
Правда 
Мене навчала мати ще колись:  
Як виростеш, моя мала дитино,  
То мудрим будь і мужнім будь в 
житті.  
Скупі два слова. Нелегкі два слова.  
У мудрості свої закони є:  
І цвіт, і злет, і несходимі пущі.  
Пізнай краплину і точіння зір,  
Зерно, і камінь, і могутній всесвіт,  
А правда лиш одна — вона колюча,  
Гірка й жорстока. І завжди в біді.  
Тож мужнім будь —  
оборони її,  
Карай себе і серце рви на частки,  
Збивай коліна в кров,  
Упавши — встань,  
І знов іди, і знов шукай її.  
Як проклянуть лукаві —  
проклянися!  
Як одречуться друзі —  
що ж, даремно,  
Залишать рідні одного —  
хай так!  
Як треба вмерти — тілом ляж за 
неї,  
Ох, нелегкі два слова.  
Нелегкі!  

Андрій Малишко 
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Натхненний співець свого народу,  Малишко, із молоком мате-
рі ввібрав  у себе любов до народної творчості, до української 
пісні, - і це любов на все життя… 

Максим Рильський 
Андрій Малишко – поет-лірик від Бога, його голос, то ніжний і 
схвильований,  як перші слова кохання, то гнівний, сповнений 
пристрасті вибухової сили, не можна сплутати з чиїмось ін-
шим. Навіть у ряду визначних талантів, яких дала українська 
поезія світові в ХХ  столітті – Максим Рильський, Павло Тичи-
на, Євген Маланюк, Богдан Ігор Антонич, Василь Стус, – пос-
тать Андрія Малишка не блякне, вирізняється глибокою поети-
чною самобутністю, власним баченням світу, органічним єди-
нокорінням з народнопоетичною творчістю, інтимним тоном 
звучання, навіть коли він говорить про світові, загальнолюдсь-
кі проблеми. А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за ка-
мертоном української народної пісні. 

«Сонця і правди сурмач...» 

14 листопада—100 років від Дня народження поета 

9 листопада, у день вшануван-
ня пам'яті Преподобного Нестора-
літописця, наша держава відзначає 
День української писемності та 
мови, свято, яке гуртує усіх нас на 
шляху відродження духовності, 
зміцнення державності, формуван-
ня громадянського світогляду. 
Адже кожен народ відбувся тоді, 
коли усвідомив себе у рідному сло-
ві.  
  Традиційно цього дня в освітніх 
округах відбудеться відкриття          
І етапу ХІІІ Міжнародного конку-
рсу з української мови ім. Петра 
Яцика. 
 
Мова — державна перлина,  
Нею завжди дорожіть: 
Без мови немає країни — 
Мову, як матір, любіть. 
                                 Ф. Пантов 
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НАКАЗ № 373 від 10.10.12 р. 

   Про проведення ІІ-го етапу 
Всеукраїнських  учнівських 
олімпіад з базових і спеціаль-
них дисциплін у 2012-2013 
навчальному році 
На виконання наказу Міністерс-
тва освіти і науки України від 
14.08.2012 року № 916 «Про 
проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів у 
2012-2013 навчальному році», 
відповідно до «Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіа-
ди з базових і спеціальних дис-
циплін, турніри, конкурси-
захисти науково-дослідницьких 
робіт та конкурси фахової майс-
терності», затвердженого нака-
зом МОНмолодьспорту України  
від 22.09.2011 р. № 1099, згідно 
наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 
від 27.06.2012 року № 751 «Про 
започаткування щорічної Всеук-
раїнської учнівської олімпіади з 
фізичної культури та спорту», у 
відповідності до  листа Жито-
мирського ОІППО від 24.09.2012 
року № 9-593 та з метою пошу-
ку, підтримки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді 
Н А К А З У Ю: 
1. ІІ-й (районний)  етап учнівсь-
ких олімпіад з української мови 
та літератури, російської мови 
та  літератури, математики, 
інформатики, фізики, хімії, біо-
логії, географії, основ економі-
ки, історії,  правознавства, іно-
земних (англійської, німецької, 
французької, польської) мов, 
трудового навчання, інформа-
ційних технологій, педагогіки та 
психології, фізичної культури та 
спорту провести у жовтні-грудні 
2012 року.  
До участі в олімпіадах залучити  
учнів-переможців І-го етапу 

відповідних олімпіад. 
До участі в олімпіаді з фізич-
ної культури та спорту залучи-
ти учнів 11 класів (1 дівчина, 1 
хлопець).  
2. ІІ-й (районний) етап олімпі-
ад з базових дисциплін про-
вести  в такі терміни на базі 
відповідних навчальних закла-
дів: 
25 жовтня - німецька мова - 
Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
31 жовтня - географія  - 
Н.Романівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
1 листопада - французька 
мова  - Жолобненська ЗОШ І-
ІІІ ст. 
3 листопада  - фізика, історія  
- ЗОШ № 2, м. Н-Волинський 
10 листопада  - англійська 
мова, біологія - ЗОШ № 2, м. 
Н-Волинський 

