
улюблена справа, яка захоплює, якій 
він присвячує значну частину вільно-
го часу, про яку може говорити дуже 
багато. Майстер – клас  з модульно-
го оригамі для присутніх провела 
Катерина Петрівна Бобровська, 
вчитель початкових класів Малоцві-
лянської ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Тереза Валеріївна та Ольга Васи-
лівна провели для присутніх  психо-
логічні вправи з елементами тренін-
гу "Практичні поради психолога", під 
час якого у формі гри вчителі нама-
галися розв'язати життєві ситуації.   

Підводячи  підсумки, завідуюча 
РМЦ - Ольга Павлівна Сікора зазна-
чила, що високоякісна освіта – це 
запорука   високорозви-
неної країни,  а гаран-
том якості освіти  є  
учитель-професіонал. 
Недарма існує вислів: 
«Є хороший  учитель – 
є майбутнє у держави». 
Тому завдання вчителя 
– навчати дітей думати, 
розуміти суть речей, 
сформувати компетен-
ції, яких потребує су-
часне життя, сприяти 
саморозвитку та самоо-
світі, раціональній, 
продуктивній, творчій 
діяльності. 

Одним із провідних завдань 
методичної діяльності стає за-
безпечення необхідних 
умов для творчого роз-
витку молодих педаго-
гів, надання їм допомоги 
в проходженні ступенів 
становлення й розвитку 
системи роботи. Моло-
дий педагог не завжди 
готовий прийняти і прак-
тично реалізувати всі 
нововведення в школі 
без сторонньої профе-
сійної допомоги. 

У творчій атмосфері 
спілкування відбулася зустріч з 

молодими вчителями 1 листопа-
да на базі районного методично-
го центру.  Участь у зустрічі взя-
ли 20 молодих вчителів загаль-
ноосвітніх закладів району, досві-
дчені педагоги, методисти. 

З вітальним словом до моло-

дих вчителів звер-
нулася заступник 
начальника відді-
лу освіти Вален-
тина Петрівна 
Андрощук. 
Досвідом роботи 
щодо власного 
п е д а г о г і ч н о г о 
стилю поділилась 
з присутніми Зоя 
Володимирівна 
Анхім,  вчитель 
Пищівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів,  переможець район-
ного, обласного та дипломант 

Вс еу к раїнс ьк ого  к онк у рсу 
«Вчитель року 2012» у номі-
нації «Етика» 
Вчитель у школі займається 
не тільки навчанням учнів, а 
і їх вихованням – це дві 
складові освітнього процесу, 
які не можна відокремити 
одну від одної. 
Про «секрети» 
організації вихов-
ної роботи в 
школі розповіла 

заступник директора 
Городницької школи, 
Тереза Валеріївна 
Титарева.  

Гарний вчитель – 
це творча особистість, 
у кожного вчителя є 

Є хороший вчитель—є майбутнє у держави. Про  рейтингову оцінку 
діяльності навчальних 
закладів району 
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Про  рейтингову оцінку діяльності 
навчальних закладів району 

На виконання рішення колегії відділу 
освіти від 23.10.2012 «Про рейтингову оцінку 
діяльності навчальних закладів району» та 
здійснення моніторингу якості освіти, створення 
атмосфери здорової конкуренції в освітньому 
середовищі, вироблення системи зовнішньої 
відповідальності керівників навчальних закладів 
із їх обов’язковою звітністю про результати 
діяльності перед громадськістю 
Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити Положення про рейтингову оцінку 
діяльності навчальних закладів Новоград-
Волинського району, що додається. 
2. Даний наказ довести до відома керівників 
загальноосвітніх та дошкільних навчальних 
закладів. 
3. Контроль за виконанням даного наказу покла-
сти на заступника начальника відділу 
В.П.Андрощук. 
Начальник відділу  О.А. Антипчук 
 
Додаток  до наказу відділу освіти  
від 13.11.2012 №439 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову оцінку діяльності навчаль-
них закладів Новоград-Волинського району 

1. Загальні положення 
1.1. Рейтингова оцінка організації та результа-
тивності діяльності навчальних  закладів району  
(надалі рейтинг) – це  кількісна оцінка якості 
управлінської, навчально-виховної, науково-
методичної, адміністративно-господарчої,  вико-
навської дисципліни навчальних закладів. 
1.2.Рейтинг діяльності навчальних закладів 
визначає місце кожного навчального закладу 
серед  усіх  закладів відповідного типу. 
1.3. Рейтинг дає можливість: 
• виявляти реальний стан організації та ефек-
тивності здійснення навчально-виховного про-
цесу; 
• визначати ефективність управління навчаль-
ними закладами; 
• розробляти систему та підвищувати ефек-
тивність зовнішньої відповідальності   керівників 
навчально-виховних закладів перед замовника-
ми освіти; 
• ефективно впроваджувати щорічну обов'язко-
ву звітність керівників перед громадськістю; 
• досліджувати ефективність роботи навчальних 
закладів впродовж декількох років за різними 
показниками в динаміці; 
• якісніше готуватися до атестаційної експерти-
зи навчальних закладів та проводити її; 
• визначати, яке місце посідає кожен навчаль-
ний заклад у системі освіти району, створювати 
атмосферу ринкової конкуренції між ними; 
• визначати вплив одних навчальних закладів 
на інші; 
• попередньо визначати опорні навчальні закла-
ди з певних питань; 
• об'єктивно проводити моральне та матеріаль-
не стимулювання роботи навчальних закладів у 
цілому та окремих працівників; 
• визначати навчальні заклади, які впродовж 

