творчості  
«Перлини Звягельщини – 2013» 

05.03.2013 
р. 

Новороманівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Школи да-
ної зони 

15.03.2013 
р. 

Гульська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Школи да-
ної зони 

04.04.2013 
р. 

Ярунська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Школи да-
ної зони 

05.04.2013 
р. 

Городницька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Школи да-
ної зони 