17 листопада - педагогіка і пси-
хологія - РМЦ 
17 листопада - ІКТ - Пилипови-
цька ЗОШ І-ІІІ ст. 
24 листопада - українська мова 
та література, фізична культура 
та спорт - ЗОШ № 2, м. Н-
Волинський 
28 листопада   - економіка - РМЦ 
1 грудня - математика, правоз-
навство - ЗОШ № 2, м. Н-
Волинський 
8 грудня - трудове навчання  - 
РМЦ 
9 грудня  - інформатика  - на 
місцях, через Інтернет 
15 грудня  - російська мова та 
література, хімія - ЗОШ № 2, м. Н
-Вол. 
21 грудня  - екологія  - РМЦ 
22 грудня  - астрономія  - РМЦ 
  Початок роботи олімпіад: 10 
год. 00 хв. 
3. В ІІ (районному) етапі олімпі-
ад беруть участь учні-переможці 
І (шкільного) етапу олімпіад 
(перше та друге місця). 
4. Для проведення ІІ (районного) 
етапу олімпіад створити оргкомі-
тет  та журі (додаток № 1) до 
складу яких залучити кращих 
вчителів, представників відділу 
освіти, методистів РМЦ. 
5. Для проведення олімпіад 
керуватися методичними рекоме-
ндаціями розробленими предме-
тними лабораторіями  Житомир-
ського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти.   
6. Витрати на проведення ра-
йонних олімпіад провести за 
рахунок коштів, виділених на 
проведення позакласних заходів. 
7. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад 
надсилати звіти про проведення 
ІІ етапу олімпіад з навчальних 
предметів  та заявки на участь у 
ІІІ етапі олімпіад відповідному 
оргкомітету обласних олімпіад не 
пізніше, ніж через п’ять днів після 
проведення олімпіади з даного 
предмета (в паперовому та елек-
тронному варіантах). 
8. Оргкомітету ІІ етапу олімпіад 
забезпечити участь команд в ІІІ 
етапі в січні - лютому 2013 року.  
До місця проведення олімпіад, 
згідно п. 3.11 чинного Положен-
ня, учні прибувають організовано 
у супроводі керівника команди, 
маючи при собі паспорт або сві-
доцтва про народження, медичну 
довідку про відсутність інфекцій-
них хвороб та контакту з інфек-
ційними хворими. 
 Команду чисельністю  5 чоловік 
супроводжують двоє дорослих, 
які є керівниками  команди і від-
повідають за життя та здоров’я 
членів команди. 

9. До 10.01.2013 року оргкомітету ІІ 
етапу олімпіад  проаналізувати ре-
зультати предметних олімпіад з ме-
тою поліпшення їх організаційного 
рівня, підвищення якості підготовки 
учнів до олімпіад, удосконалення 
роботи з обдарованими дітьми та 
довести до відома педагогічних ко-
лективів загальноосвітніх навчаль-
них закладів. 
10. Контроль за виконанням даного 
наказу покласти на заступника  нача-
льника відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу   О.А.Антипчук 
 

Додаток 1 
до наказу по відділу освіти 

  від  10.10.12 року № 373 
 
СКЛАД   ОРГКОМІТЕТУ 
Андрощук В.П.  –  голова оргкоміте-
ту,  заступник начальника  відділу  
освіти                       
Костюк К.М. –  заступник  голови,  
заступник завідуючої РМЦ 
Члени оргкомітету: 
Сікора О.П. -  завідуюча  РМЦ 
Дем’янчук  Н.К.–  методист   РМЦ 
Скрипнюк Ю.О.–  методист   РМЦ 
Вознюк Т.М. –  методист   РМЦ 
Рошка С.П. –  методист  РМЦ 
СКЛАД   ЖУРІ 
Українська  мова  та  літерату-
ра 
1. Рошка С.П. -   голова журі, мето-
дист РМЦ 
2. Мулярець М.М. -  Несолонська 
ЗОШ 
3. Горлатий Я.В. -  Піщівська ЗОШ 
4. Скиба Г.М. -  Сл. Романівська 
гімназія 
5. Ситницька В.І. -  Городницька 
ЗОШ 
6. Маліш Г.С. - В.Молодьківська 
ЗОШ 
7. Петровська А.С. - Наталівська 
ЗОШ 
8. Нагаль Н.М. - Чижівська ЗОШ 
9. Пінчук М.В. - Федорівська ЗОШ 
10.Запольська Н.М. - Стрієвська 
ЗОШ 
11.Щирська Л.В. -  Киківська ЗОШ 
12. Ясіневич Г.Й. -  Суслівська ЗОШ 
13. Шинкарук Г.С. -  В.Горбашівська 
ЗОШ 
Англійська  мова 
1. Микитюк Г.М. -  голова журі, 
В.Молодьківська ЗОШ 
2. Осадчук Н.В. -  Сл.Романівська  
гімназія    
3. Колесник Н. В. -  Городницька 
ЗОШ               
4. Кириченко Н.В. -  Н.Романівська 
ЗОШ 
5. Петрук Н.В. -  Несолонська ЗОШ 
6. Ващенко С.А. -  Красилівська 
ЗОШ 
7. Савченко С.К. -  Федорівська 
ЗОШ 
8. Горшкальова Н.М. -  Варварівська 
ЗОШ 

Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  
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9. Гавронська О.Г. -  Малоцвілянська 
ЗОШ 
Німецька  мова 
1. Філоненко Г.О. -  голова журі, Пили-
повицька ЗОШ 
2.Дорошкевич А.Б.-Орепівська ЗОШ 
3. Лопатюк Л.П. -  К.Гутянська   ЗОШ 
4. Лопатюк Г.А. -  Колодянська ЗОШ 
5. Радзивіл Т.В. -  Яворівська ЗОШ 
6. Гришан В.І. -  Красилівська ЗОШ 
7. Букацька М.П. -  Токарівська ЗОШ 
8. Власюк Г.М. - Кленівська ЗОШ 
9. Іванюк М.О. -  Ч.Вільська ЗОШ 
Французька  мова 
1. Костюк К.М. -  голова журі, заступ-
ник завідуючої РМЦ 
2. Вовк М.В. - Жолобненська ЗОШ  
3. Горбовський  В.П. -  методист РМЦ 
Польська  мова 
1. Костюк К.М. -   голова журі, заступ-
ник завідуючої РМЦ 
2. Вовк Ю.А. -  Суслівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
3. Лопатюк В.Г. -  методист РМЦ 
Російська  мова  та  література 
1. Рошка С.П. -  голова журі,  методист 
РМЦ 
2. Кокуть Г.А. - Стрієвська ЗОШ  
3. Медвежинська Т.Є. -  Ярунська ЗОШ 
4. Бармак В.І. -  Киянська ЗОШ 
5. Дзюба Е.В. -  Пилиповицька ЗОШ 
6.  Казначеєва Л.С. - Брониківська  
ЗОШ 
7.  Мельничук Т.В. -  Гульська ЗОШ 
8. Заруцька  Г.І  -  Н.Романівська ЗОШ 
9. Анхім З.В.  -  Піщівська ЗОШ 
10. Хоніна Л.Г. -  Сл.Романівська гім-
назія 
12.Братунець А.М. - Городницька ЗОШ 
13.Дмитренко Т.В. - Яворівська ЗОШ  
Біологія 
1. Дем’янчук Н.К.  – голова журі, мето-
дист РМЦ 
2. Ничипорук Ю.В. -  Орепівська ЗОШ 
3. Лавренюк Л.І. -  В.Молодьківська 
ЗОШ 
4. Пасічник В.П. -  Новороманівська 
ЗОШ 
5. Горлата Л.С. -  Піщівська ЗОШ 
6. Мамчуровська Н.В.  -  Пилиповицька 
ЗОШ 
7. Чечет  Л.В. -  Несолонська ЗОШ  
8 .  Р а ф а л ь с ь к и й  О . О .  -  
Сл.Романівська гімназія 
9. Янченко В.Г.   – Ярунська ЗОШ 
11.Ковальчук Г.І. -  Івашківська ЗОШ 
12.Пупенко Б.М. – Чижівська ЗОШ  
13.Бобер Л.І. -  Стрієвська ЗОШ 
Хімія 
1. Корнійчук П.Т. -  голова журі, Киян-
ська ЗОШ 
2. Алексійчук В.Н. -  Токарівська ЗОШ 
3. Солощук О.П.  -  Б.Гутянська ЗОШ 
4. Монжиєвська Л.Ф. -  Суслівська 
ЗОШ 
5.  Євпак Н.П. -  Ярунська ЗОШ 
6. Мамчуровська Н.В. -  Пилиповицька 
ЗОШ 
7. Дем’янчук Н.К. -  методист РМЦ 
8. Антонова Г.Ю. – Жолобненська 
ЗОШ 
9. Черниш О.С. – Н.Романівська ЗОШ  
10.Сайко Л.О. – Чижівська ЗОШ 
11.Маруш С.В  - Городницька ЗОШ 
12.Колосович В.М. – Піщівська  
13.Гордєєва Л.А. – Калинівська ЗОШ 
Географія 
1. Гнап Ю.М. -  голова журі, Калинівсь-
ка ЗОШ 

2. Макашова О.Г. -  Чижівська ЗОШ 
3. Дорошкевич П.О. -  Орепівська ЗОШ 
4. Нагірняк І.В. -  Городницька ЗОШ 
5. Янченко Л.В. -  Ярунська ЗОШ 
6. Рибак В.Л. -  Киківська ЗОШ 
7. Дем’янчук Н.К. -  методист РМЦ 
8.Черемха М.Р.  – В.Молодьківська ЗОШ 
9. Нагірняк Б.А. -  Городницька ЗОШ 
10.Корнута Л.О.  – Киянська ЗОШ 
11.Тімборовський С.З. -  Несолонська 
ЗОШ 
12.Тіт А.М. – С.Деражнянська ЗОШ 
13.Щирський О.П. – Суслівська ЗОШ 
Фізика 
1. Скрипнюк Ю.О. -  голова журі,  мето-
дист РМЦ 
2. Мащенко Н.І. -  Івашківська ЗОШ 
3. Касьян В.О. -  Городницька ЗОШ 
4. Кліванський С.П. -  Кленівська ЗОШ 
5. Процюк М.Д. -  Киківська ЗОШ 
6. Марчук В.Ф. -  Киянська ЗОШ 
7. Кучер В.М.  -  Гульська ЗОШ 
8. Сергійчук В.П. -  Чижівська ЗОШ 
9. Міщенко Ю.В. – Пилиповицька ЗОШ 
Математика 
1. Сікора О.П. -  голова журі, завідуюча 
РМЦ 
2. Михалець К.О. -  Пилиповицька ЗОШ 
3. Майстренко І.В.  -  Городницька ЗОШ 
4. Марчук О.Х. -  Киянська ЗОШ 
5. Ейсмонт А.О. -  Токарівська ЗОШ 
6. Дзюбчук Є.Ф. -  Несолонська ЗОШ 
7. Горблюк В.Д. -  Брониківська ЗОШ 
8. Окрушко Г.Р. -  Колодянська ЗОШ 
9. Ткачук Л.М. -  М.Цвілянська ЗОШ 
10. Сукач І.О. -  Яворівська ЗОШ 
11. Шомко Л.М. -  Ярунська ЗОШ 
12. Лосовська З.А. - Сл.Романівська гімна-
зія 
13. Чечет Р.М. -  Івашківська ЗОШ 
14. Корчемлюк С.І. -  Гульська ЗОШ І-ІІІ 
15. Гриценко В.І. -  Повчинська ЗОШ 
Інформатика 
1. Сікора О.П. -  голова журі, зав. РМЦ 
2. Майстренко Г.В. -  Городницька ЗОШ 
3. Опанасюк С.П. -  Колодянська ЗОШ   
4. Кучерявенко Д.В. -  Сл.Романівська 
гімназія 
5. Майстренко І.В. - Городницька ЗОШ 
6. Шмерега М.Л. - Ярунська ЗОШ 
7. Єфімчук Л.А. - Токарівська ЗОШ 
8. Герасимович В.  - Жолобненська ЗОШ 
9. Постнікова К.А. - Наталівська ЗОШ 
Історія 
1. Черниш П.С. -  Киянська ЗОШ   -  голо-
ва журі 
2. Кондрачук О.А. -  Лучицька ЗОШ 
3. Оголь В.В. -  Чижівська ЗОШ 
4. Марцинковська З.В. -  Бр.Гутянська 
ЗОШ 
5. Вознюк Т.М. -  РМЦ 