певного періоду можуть працювати на довірі; 
• приймати відповідні управлінські рішення 
щодо удосконалення управління якістю освіти 
на рівні як окремих навчальних закладів, так і 
району  в цілому, вносити корективи в програ-
му розвитку освіти району. 
2.    Мета, завдання і принципи: 
2.1. Метою запровадження рейтингової оцінки 
діяльності  навчальних закладів     району  є 
здійснення моніторингу якості освіти, створен-
ня атмосфери здорової конкуренції в освітньо-
му середовищі, вироблення системи зовніш-
ньої відповідальності керівників навчальних 
закладів із їх обов’язковою звітністю про ре-
зультати діяльності перед громадськістю.  
2.2. Основними завданнями рейтингової 
оцінки діяльності навчальних закладів Новог-
рад-Волинського району є: 
покращення організації навчально-виховного 
процесу в закладах освіти; 
підвищення ефективності управління, зміцнен-
ня виконавської дисципліни адміністрацій 
навчальних закладів; 
зростання творчої активності педагогічних 
колективів; 
стимулювання праці адміністрації та педа-
гогічних колективів навчальних закладів; 
залучення громади до формування освітньої 
політики у районі, удосконалення переходу до 
державно-громадського управління освітою 
через громадське обговорення результатів 
рейтингу. 
2.3. Рейтингова оцінка діяльності навчальних 
закладів району здійснюється на засадах: 
об’єктивності, колегіальності, системності, 
рівноправності, демократичності, гласності, 
постійного пошуку нових та вдосконалення 
існуючих критеріїв оцінювання. 
3. Учасники рейтингу: 
3.1. Учасниками рейтингу є загальноосвітні та  
дошкільні навчальні заклади району. 
3.2. Рейтингова оцінка діяльності закладів 
здійснюється для загальноосвітніх шкіл різних 
ступенів та дошкільних закладів окремо. 
4. Порядок здійснення та оприлюднення рей-
тингової оцінки: 
4.1. Рейтингова оцінка діяльності навчальних 
закладів здійснюється працівниками відділу 
освіти  раз на рік (серпень).  
4.2. Для визначення рейтингу навчального 
закладу надається таблиця з основними 
напрямами здійснення експертизи (додатки 
1,2), яка враховує наступні аспекти: 
При оцінюванні ефективності використання 
сайту навчального закладу враховуються: 
структура і навігація сайту(доцільність меню 
та порядок його розміщення, зручність і ефек-
тивність роботи з ним, швидкий доступ до 
інформації, що міститься на сайті), дизайн 
(оформлення головної сторінки, наявність 
емблеми сайту, дотримання стилю, підбір 
кольорів, читабельність, стилістична ціліс-
ність) – 0,5 бали, 
 інтерактивність (ведення гостьової книги, 
ведення форуму, можливість голосування.) – 
0,5 бали,  
інформаційне наповнення сайту (загальна 

інформація про навчальний заклад, візитка 
закладу, історія закладу, висвітлення інформа-
ції про навчально-виховний процес в закладі, 
інформація для батьків та учнів, поради спеціа-
лістів, корисні посилання та контактні дані на-
вчального закладу, електронні уроки, тестуван-
ня, матеріали для самоосвіти) - 1 бал,  
динамічність сайту (своєчасність поданих мате-
ріалів, частота оновлення сайту, швидкість 
завантаження сторінок) - 1 бал. 
При оцінюванні показника по травматизму вра-
ховується дотримання «Положення про розслі-
дування нещасних випадків, що сталися під час 
НВП» 
Організація роботи в рамках освітнього округу 
враховує: 
- проведення спільних занять у рамках навчаль-
ного процесу – 1 бал; 
- проведення занять у рамках позакласної робо-
ти – 0,5 балів; 
- участь у випуску окружної газети – 0,5 балів; 
- методичну роботу – 1бал. 
При оцінюванні організації проведення атестації 
педпрацівників:  
- дотримання термінів проведення атестації, 
курсової перепідготовки – 0,5 балів,  
- аналіз роботи педагога у міжатестаційний 
період - 1  бал,   
- дотримання вимог, термінів  та якість підготов-
ки атестаційних матеріалів – 0,5 балів. 
При оцінюванні ефективності управлінської 
діяльності: 
Якщо  за підсумками тематичної  перевірки в 
закладі: 
- немає зауважень і є пропозиція щодо поши-
рення досвіду роботи закладу з  
- даного питання   -  2 бали 
- без зауважень - 2 бали,  
-  незначні зауваження  - мінус 1 бал,  
- значні зауваження - мінус 2 бали. 
Несвоєчасне або неякісне виконання наказів, 
розпоряджень відділу  освіти – мінус 1 
Концепція розвитку  навчального закладу 
(наявність перспективного планування) – +0,2 
Охоплення плануванням всіх напрямків роботи 
-  +0,2 
Якість ведення шкільної документації – +0,2 
Моніторинг навчального процесу – +0,2 
Комп’ютеризація управління (використання 
керівниками нових інформаційних технологій) – 
+0,2 
4.3. Підсумки доводяться до відома керівників 
на розширеному засіданні колегії відділу освіти 
та до відома громадськості через сайт відділу 
освіти. 
5. Нагородження за результатами рейтингу: 
Щороку відділом освіти за результата-
ми  рейтингового оцінювання видається наказ 
«Про підсумки рейтингової оцінки діяльності 
навчальних закладів». 
На серпневих заходах переможці нагород-
жуються грамотами відділу освіти та цінними 
подарунками або грошовою винагородою. 