6. Негодюк С.І.  -  Суслівська ЗОШ  
7. Білоніг Н.Г. -  Городницька ЗОШ 
8. Мухаровський О.Г. -  Наталівська ЗОШ  
9. Осадчук Л.В. -  Ярунська ЗОШ 
Правознавство 
1. Молодецька С.В. -  Несолонська ЗОШ -  
голова журі 
2. Вознюк Т.М. - РМЦ 
3. Черниш П.С. - Киянська ЗОШ 
4. Бортнік Л.М. -  Косенівська ЗОШ 
5. Лагодинський В.Б.  -  Чижівська ЗОШ 
6. Григорчук М.Л. -  Пилиповицька ЗОШ 
7. Весельська Г.М. - Поліянівська ЗОШ 
8. Ничипорчук А.М.  -  Повчинська ЗОШ 
9. Тарнавська А.А. -  Піщівська ЗОШ 
Трудове  навчання 
1. Скрипнюк Ю.О. -  голова журі, методист 
РМЦ 
2. Онопрійчук О.П. -  Н.Романівська ЗОШ 
3. Семенюк І.Б. -  В.Горбашська ЗОШ 
4. Ганношин М.Г. -  Киянська ЗОШ 
5. Алексюк П.П. -  Яворівська ЗОШ 
6. Грибан Н.А. -  Городницька ЗОШ 
7. Савчук Т.А. -  Сл.Романівська гімназія 
8. Шакура Ю.Л. - Чижівська ЗОШ  
Економіка 
1. Мамчуровська Н.В. -  голова журі, Пили-
повицька ЗОШ 
2. Тімборовський С.З.  -  Несолонська ЗОШ 
3. Дорошкевич П.О.  -  Орепівська ЗОШ 
4. Нагірняк Б.А. -  Городницька ЗОШ 
5. Солощук О.О. -  Жолобненська ЗОШ 
6.Дем’янчук Н.К.  - РМЦ 
7. Бармак О.В. -  В.Молодьківська ЗОШ 
Астрономія 
Скрипнюк Ю.О.– голова журі,  методист 
РМЦ 
Кучер В.М. -  Гульська ЗОШ  
Процюк М.Д. -  Киківська ЗОШ 
Тинна Л.П. -  Суслівська ЗОШ 
Касьян В.О. -  Городницька ЗОШ 
Екологія 
Горлата Л.С. - голова журі,  Піщівська ЗОШ 
Дем’янчук Н.К. - методист РМЦ 
Корнута  Л.О. -  Киянська ЗОШ  

До уваги керівників 
 загальноосвітніх навчальних закладів! 

    Доводимо до вашого відома, що у 2012-2013 навчальному році буде 
проводитись Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2013» за такими 
номінаціями: «Фізика»,  
                      «Інформатика», 
                       «Французька мова», 
                       «Музичне мистецтво», 
                       «Основи здоров’я». 
Просимо подати заявки на участь ваших вчителів  у названому конкур-
сі фаховим методистам РМЦ  до 01.11.2012 року. 

Заступник завідуючої РМЦ                                      К.М.Костюк 



С Т О Р . 4  НАКАЗ №360 від 28.09.12р.  
Про проведення ХІІІ Міжна-
родного конкурсу з україн-
ської мови імені Петра 
Яцика 
На виконання плану відділу 
освіти та з метою  утвер-
дження державного статусу 
української мови, піднесення 
її престижу серед учнівської 
молоді, виховання поваги до 
культури і традицій україн-
ського народу 
НАКАЗУЮ: 
1. І-й етап (шкільний) ХІІІ Мі-
жнародного конкурсу з укра-
їнської мови імені Петра Яци-
ка провести 09.11.12 р. на 
базі опорних шкіл  Городни-
цького, Піщівського, Пилипо-
вицького, Слободороманівсь-
кого, Суслівського,  Несолон-
ського,  Чижівського  та  
Ярунського  освітніх  окру-
гів.  
2. Директорам опорних шкіл 
освітніх округів: 
2.1. 09.11.12 р. організувати  
заходи, присвячені урочисто-
му відкриттю ХІІІ Міжнарод-
ного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика (далі 
- Конкурс), залучивши до уча-
сті в першому його етапі уч-
нів 3-11 класів усіх шкіл осві-
тнього округу незалежно від 
рівня знань.  
2.2. До 15.10.12 р.  створити 
та затвердити на місцях 
склад оргкомітету і  журі Кон-

курсу. 
2.4. Інформувати методи-
чний центр до 14.11.12 р. 
про підсумки проведення І 
етапу Конкурсу (вжиті за-
ходи, їх висвітлення, кіль-
кість учасників) (Додаток 
1). 
2.5. Забезпечити участь 
переможців у ІІ 
(районному) етапі Кон-
курсу 17.11.12 р. (по 1 
учню 3-11 класів з кожно-
го освітнього округу), по-
давши заявку на участь 
до 14.11.12 р.  (Додаток 
2). 
2.6. Забезпечити явку 

членів журі 17.11.12 р. для 
перевірки робіт. 
3. Керівникам методичних 
об’єднань освітніх округів до 
08.11.12 р. підготувати  і 
затвердити  завдання для 
проведення І-го етапу Кон-
курсу. 
4. Методичному центру 
(Сікора О.П.): 
4.1. Здійснити організаційно-
методичне забезпечення І-ІІ 
етапів та забезпечити 
участь переможців у ІІІ етапі 
Конкурсу. 
4.2. Затвердити склад оргко-
мітету та журі ІІ етапу Кон-
курсу   (Додаток 3). 
4.3. Звіти, протоколи прове-
дення ІІ етапу Конкурсу, ро-
боти переможців, зразки 
завдань та заявку на участь 
у ІІІ етапі надіслати на адре-
су Житомирського ОІППО 
до 01.12. 2012 р. 
Фінансування витрат на про-
ведення Конкурсу здійснити 
відповідно до Положення 
про районний етап Міжна-
родного конкурсу з українсь-
кої мови. 
6. Контроль за виконанням  
наказу покласти на заступ-
ника начальника відділу  
освіти Андрощук В.П. 