Наказ №439 від 13.11.2012 року 
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Додаток 1 
 до Положення  
про рейтингову оцінку діяльності 
навчальних закладів 
 Новоград-Волинського району Рейтингові показники щодо оцінки діяльності шкіл 

Стор.3 
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№п
/п 

назва показника вагомість показника, бали 

І. Організація роботи із розвитку обдарувань і здібностей дітей: 
1 участь у І етапі предметних олімпіад +1-3 
2 результативність участі у ІІ етапі предметних олімпіад + 0,2 за кожне призове місце 
3 результативність участі у ІІІ та ІV етапі предметних олімпіад + 2 за кожне призове місце 
4 участь у обласному етапі конкурсу-захисту робіт МАН +1 
5 результативність участі у ІІ та ІІІ етапі конкурсу-захисту робіт МАН + 2 за кожне призове місце 
6 Участь у обласному етапі предметних турнірів, змаганнях військово-патріотичного та 

екологічного спрямування 
+1 за кожен вид змагань 

7 участь у мовно-літературних конкурсах +1 за кожен конкурс 
8 результативність участі у мовно-літературних конкурсах + 1 за кожне призове місце 
9 участь у районних масових заходах художньо-естетичного спрямування +1 за кожен конкурс 
10 Участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» по +1 за участь та за найбільшу кількість учасни-

ків (перші 3 школи) 
11 Участь у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» по +1 за участь та за найбільшу кількість учасни-

ків (перші 3 школи) 
12 Результативність участі у районній спартакіаді школярів + 1 за кожне призове місце за видами змагань 

ІІ.  Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів та організації навчально-виховного процесу: 
1 Оздоровлення дітей у пришкільному таборі +1 
2 результативність участі у конкурсі виховної роботи у оздоровчих таборах +1-3 
3 Створення та функціонування веб-сайту +1-3 
4 проведення ремонтних робіт із залученням спонсорських коштів +1-3 
5 злочинність -2 за кожне правопорушення 
8 соціально-педагогічний патронат +1 
9 травматизм 0-2 
10 участь у огляді-конкурсі стану умов і охорони праці +1 

ІІІ. Кадрова політика 
1 Участь у районному етапі конкурсів «Вчитель року», «Класний керівник року» по +1 за кожен конкурс та +1 за І місце 
2 результативність участі у обласному етапі конкурсів «Вчитель року», «Класний керів-

ник року» 
по 10 балів за кожне призове місце 

3 результативність участі у педвиставці «Освіта Звягельщини» +1-5 
4 проведення на базі школи семінару обласного рівня +1-3 
5 участь у експериментах і апробаціях на загальнодержавному та обласному рівнях +1-5 
6 Організація роботи у рамках освітнього округу +1-3 
7 організація проведення атестації педкадрів +1-2 
8 ефективність управлінської діяльності +1-5 

Рейтингові показники щодо оцінки діяльності дошкільних 
навчальних закладів 

Додаток 2 
 до Положення  
про рейтингову оцінку діяльності 
навчальних закладів 
 Новоград-Волинського району 

№п/п назва показника вагомість показника, бали 

1 охоплення дітей 5-річного віку у ДНЗ +1-5 

2 комп’ютеризація та можливість виходу у Інтернет +1-3 

3 створення і функціонування веб-сайту +1-3 

4 участь у конкурсах районного рівня по + 1 за участь та за кожне призове 
місце 

5 виконання фізіологічних натуральних норм харчування, забезпечення продуктами харчування 1-5 залежно від % виконання 

6 соціально-педагогічний патронат 1-5 

7 організація фізкультурно-оздоровчої роботи 1-5 

8 створення предметно-ігрового середовища 1-5 

9 планування та його реалізація у напрямку освітньо-виховної роботи 1-3 



21 листопада 2012 року на 
базі Суслівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся район-
ний семінар директорів 
шкіл на тему: 

«Педагогічна рада як осно-
вний чинник колегіально-
го управління школою».  
Метою семінару було чітке 
визначення, що таке педаго-
гічна рада школи та яка її 
роль в удосконаленні навча-
льно-виховного процесу; а 

також вироблення алгоритму  
підготовки та проведення педаго-
гічної ради. 

Семінар директорів шкіл 

План семінару 

    Пилипчук О.А. – директор 
школи 
13.00 – 13.40 Виховний 
захід  «Приїздіть до нас на 
гостини…» 
     Курач Г.О. – заступник 
директора 
13.40 – 14.10 Практичне 
заняття  «Розробка алгори-
тму підготовки та прове-
дення педради у нестанда-
ртній формі» 
   Сікора О.П. – зав. РМЦ 
14.10 – 14.40 Круглий 
стіл за темою се-
мінару 
14.40 – 15.00  Під-
ведення підсумків 
семінару 
 Презентації по 
роботі семінару 
опубліковані на 
сайті відділу осві-
ти 

09.45 – 10.15 Зустріч учасників семі-
нару 
10.15 – 10.45 Ознайомлення з пла-
ном семінару 
     Сікора О.П. – зав. РМЦ, Пилипчук 
О.А. – директор школи 

Теоретична частина 
 10.45 – 11.15 Педагогічна рада шко-
ли. 
    Пилипчук О.А. – директор школи, 
Сікора О.П. – зав. РМЦ 
11.15 – 11.30 Тест «Психологічна 
готовність керівника школи до прий-
няття рішення за результатами педа-
гогічної ради» 
     Кайданович Г.П. – практичний пси-
холог школи 
11.30 – 12.15 Запрошуємо на урок 
12.15 – 13.00 Майстер-клас 
«Педагогічна рада «Впровадження 
інноваційних технологій в навчально-
виховний процес» 

Стор.4 

Школам Лесиного краю 



02 листопада 2012 року на базі 
РМЦ відбувся семінар-тренінг з 
класними керівниками 5-7 класів 
по темі: «Освіта для сталого 
розвитку». 
Поняття сталого розвитку вира-
жає досить просту ідею: необхід-
но досягнути гармонії між людь-
ми, з одного боку, і суспільством 
та природою – з іншого. Його 
можна розуміти як стратегію ви-
живання і безперервного прогре-
су цивілізації та окремих країн в 
умовах збереження навколишньо-
го середовища (насамперед біос-
фери). Освіта для сталого розвит-
ку має заохочувати формування у 
людей почуття особистої і колек-
тивної відповідальності, а отже, і 
зміни в поведінці, якщо вони 
необхідні. 