Начальник відділу  
О.А.Антипчук 

 
СКЛАД 

оргкомітету з проведення 
ІІ (районного) етапу 

ХІІІ Міжнародного конкур-
су з української мови ім. 

Петра Яцика 
Барановська Л.В. - про-
відний спеціаліст відділу 
освіти 
Сікора О.П. - завідуюча РМЦ 
Рошка С.П. - методист РМЦ 
Петровська А.С. - вчитель 
української мови і літерату-
ри Наталівської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів 

СКЛАД 
журі ІІ (районного) етапу 

ХІІІ Міжнародного 
конкурсу  з  української  
мови  ім. Петра Яцика 

Сікора О.П.  - завідуюча 

РМЦ 
Рошка С.П.  - методист 
РМЦ 
Овсійчук М.М.  - вчитель 
української мови і літера-
тури Новороманівської 
школи І-ІІІ ст.    
Шурпан В.Ю. - вчитель 
української мови і літера-
тури Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.  
Нагаль Н.М. - вчитель 
української мови і літера-
тури  Чижівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. 
Горлатий Я.В. - вчитель 
української мови і літера-
тури Піщівської ЗОШ І-ІІІ 
ст.  
Ситницька В.І.  - вчитель 
української мови і літера-
тури Городницької ЗОШ І-
ІІІ ст.  
Доценко С.П.   - вчитель 
Малоцвілянської ЗОШ І-ІІ 
ст.    
Петровська А.С.  - вчи-
тель української мови і 
літератури Несолонської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
Запольська Н.М. - вчитель 
української мови і літера-
тури Стрієвської ЗОШ І-ІІ 
ст. 
Переходюк Н.С.  - вчитель 
української мови і літера-
тури  Новоград-
Волинської вечірньої ЗОШ 
ІІ-ІІІ ст. 
Коренчук Л.О. - вчитель 
української мови і літера-
тури  Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ст. 
Лук’янчук Г.В. - вчитель 
початкових класів  Майст-
рівської ЗОШ І ст.  
Гарзель Т.М. - вчитель 
початкових класів Пилипо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст.  
Козлова С.М. - вчитель 
початкових класів Ярунсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. 
Конончук Л.І. - вчитель 
початкових класів Кали-
нівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Зозуля В.О. - вчитель по-
чаткових класів  Велико-
горбашівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Венгер Г.А. - вчитель по-
чаткових класів Киківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

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



Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога 

С Т О Р . 5  В И П У С К  2 8  

Професійна готовність є закономірним ре-
зультатом спеціальної підготовки, самовиз-
начення, освіти й самоосвіти, виховання й 
самовиховання. Це — психічний, активно-
дієвий стан особистості, складна її якість, 
система інтегрованих властивостей. Така 
готовність регулює діяльність, забезпечує її 
ефективність. Однією з важливих якостей 
педагога, умов успішності його як професіо-
нала є готовність до інноваційної діяльності. 
 Педагогічні інновації, як і будь-які інші новов-
ведення, породжують проблеми, пов´язані з 
необхідністю поєднання інноваційних про-
грам з державними програмами виховання і 
навчання, співіснування різних педагогічних 
концепцій. Вони потребують принципово 
нових методичних розробок, нової якості 
педагогічного новаторства. На заваді цим 
нововведенням стають невідповідність нових 
типів навчально-виховних закладів вимогам 
батьків, які здебільшого орієнтуються на 
традиційні стандарти навчання і виховання. 
 Не менш гострими є проблеми адаптації 
нововведення до нових умов. Часто вони 
спричинені намаганнями пристосувати до 
конкретних умов педагогічні технології, еле-
менти змісту навчання й виховання, які ви-
явили свою ефективність в інших галузях, 
або концепції, розроблені в зовсім інших 
історичних умовах. Таке механічне перене-
сення призводить до втрати змісту і глибин-
ної суті інновації, що нерідко має наслідком її 
дискредитацію, розчарування багатьох лю-
дей, породжує нову хвилю консерватизму. 
 Успішність інноваційної діяльності передба-
чає, що педагог усвідомлює практичну значу-
щість різних інновацій у системі освіти не 
лише на професійному, а й на особистісному 
рівні. Однак включення педагога в інновацій-
ний процес часто відбувається спонтанно, 
без урахування його професійної та особисті-
сної готовності до інноваційної діяльності. 
 Готовність до інноваційної педагогічної дія-
льності — особливий особистісний стан, який 
передбачає наявність у педагога мотивацій-
но-ціннісного ставлення до професійної дія-
льності, володіння ефективними способами і 
засобами досягнення педагогічних цілей, 
здатності до творчості і рефлексії.  
 Вона є основою активної суспільної і профе-