  Учасники семінару ознайомили-
ся з основними положеннями 
концепції сталого розвитку, його 
визначальними чинниками, заса-
дами світової стратегії стійкого 
розвитку в галузі освіти, основни-
ми принципами емпауермент-
педагогіки; опрацювали структуру 
системи занять, організацію робо-
ти над аудитами.   
Потенціал змісту системи занять 
курсу щодо розвитку навчально-
пізнавальної самостійності шко-
лярів забезпечується виконанням 
учителем особливих функцій, а 
саме: ентузіаста, порадника, 
носія інформації, керівника, коор-
динатора, експерта. І найважливі-
шим для педагога є передбачен-
ня цілісного процесу діяльності 
учнів, прогнозування її результа-

тів. 
Помічником у робо-
ті виховників стане 
методичний посіб-
ник для класних 
керівників 5-7 кла-
сів загальноосвітніх навчальних закла-
дів за редакці-
єю   
О.І.Пометун, 
І.М. Сущенко, 
О.М.Топузова 
«Уроки для 
сталого роз-
витку: як орга-
нізувати поза-
класну роботу 
учнів основ-
ної школи» 
 

«МИСЛИМО ГЛОБАЛЬНО, ДІЄМО ЛОКАЛЬНО»  

Семінар учителів початкових класів 

В.С.);  
урок математики у 2 класі 

«Випадки додавання і відніман-
ня, пов’язані з нумерацією чи-
сел. Кути многокутника. Творча 
робота над задачею» (вчитель 
Чеховська Н.М.);  

урок читання у 3 класі «Золоті 
зерна народної мудрості. Україн-
ські народні пісні, загадки, прислі-
в’я, приказки» (вчитель Майструк 
Г.В.); 

урок Я і Україна 
(природознавство)  у 4 класі 
«Населення Землі. Збережемо 
природу планети Зем-
ля» (учитель Сарган С.М.). 

Гості семінару відвідали вихов-
ний захід «Здоров’я людини – 
багатство країни», які  майстерно 
організували та провели разом з 
батьками класоводи Чеховська 
Н.М. та Сарган С.М.. Вчителі 
закладу   поділились досвідом 
співпраці з батьками учнів школи. 

Під час роботи семінару  учас-
ники  розглянули та обговорили  
важливі питання: 

Використання інноваційних 
технологій – важливий чинник у 
формуванні пізнавальної активно-
сті молодших школярів. 
(методист РМЦ -Лопатюк В.Г.); 

Розвиток пізнавальної діяльно-
сті молодших школярів. (вчитель 
Тупалецької ЗОШ І-ІІ ст. – Кови-
лова С.О.); 

Удосконалення техніки читання 
молодших школярів з використан-
ням інноваційних технологій. 
(вчитель Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. – Мартинюк С.В.) 

Підводячи підсумок семінару 
методист РМЦ, Лопатюк Валенти-
на Григорівна наголосила, що 
школа І ступеня - фундамент 
шкільної освіти, адже саме вчи-
тель початкових класів закладає 
перші сходинки успіху, якими 
особистість піднімається протя-
гом життя. Реалізація інновацій-
них технологій навчання в почат-
ковій школі залежить передусім 
від педагога, його професіоналіз-
му, спроможності створити умови 
для становлення і розвитку твор-
чої особистості громадянина 
України, його духовного, інтелек-
туального, національного саморо-
звитку, забезпечити всебічний 
розвиток фізичних, психічних, 
морально - етичних якостей і 
можливостей кожного учня. Тому 
на вчителя початкових класів 
покладена чи не найбільша відпо-
відальність за майбутнє дитини.  

13 листопада на базі 
Несолонської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів відбувся 
семінар-практикум 
вчителів початкових 
класів з проблеми 
«Використання інно-

ваційних технологій – важливий чин-
ник у формуванні пізнавальної актив-
ності молодших школярів». У роботі 
семінару взяли участь 30 вчителів 
початкових класів загальноосвітніх 
закладів району. 
Директор школи, Молодецький Петро 
Олександрович запропонував присут-
нім переглянути відеофільм про ро-
боту навчального закладу з даної 
теми, заступник з навчально-виховної 
роботи, Дзюбчук Євгенія Федорівна 
ознайомила присутніх з роботою 
початкових класів, повідомивши, що 
глибинний смисл самої назви 
«початкова школа», «школа першого 
ступеня» зумовлює  особливу  роль 
цієї  ланки в системі сучасної освіти і 

особливу відповідальність педагогів за 
якість її результатів.  Без  високоефек-

тивної  початкової  школи 
подальша якісна освіта 
стає дуже сумнівною.  
  У практичній частині 
семінару його учасники 
відвідали: 
 урок математики у 1 
класі «Число 10. Порів-
няння чисел. Запис числа 
10 двома числами. Скла-
дання рівнос-
тей» (вчитель Марчук 

Стор.5 

Випуск 29 



    Так склалося історично, 
що вивчення літератури в 
школі зводиться до озна-
йомлення з біографією 
письменника та читання 
його творів. Ще декілька 

слів із теорії літератури. І все. Саме через таке нівелювання особистіс-
тю письменників, яким притаманний індивідуальний почерк ( стиль ), 
література втрачає усю новизну і суть, а літературні твори – своїх ори-
гінальних творців. 
Говорячи про стилі та стильові різновиди на уроках української літера-
тури,  я чимало часу приділяю індивідуальному стилю письменника, 
без якого будь-який літературний твір був би звичайним явищем і, 
можливо, навіть загубився б серед інших творів. 
     Що таке індивідуальний стиль письменника? Які основні чинники 
формування індивідуального стилю? На ці та інші питання я і спробую 
дати відповідь, адже без розуміння важливості індивідуального стилю  
не можу стверджувати, що тема вивчена, бо урок втрачає найпотрібні-
ший матеріал та естетику. 
Якщо я викладач  літератури, маю не лише познайомити учнів із Шев-
ченком, Сосюрою, Рильським, а й показати, що кожен із них – неповто-
рна індивідуальність, яка виявляє себе у кінцевому результаті творчого 
процесу – у художніх творах. 
Наукова інтерпретація індивідуального стилю багато в чому залежить 
від розуміння власне стилю, визначень і тлумачень чого нині є чимало. 
Не вдаючись до аналізу різних трактовок стилю, виділяю основне: 
Стиль – це формотворча система, принцип організації художнього 
світу. Структура стилю охоплює тропіку ( художні прийоми ), риторику 
( стилістика, мистецтво викладу ), мову (лексика в прямому і перенос-
ному значенні, полісемія і фоніка) ( 4; 123 ). 
Отже – індивідуальний стиль – це намагання знайти спосіб вираження 
свого бачення і розуміння світу, по-своєму організувати художній мате-
ріал, аби привернути увагу читача, захопити його і прилучити до текс-
ту. 
 П. В. Білоус до складових чинників індивідуального стилю письменни-
ка відносить світовідчуття та  манеру зображення. 
Світовідчуття. Цей чинник включає ряд характеристик, без знання 
яких не можна говорити про творчу індивідуальність. 
1.  На неповторність стилю митця впливає психіко-біографічне станов-
лення особистості. Відомо, що кожна людина має свою історію, що 
розпочинається з перших вражень у дитинстві і розвивається протягом 
усього життя, складаючи творчу біографію. 
  2.  Залежно від того, як письменник тлумачить світ, формується тема-
тична зорієнтованість його творів. Наприклад, поезія Шевченка темати-
чно закорінена в історичну долю України в колоніальному просторі; 
Олесь Гончар у більшості творів розробляє глобальну тему – людина і 
зброя. Все це є помітною прикметою їхнього стилю. 
  3. Неабияке значення у становленні індивідуального стилю має тип 
сприйняття дійсності. Відомо, що навіть один предмет може викликати 
у людей неоднакове сприйняття: той, хто дивиться у калюжу і бачить у 
ній зорі, - романтик, а той, хто бачить у ній бруд, - реаліст. Від типу 
сприйняття дійсності залежить стиль відтворення сприйнятих предме-
тів, що й стає принципом організації художнього матеріалу. 
   Манера зображення.  Стиль письменника реалізується й остаточно 
збувається у манері зображення.  Це поняття включає також цілий  ряд 
характеристик. 
  1.Манера зображення прямо залежить від типу сприйняття дійсності; 
наприклад, романтичні натури тяжіють до прийомів притаманних рома-
нтизму:  раціонально-аналітичні – до реалістичного методу тощо. 
  2.Манера зображення прямо залежить і від способу трактування те-
ми. Адже творче завдання письменника часто зводиться до винаходу 
способу розповіді на тему, що здавна постала як предмет зображення. 
Хіба, наприклад, про кохання чи про стосунки батьків і дітей ніхто не 
писав? Але митець знову і знову повертається до цих тем, і якщо йому 

вдасться по-своєму висвітлити їх, він досягне оригінальності, зумівши 
надати їм індивідуального звучання. 
 3. Крім зазначених вище характеристик є ще одна – використання 
жанрових форм. Кожен письменник діє у певному жанровому полі. 
Проте для того, щоб створити неповторний твір, необхідно порушити 
певні правила, відійти від норми.  
  Індивідуальний стиль письменника упізнається і за формально-
змістовими чинниками. До них належать: композиційні прийоми, тема, 
мотив, пафос ( 2;288).  
Найбільше авторську індивідуальність видно з того, як розміщено 
елементи сюжету в творі. Наприклад, Панас Мирний у романі « Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?» розділ « Польова царівна», ліричний та 
інтригуючий, виніс на початок, після чого заглибився у історію села 
Піски. А Василь Стефаник у новелі       « Новина» виносить розв’язку 
твору на початок, щоб надати твору зовнішніх прикмет кримінальної 
хроніки. 
  Тропіку  при вивченні творчості письменника не від окреслюю індиві-
дуального стилю, тому що художні прийоми не існують самі по собі, а 
реалізуються в конкретній творчості. Наводжу два уривки з прози 
українських письменників. 
  1. « От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як 
руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої во-
ди» ( « Микола Джеря» і. Нечуй-Левицький ). 
  2. « На небі сонце – серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою 
соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі.» ( « Інтермецо» М. 
Коцюбинський). 
   Як бачимо, у першому уривку домінують епітети і порівняння. Інфо-
рмативно-описові речення відповідають характеру зображення: опи-
совість, фіксування форм, барв, у чому вбачається прагнення досяг-
ти літературної достовірності, правдоподібності. Власне, такою і є 
індивідуальна манера І. Нечуя-Левицького 
   Другий уривок привертає увагу тим, що тональність пейзажу зумов-
люється станом душі ліричного героя, котрий « пропускає» зовнішній 
світ крізь себе; тут письменник добирає виразні метафори персоніфі-
ковані образи. У цьому – індивідуальний почерк М. Коцюбинського. 
 Особливого колориту надають художній мові авторські неологізми та 
діалектизми. Не звертати уваги на них при вивченні творчості пись-
менника неприпустимо, адже вони не лише вказують на територіаль-
ну приналежність автора, а й надають творам емоційного забарвлен-
ня. 
Проаналізувавши основні аспекти індивідуального стилю, можу з 
упевненістю стверджувати, що це цінний матеріал, який дає змогу  
розгледіти у кожному письменнику особистість творчу,  
оригінальну. Але, на жаль, дуже часто саме цей матеріал на уроках 
літератури втрачається., завуальовується. 
Навчити відчувати – це одне із основних завдань літератури. І якщо 
я, вчитель літератури, буду ознайомлювати учнів із письменником 
через його стиль і переконаю їх, що «  Марусю Чурай» могла написа-
ти лише Ліна Костенко, а « Собор»  
- лише Гончар, то тільки тоді література буде відповідати вимогам 
справжнього мистецтва. Тільки тоді уроки літератури втратять свою 
затертість і стануть  постійним джерелом пошуків творчих індивідуа-
льностей. 
Література: 
1.  Бахтин Н. М. Естетика словесної творчості.- М., 1986 
2. Білоус П. В. Психологія літературної творчості.- Житомир, 2009. 
3.  Вступ до літературознавства : Хрестоматія. – К., 1995. 
4.  Літературознавчий словник-довідник. – К., 2007. 
5. Орлов Ю. М. Восхождение   к индивидуальности. – М.,1991. 
6.  Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства. – К., 
1998. 
7. Франко І. Із секретів поетичної творчості. – К., 1967. 
Вчитель української мови та літератури 
 Барвинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.  
Калінченко Тетяна Миколаївна 