сійно-педагогічної позиції суб´єкта, яка 
спонукає до інноваційної діяльності та 
сприяє її продуктивності. 
 Багато проблем, що постають перед 
педагогами, які працюють в інноваційно-
му режимі, пов´язані і з низькою іннова-
ційною компетентністю.  
 Інноваційна компетентність педагога — 
система мотивів, знань, умінь, навичок, 
особистісних якостей педагога, що забез-
печує ефективність використання нових 
педагогічних технологій у роботі з дітьми. 
 Компонентами інноваційної компетент-
ності педагога є поінформованість про 
інноваційні педагогічні технології, належ-
не володіння їх змістом і методикою, 
висока культура використання інновацій 
у навчально-виховній роботі, особиста 
переконаність у необхідності застосуван-
ня інноваційних педагогічних технологій. 
 Готовність до інноваційної діяльності є 
внутрішньою силою, що формує іннова-
ційну позицію педагога. За структурою це 
складне інтегративне утворення, яке 
охоплює різноманітні якості, властивості, 
знання, навички особистості. Як один із 
важливих компонентів професійної гото-
вності, вона є передумовою ефективної 
діяльності педагога, максимальної реалі-
зації його можливостей, розкриття твор-
чого потенціалу. Джерела готовності до 
інноваційної діяльності сягають пробле-
матики особистісного розвитку, профе-
сійної спрямованості, професійної освіти, 
виховання й самовиховання, професій-
ного самовизначення педагога. 
 В інноваційних освітніх перетвореннях 
особливо високими є вимоги до рівня 
теоретичних знань і практичної підготов-
ки вчителя. Він повинен уміти спрямову-
вати навчально-виховний процес на 
особистість вихованця, вибудовувати 
свою професійну діяльність так, щоб 
кожен учень мав необмежені можливості 
для самостійного і високоефективного 
розвитку. А це у принципово інших вимі-
рах визначає проблематику і зміст про-
фесійної та особистісної підготовки педа-
гога, актуалізує необхідність створення 
педагогічних систем, зорієнтованих на 
інноваційну діяльність, і відповідно на 
пошук нових підходів до підготовки май-
бутнього педагога. Йдеться про те, що 
під час навчання він має набути:  
- розвинуту творчу уяву; 
- стійку систему знань, що розкривають 
суть, структуру і види інноваційної педа-
гогічної діяльності; 
- уміння цілеспрямовано генерувати нові 
нестандартні ідеї з використанням інте-
лектуальних інструментів і механізмів 
самореалізації; 

- психолого-педагогічні знання про 
освоєння і впровадження інноваційних 
процесів у систему освіти; 
- спеціальні психолого-педагогічні ме-
тоди, прийоми і засоби, використання 
яких дає змогу активно включатися в 
інноваційну педагогічну діяльність. 
Педагогу інноваційного спрямування 
під час навчально-виховного процесу 
необхідно вміти реалізовувати: 
- педагогічний гуманізм (довіра до 
вихованців, повага до їх особистості, 
гідності, впевненість у своїх здібностях 
і можливостях); 
- емпатійне розуміння вихованців 
(прагнення і вміння відчувати іншого як 
себе, розуміти внутрішній світ вихован-
ців, сприймати їх позиції); 
- співробітництво (поступове перетво-
рення вихованців на співтворців педа-
гогічного процесу); 
- діалогізм (уміння слухати дитину, 
цікавитися її думкою, розвивати міжо-
собистісний діалог на основі рівності, 
взаємного розуміння і співтворчості); 
- особистісна позиція (творче самови-
раження, за якого педагог постає пе-
ред вихованцями не як позбавлений 
індивідуальності функціонер, а як осо-
бистість, котра має свою думку, відкри-
та у вираженні своїх почуттів, емоцій). 
У сучасних умовах інноваційна діяль-
ність педагога має відповідати основ-
ним принципам: 
1. Принцип інтеграції освіти. Передба-
чає посилену увагу до особистості 
кожної дитини як вищої соціальної 
цінності суспільства, орієнтацію на 
формування громадянина з високими 
інтелектуальними, моральними, фізич-
ними якостями. 
2. Принцип диференціації та індивідуа-
лізації освіти. Налаштовує на забезпе-
чення умов для повноцінного вияву і 
розвитку здібностей кожного вихован-
ця. 
3. Принцип демократизації освіти. 
Дотримання його зобов´язує до ство-
рення передумов для розвитку актив-
ності, ініціативи, творчості учнів і вчи-
телів, зацікавленої їх взаємодії, широ-
кої участі громадськості в управлінні 
освітою. 
Реалізація цих принципів вимагає пе-
реходу від нормативної до інновацій-
ної, творчої діяльності, що передбачає 
зміну характеру освітньої системи, 
змісту, методів, форм, технологій на-
вчання й виховання. Метою освіти за 
таких умов є вільний розвиток індиві-
дуальних здібностей, мотивів, особис-
тісних цінностей різнобічної, творчої 
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особистості. 
 Отже, у структурі професійно 
спрямованої особистості педагога 
готовність до інноваційної діяльно-
сті є показником його здатності 
нетрадиційно вирішувати актуальні 
для особистісно-орієнтованої осві-
ти проблеми. Підготовлений до 
інноваційної професійної діяльнос-
ті педагог має такі професійні й 
особистісні якості:  
- усвідомлення смислу і цілей осві-
тньої діяльності у контексті актуа-
льних педагогічних проблем сучас-
ної школи; 
- осмислена, зріла педагогічна 
позиція; 
- уміння по-новому формулювати 
освітні цілі з предмета, певної 
методики, досягати і оптимально 
переосмислювати їх під час на-
вчання; 
- здатність вибудовувати цілісну 
освітню програму, яка враховувала 
б індивідуальний підхід до дітей, 
освітні стандарти, нові педагогічні 
орієнтири; 
- співвіднесення сучасної йому 
реальності з вимогами особистісно
-орієнтованої освіти, коригування 
освітнього процесу за критеріями 
інноваційної діяльності; 
- здатність бачити індивідуальні 
здібності дітей і навчати відповідно 
до їх особливостей; 
- уміння продуктивно, нестандарт-
но організувати навчання й вихо-
вання, тобто забезпечити творення 
дітьми своїх результатів і, викорис-
товуючи інноваційні технології, 
стимулювати їх розвиток; 
- володіння технологіями, форма-
ми і методами інноваційного на-
вчання, яке передбачає уміння на 
основі особистого досвіду і мотивів 