Індивідуальний стиль письменника як засіб вираження авторського  « Я» у творі   

Стор.6 

Школам Лесиного краю 



15 листопада 2012 року на базі 
Малоцвілянської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів відбулися 
два районні семінари:  
 вчителів географії з теми: 
«Навчальні екскурсії, їх роль у 
розвитку індивідуальних здібнос-
тей учнів»,  
вчителів художньої культури - 
«Інтерактивні – художньо-
педагогічні технології на уроках 
художньої культури в умовах 
особистісно орієнтованого на-
вчання».  
На початку семінарів директор 
школи Шостак Анжела Михайлів-
на запропонувала перегляд елек-
тронної презентації про роботу 
навчального закладу. 
Фахові методисти ознайомили 
вчителів з планом роботи, після 
чого  «господарі» школи запроси-
ли відвідати уроки. 
Вчитель географії Павлюк Люд-
мила Олександрівна провела 
підсумковий  урок-подорож з 
теми: «Океани».  Молоді  вчителі 
шкіл району мали змогу  оцінити 
переваги проведення уроку геог-
рафії  при комп’ютерній підтримці 
та з використанням музичного 

супроводу під 
час організації 
самостійної 
роботи учнів. 
Школярі - 
учасники 
«експедиції» 

були поділені на 4 команди ( за 
назвами океанів). Кожна  з ко-
манд змагалася в конкурсах, 
подорожуючи  на «фрегаті»  океа-
нами. В ході уроку учні класу 
презентували вміння працювати з 
картою,  представляти  міні-
проекти «Моє рішення екологіч-
них проблем океану» та  як випе-
реджальне завдання - розширені  
проекти  з власними презентація-
ми «Морські пейзажі» і 
«Порівняльна характеристика 
океанів». Кожен учень  на завер-
шальному етапі уроку оцінив 
свою роботу та команди в цілому 
за допомогою карток для самооці-
нювання. 
Всі учасники семінару одержали  
необхідний матеріал на електрон-
них носіях, який можна буде вико-
ристовувати у своїй подальшій 
роботі.  
Урок  художньої культури в  9 
класі на тему: «У світі українсько-
го театру» провела вчитель музи-
чного мистецтва та художньої 
культури, спеціаліст І категорії 
Саух Віта Василівна. Учні разом з 
учителем простежили розвиток 
українського театрального мисте-

цтва, розглянули види 
театральних професій та 
специфіку їх роботи. Учня-
ми було підготовлено спі-
льний проект-презентацію 
«Театральні професії». 
Діти виступали в ролі теат-
ральних працівників ( ав-
тор, режисер, актриса). На 
партах стояли,  виготовлені 
учнями, макети театрів.  
Вдале використання муль-
тимедійних засобів та ме-
тодично грамотно  підібра-
ний навчальний матеріал, 
повністю розкрили тему та 
мету уроку. 
Після відвідання уроків 
учасники семінарів були 
присутні на театралізова-
ному виховному заході 
«Не файна Юкрайна», 
головна мета якого – вихо-
вання  бережливого став-
лення до  навколишнього 
середовища. 
В цей день у школі було 
проведено солодкий ярма-
рок на якому гості та учні 
могли купити солодкі виро-
би, виготовлені самими 
школярами. 
Підводячи підсумки семіна-
рів, його учасники дали 
високу оцінку  проведеним 
урокам, відмітили тісну 
співпрацю учнівського та 
учительського колективів. 

Директор школи Захарчук Ю.В. ознайомила гостей зі школою, її станов-
ленням, досягненнями.  
У своєму виступі методист РМЦ Рошка С.П. обґрунтувала актуальність 

теми, розкрила зміст поняття «мислеобраз», звернувши увагу на ефектив-
ність використання елементів цієї технології на уроках російської мови та 

світової літератури.  
Практична частина семінару розпочалася з уроку російської мови в 
6 класі Романчук С.Г. Працюючи над темою «Буквы е, и в префик-
сах пре-, при-», вчителька запропонувала форму подорожі до 
казкової країни казок О.С.Пушкіна, що допомогло реалізувати 
міжпредметні зв’язки зі світовою літературою. Суттєвим доповнен-
ням стало використання презентації з цікавими завданнями. В кінці 
уроку кожен з учнів створив власний мислеобраз відповідно до 
теми уроку.  
Власним досвідом роботи з використання елементів біоадекватної 
технології поділилися вчителі світової літератури Жовтюк І.П. 
(Калинівська ЗОШ) та Дмитренко Т.В. (Яворівська ЗОШ). 