вихованців бути співтворцем 
мети їх діяльності, зацікавленим і 
компетентним консультантом і 
помічником у співвіднесенні мети 
з результатом, використанні 
доступних для дітей форм реф-
лексії та самооцінки; 
- здатність бачити, адекватно 
оцінювати, стимулювати відкрит-
тя та форми культурного самови-
раження вихованців; 
- уміння аналізувати зміни в осві-
тній діяльності, розвитку особис-
тісних якостей вихованців; 
- здатність до особистісного тво-
рчого розвитку, рефлексивної 
діяльності, усвідомлення значу-

щості, актуальності власних інно-
ваційних пошуків і відкриттів. 
Готовність педагога до інновацій-
ної діяльності визначають за 
такими показниками: 
1) усвідомлення потреби запро-
вадження педагогічних інновацій 
у власній педагогічній практиці; 
2) інформованість про новітні 
педагогічні технології, знання 
новаторських методик роботи; 
3) зорієнтованість на створення 
власних творчих завдань, мето-
дик, налаштованість на експери-
ментальну діяльність; 
4) готовність до подолання труд-
нощів, пов´язаних зі змістом та 
організацією інноваційної діяль-
ності; 
5) володіння практичними навич-
ками освоєння педагогічних інно-
вацій та розроблення нових. 
Ці показники виявляють себе не 
ізольовано, а в різноманітних 
поєднаннях і взаємозв´язках. 
Зокрема, потреба у нововведен-
нях активізує інтерес до найсвіжі-
ших знань у конкретній галузі, а 
успішність власної педагогічної 
інноваційної діяльності допома-
гає долати труднощі, шукати нові 
способи діяльності, відстоювати 
новаторські підходи у взаємодії з 
тими, хто їх не сприймає. 
 На основі співвідношення і міри 
вияву цих показників виокремлю-
ють інтуїтивний, репродуктивний, 
пошуковий, творчий 
(продуктивний) рівні сформова-
ності готовності до педагогічних 
інновацій. 
 Інтуїтивний рівень сформованос-
ті готовності до інноваційної пе-
дагогічної діяльності. Педагоги, 
яких за особливостями їх мис-
лення і практичної діяльності 
зараховують до цього рівня сфо-
рмованості готовності, ставлять-
ся до інноваційної проблематики 
як до альтернативи традиційній 
практиці. Основою такого став-
лення є емоційна, інтуїтивна 
налаштованість на сприйняття 
нового тому, що воно нове, а не 
глибокі теоретичні знання особ-
ливостей інноваційної ідеї чи 
аналіз педагогічної практики, яка 
на цій ідеї базується. Педагогічна 
рефлексія у них не сформована. 
Репродуктивний рівень сформо-
ваності готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності. Ця кате-
горія педагогів добре обізнана з 
теоретичними засадами, зміс-
том, конкретними методиками 
педагогів-новаторів, нерідко 
застосовує елементи цих систем 
у власній педагогічній діяльності. 
Однак використання інновацій у 
їх педагогічній практиці є спора-
дичним (невпорядкованим), си-
туативним. Окремі педагоги 
вважають, що новітні технології 
можуть бути застосовані лише їх 
авторами. Педагогічна рефлек-
сія у них виражена недостатньо. 
 Пошуковий рівень сформовано-
сті готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності. Педаго-
ги, яких зараховують до цієї 
групи, намагаються працювати 
по-новому, втілюючи у власній 
діяльності відомі технології та 
методики навчально-виховної 
роботи. Вони охоче йдуть на 
експеримент, не приховують ні 
своїх успіхів, ні помилок, відкриті 
для публічного обговорення, 
осмислення педагогічних іннова-
цій.  
 Творчий рівень сформованості 
готовності до інноваційної педа-
гогічної діяльності. Педагоги, які 
творчо ставляться до інновацій-
ної діяльності, мають широкі й 
змістовні знання про нові наукові 
та новаторські підходи до на-
вчання й виховання, володіють 
новітніми технологіями і створю-
ють власні. Реалізація творчого 
потенціалу в інноваційному про-
цесі для багатьох із них є найва-
жливішим орієнтиром діяльності. 
 Готовність до інноваційної педа-
гогічної діяльності формується 
не сама по собі, не у віртуальних 
розмірковуваннях, а під час пе-
дагогічної практики, акумулюючи 
все накопичене на попередньо-
му етапі, сягаючи завдяки цьому 
значно вищого рівня. Це озна-
чає, що кожен попередній рівень 
такої готовності є передумовою 
формування нових. 
 Своєчасне, об´єктивне 
з´ясування рівня сформованої 
готовності конкретного педагога 
до інноваційної діяльності дає 
змогу спланувати роботу щодо 
розвитку його інноваційного по-
тенціалу, який є важливим ком-
понентом структурних професій-
них якостей. 

Ш К О Л А М  Л Е С И Н О Г О  К Р А Ю  
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проблеми «Психологічні аспекти диференціації на-
вчання в школі». 
Результативності здійснення психологічного супро-
воду науково-методичної роботи сприятимуть такі 
напрямки діяльності: 
- проведення соціально-психологічних досліджень; 
- проведення заходів із психодіагностики, психоко-
рекції; 
- здійснення психологічної підтримки впровадження 
проектно-цільових програм, інноваційних технологій, 
перспективного педагогічного досвіду; 
- проведення дослідно-експериментальної діяльнос-
ті; 
- залучення психологів та соціальних педагогів до 
проведення діагностування, тестування щодо забез-
печення системи вивчення запитів, потреб, можли-
востей педагогів, здійснення діагностики розвитку 
учнів, їхніх здібностей, нахилів, інтересів; 
- створення банку психолого-діагностичних методик 
вивчення особистих рис учнів, їхніх пізнавальних 
інтересів, нахилів і можливостей. 
17.10.2012 року на базі РМЦ відбулося засідання 
творчої групи працівників психологічної служби, де і 
було розглянуте питання “Науково-методичне та 
психолого-педагогічне забезпечення впровадження 
інноваційних технологій в навчально-виховний про-
цес, як умова саморозвитку та самовдосконалення 
особистості”. 
Роботу над методичною проблемною темою району  
психологічна служба розпочала первинним дослі-
дженням “Рівень психологічного клімату в педагогіч-
них колективах” та “Готовність педагога до іннова-
ційної діяльності”. В дослідженнях мають взяти 
участь педагогічні колективи шкіл, де введено поса-
ди працівників психологічної служби (практичних 
психологів та соціальних педагогів).  