В обговорення уроку включилися Бармак В.І.(Киянська ЗОШ), Смолко В.О. 
(Колодянська ЗОШ), Аврамець Т.М. (Борисівська ЗОШ). 
Під час позакласного заходу учні подарували учасникам семінару і щире 

слово, й іскрометний гумор, засвідчивши вправне володіння рідною та 
російською мовами. 

У чому суть 
життя? Вона – 
в дитині! 
Вирішуй сам, як 
сповнить щас-

тям дні. 
Ось яблука однакові частини, 
А що там усередині - збагни… 
Не обірвати б листя ненароком, 
Адже без нього не бува плодів. 
Хай більше родить з кожним 

роком 
Смачніших, ароматніших плодів! 
 Ці слова невипадково 

прозвучали на початку районного семінару вчителів російської мови та 
світової літератури, що відбувся 14 листопада на базі Курчицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів, адже його тема - «Біоадекватна технологія як умова роз-
витку творчого мислення школярів». У його роботі взяли участь 20 
учасників зі шкіл району.  

«Інноваційні форми роботи 
в малокомплектній школі» 

Семінар учителів російської мови та 
світової літератури 

Стор.7 
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 «Без знання 
минулого немож-
ливо точне по-
няття про су-
часне» 

М.С.Грушевський 
14 листопада 2012 року на 
базі Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів відбувся семінар 
вчителів історії на тему: 
«Формування цілісності 
історичних знань і уявлень 
учнівської молоді», в якому 
взяли участь 22 педагоги 
шкіл району. 
В теоретичній частині семі-

нару був розг-
лянутий і 
проаналізова-
ний обсяг 
навчального 
матеріалу 
шкільного 
курсу  по  
значущих 
періодах істо-

рії України в контексті теми семі-
нару:  
- період існування високорозвине-
ної трипільської культури (виступ 
вчителя Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст.. 
Кравчук Т.І.); 
 - часи Скіфії (вчитель Броників-
ської ЗОШ І-ІІ ст. Музичук Г.В.); - 
створення єдиної держави – Руси 
(вчитель Немильнянської ЗОШ І-ІІ 
ст. Литвинець Є.В.);  
- доба козацтва (вчитель Киківсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. Свідрук В.П.) 
Учасники семінару відвідали 
уроки вчителя вищої категорії, 
старшого вчителя Горблюка Ана-
толія Васильовича у 8 класі за 
темою «Франція в XVI – першій 
половині XVII століття» та урок 
вчителя вищої категорії, старшого 
вчителя, відмінника освіти Осад-
чук Людмили Василівни у 5 класі 
за темою «Розквіт Київської Русі. 
Володимир Великий та Ярослав 
Мудрий».  
Педагогічний колектив школи 

представив до уваги гостей нау-
ково-практичну конференцію «Мій 
рідний край – історія жива» по 
книзі відомого земляка,  земляка 
Валерія Дідуха «Ярунщина», в 
якій взяли активну  участь істори-
ки-дослідники, учні загальноосвіт-
ніх навчальних закладів Ярунсь-
кого освітнього округу: Жолобнен-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ст., Гірківської 
ЗОШ І-ІІ ст., Колодянської ЗОШ І-
ІІІ ст.. 
Під час семінару діяли виставки: 
«Розмаїття української вишивки», 
«Історія в малюнках та географіч-
них газетах», «Юні нумізмати», 
«Подорожуємо разом», «Фото з 
альбому». 
Учасників семінару запросили 
завітати до шкільного історико-
краєзнавчого музею, девізом 
роботи якого є: «Знайомимось, 
досліджуємо, вивчаємо, націона-
льні та загальнолюдські цінності»  

гімназія 
2 місце - Барвинівська ЗОШ 
3 місце -  Новороманівська ЗОШ 
4 місце -  Киянська ЗОШ 
5 місце - Городницька ЗОШ 
6 місце - Броницькогутянська 
ЗОШ 
7 місце -  Красилівська ЗОШ  
8 місце -   Орепівська ЗОШ 
9 місце -  Несолонська ЗОШ 
10 місце -  Колодянська ЗОШ 
11 місце -  Великомолодьківська ЗОШ 
12 місце - Федорівська ЗОШ 

На змагання зі стрільби з пневма-
тичної гвинтівки на особистісно-
командну першість, присвячені 21
-річниці з Дня утворення Зброй-
них Сил України, прибуло 12 
команд ЗНЗ І-ІІІ ступенів району. 
На відкритті змагань виступили 
голова Новоград-Волинського 
РМО ТСОУ В.В.Вращук та нача-
льник відділу у справах молоді та 
спорту В.І.Дейнека. 
Влучними пострілами відзначили-
ся школярі Слободороманівської 
гімназії (вч.Павлюк Ю.М.) – 1 
місце; Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(вч.Дмитренко В.С.) – 2 місце та 
Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (вч.Нюкало Ф.С.) – 3 місце. 
В особистому заліку перемогу 

святкували: 
1 місце – Полянський Олександр 
(Городницька ЗОШ); 
2 місце – Возинський Ігор 
(Слободороманівська гімназія); 
3 місце – Данильчук Максим 
(Барвинівська ЗОШ). 
Переможці та призери змагань 
нагороджені грошовими премія-
ми, грамотами та медалями. 
Командні місця у розрізі шкіл: 

1 місце - Слободороманівська 

«Формування цілісності історичних знань і уявлень  
учнівської молоді»  

Результати змагань зі стрільби 

Стор.8 

Школам Лесиного краю 

До уваги керівників шкіл! 
З 1 по 10 грудня 2012 року в районі проводиться ІІ етап Всеукраїнського 
рейду “Урок”. Вжити заходів щодо повернення або влаштування виявле-
них дітей до навчальних закладів. Усунути причини або умови, внаслідок 
яких діти не були охоплені навчанням!  