На науково практичній конференції «Впровадження ком-
петентнісно- орієнтованого підходу в навчально-виховний 
процес освітніх закладів району» був підведений підсумок 
роботи над методичною проблемою району, зазначені 
наші досягнення, конкретизовано пріоритетні напрямки 
роботи, оголошено нову методичну проблему, над якою 
ми будемо працювати 2012-2017 р.р. 
Нова методична проблема «Науково-методичне та пси-
холого-педагогічне забезпечення впровадження іннова-
ційних технологій в навчально-виховний процес як умова 
індивідуального розвитку і самовдосконалення особистос-
ті». Пріоритетними напрямками методичної роботи бу-
дуть:  
* використання в навчально-виховному процесі сучасних 
педагогічних технології; 
* трансформація психолого-педагогічних ідей, перспек-
тивного педагогічного досвіду в практику модернізації 
освіти; 
* проведення методичних заходів, спрямовних на розви-
ток творчого потенціалу педагогів; 
* організація роботи з одарованими дітьми 
Сьогодні неабияка роль відводиться психологізації осві-
ти, тому у планах роботи шкіл передбачені заходи щодо 
психологічного супроводу науково-методичної роботи.  
Створені і діють районні: 
- психолого-педагогічні семінари; 
- МО практичних психологів; 
- постійно діючі семінари шкільних психологів; 
- інструктивно-методичні наради зі шкільними психолога-
ми. 
 З метою підвищення рівня психологічної культури педа-
гогічних працівників плануються методичні заходи: 
- теоретико-психологічний семінар для директорів ЗНЗ 
«Створення соціально-психологічного клімату в педко-
лективі»; 
-  університет психолого-педагогічних знань з питань 
психологічного навчан-
ня для молодих учите-
лів, заступників з навча-
льно- виховної роботи; 
-  проблемний семінар 
для заступників з вихов-
ної роботи з проблеми 
«Психолого-педагогічні 
механізми створення 
ситуацій успіху в навча-
льно-виховній діяльнос-
ті ЗНЗ»; 
- робота працівників 
психологічної служби з 

Робота над І етапом реалізації методичної проблемної теми району 

вчання (теоретична та обов’язкова практична  частини)   
НАКАЗУЮ: 
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 
провести  на  базі  Новороманівської  ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів. 
 
Начальник відділу    О.А.Антипчук 

Про внесення змін до наказу 
від 10.10.2012 р.  № 373 «Про 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських  
учнівських олімпіад з базових і  
спеціальних дисциплін у 2012-2013  
навчальному році» 
 Враховуючи методичні рекомендації щодо проведення 
Всеукраїнської учнівської  олімпіади  з  трудового на-

Наказ № 381 від 15.10.2012р. 



З 2 по 8 жовтня 2012 року  команда  вихован-
ців гуртка «Судномоделі» при Суслівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. Новоград-Волинського районного 
центру творчості, спорту та туризму учнівської 
молоді на чолі з керівником Василенком Воло-
димиром Володимировичем брала участь у Все-
українських відкритих змаганнях учнівської мо-
лоді на Кубок Українського державного центру 
позашкільної освіти з судномодельного спорту 
(морський бій) в м. Миколаїв. Серед команд з 
Миколаївської, Київської, Хмельницької, Рівнен-
ської, Луганської областей та м. Миколаєва наша 
команда посіла почесне ІІ місце, в особистій пер-
шості Василенко Олег став чемпіоном України. 
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Змагання з судномоделювання 

Змаганнями з легкоатлетичного кросу розпочалася 
чергова спартакіада-огляд роботи шкіл по фізично-
му вихованню учнів 2012-2013 н.р. 
По 17 команд школярів ЗОШ І-ІІ та І-ІІІ ступенів 
прибули для участі в змаганнях. Дівчата змагались 
на дистанціях 500м та 1000м, юнаки – на 1000м та 
2000м. 
Серед школярів ЗОШ І-ІІ ступенів показали найкра-
щі результати та стали переможцями учні Наталів-
ської школи (вч.Шевчук О.А.), на другому місці 
бігуни Тупалецької ЗОШ (вч.Ващенко Т.В.). третє 
місце розділили юні  спортсмени Червоновільської 
(вч.Іванюк М.М.) та Поліянівської (вч.Дзюбчук 
В.О.)шкіл. 
Серед учнів ЗОШ І-ІІІ ступенів  найкращий час по-
казали Ярунські бігуни (вч.Горблюк В.В.). Друге-
третє місце посіли відповідно школярі Гульської 
(вч.Чечет А.В.) та Броницькогутянської 
(вч.Корольчук Ю.І.) ЗОШ. 
В особистому заліку переможцями серед учнів 
ЗОШ І-ІІ ступенів стали: 
Бойко Діана – Середньодеражнянська ЗОШ; 
Пуліна Анжеліна – Тупалецька ЗОШ; 
Павлюк Андрій – Наталівська ЗОШ; 
Талько Олександр – Варварівська ЗОШ. 
У школярів ЗОШ І-ІІІ ступенів переможці на своїх 
дистанціях: 
Яценко Настя – Городницька ЗОШ; 
Приходюк Альона – Красилівська ЗОШ; 
Литвинчук Тетяна – Броницькогутянська ЗОШ; 
Микитюк Дмитро – Ярунська ЗОШ; 
Ящук Дмитро – Пилиповицька ЗОШ. 
Переможці та призери змагань нагороджені премія-
ми відділу у справах молоді та спорту та грамотами 
відділу освіти. 
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