Про посилення контролю за організацією якісного та  
безпечного харчування дітей в загальноосвітніх закладах району 
 З метою належної організації харчування учнів шкіл району, контролю 
за якістю харчування, враховуючи пропозиції колегії відділу освіти від 
23.10.2012 року 
НАКАЗУЮ: 
1. Керівникам загальноосвітніх шкіл: 
1.1. Посилити контроль за станом організації харчування школярів 
щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил. 
1.2. Забезпечити контроль за дотриманням двотижневого циклічного 
меню та за виконанням норм харчування.  
1.3. Використовувати продукти харчування та продовольчу сировину 
тільки при наявності супровідних  документів, що підтверджують їх 
походження, якість та безпеку. 
1.4. Не допускати  порушень правил зберігання та умов попередньої 
обробки сирої продукції. 
1.5. Забезпечити дотримання умов миття посуду згідно п.10  держав-
них санітарних правил  і норм влаштування, утримання ЗНЗ. 
1.6. Забезпечити своєчасність подання заявки на продукти харчування 
інженеру-технологу відділу освіти. 
1.7. Контролювати стан організації харчування дітей пільгових катего-

рій, забезпечити інформування відділу освіти про наявність дітей з  
малозабезпечених сімей, що мають право безкоштовного харчування, 
яке підтверджується довідками з управління праці та соціального захи-
сту  населення РДА. 
1.8. При виникненні проблем в організації харчування повідомляти 
відділ  освіти. 
 2. Керівникам шкіл, що знаходяться на території, забрудненій   радіо-
нуклідами,  контролювати перехід дітей з однієї вікової групи в наступну 
та  інформувати відділ освіти (ГЦГО). 
3.Групі централізованого господарського обслуговування (Маслій В.С.): 
3.1. Постійно поновлювати банк даних про учнів з  малозабезпечених 
сімей, що мають право безкоштовного харчування в шкільних їдальнях 
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02 р. № 856 
"Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах" (при наявності довідок з УПСЗН РДА). 
3.2. Контролювати здачу звітності  працівниками їдалень до бухгалте-

рії  відділу освіти. 
3.3. Вчасно робити замовлення продуктів харчування на школи 

«чистої»  зони згідно поданих заявок. 
3.4. Контролювати виконання норм харчування. 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на  провідного    
спеціаліста відділу освіти Барановську Л.В. 

Начальник відділу       О.А.Антипчук 

2.2. Організувати благодійні акції для надання матеріальної допо-
моги найбільш незахищеним категоріям  дітей. 

2.3. Зобов’язати класних керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, вихователів дошкільних навчальних закладів до 10.12.2012 
року підготувати і подати до відділу  освіти педагогічні характеристики 
на дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а до 15.12.2012 року - до 
служби у справах дітей. 

2.4. Своєчасно інформувати відділ освіти про випадки невиконання 
батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей. 

2.5. Про проведену роботу в ході місячника інформувати методиста 
РМЦ Мащенко Н.І. до 5 січня 2013 року. 

3. Методисту РМЦ Мащенко Н.І. про проведення місячника з охоро-
ни дитинства до 15 січня 2012 року інформувати управління освіти і 
науки облдержадміністрації. 

 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на провідного 
спеціаліста відділу освіти Барановську Л.В.. 

Начальник відділу О.А.Антипчук 

Про організацію та проведення в районі  
місячника з охорони дитинства 
На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Мініс-
трів України  від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язані із захистом прав дитини», п.3.11 обласної Програ-
ми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2011-2016 роки”, наказу управління освіти і науки ОДА від 
19.11.2012 року № 271 «Про організацію та проведення в області місяч-
ника з охорони дитинства», з метою удосконалення організації роботи 
ЗНЗ району щодо соціального захисту дітей 
Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити заходи по проведенню з 1 по 31 грудня 2012 року в 
навчальних закладах району місячника з охорони дитинства. 

2. РМЦ, керівникам ЗНЗ району: 
2.1. З 1 по 31 грудня 2012 року в навчальних закладах району провес-

ти місячник з охорони дитинства. 

Н А К А З №  428 від 02.11.2012 року  

НАКАЗ №  458 від  22.11.2012 року 

Стор.9 

Випуск 29 

№
з/п 

З а х о д и Відповідальні Термін виконання 

1. Організувати проведення місячника з охорони дитинства у загальноосвітніх закладах району. Адміністрації шкіл, 
Мащенко Н.І 

1-31 грудня 2012 
року 

2. Продовжити роботу по виявленню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Вчасно повідомляти службу у справах дітей райдержадміністрації. 

Адміністрації шкіл, 
Мащенко Н.І. 

Протягом місяця 

3. Провести  наради та методичні об’єднання класоводів і класних керівників по  ознайомленню 
з нормативними документами, що регулюють охорону дитинства. 

Адміністрації шкіл 
  

Протягом місяця 

4. Провести просвітницько-профілактичні заходи з батьківською громадою з питань захисту 
прав дитини у сім’ї. 

Адміністрації шкіл 
  

Протягом місяця 

5. Скорегувати  бази даних дітей соціально незахищених  категорій.  Упорядкувати особові 
справи дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування, картки обліку дітей-
інвалідів. 

Адміністрації шкіл, 
Мащенко Н.І. 

До 5 грудня 

6. Проаналізувати інформацію про відвідування уроків, підготовку до уроків, забезпечення під-
ручниками, необхідним шкільним приладдям дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського 
піклування та підготувати звіт про стан виховання, утримання та розвитку дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування. 

Адміністрації шкіл, 
класні керівники 
Мащенко Н.І. 

До 10 грудня 

7. Провести превентивні бесіди  з учнями, які  схильні до правопорушень з питань кримінальної 
та адміністративної відповідальності. 

Адміністрації шкіл, 
працівники психоло-
гічної служби 

Протягом місяця 

8. Скорегувати  списки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Адміністрації шкіл Протягом місяця 

9. Проаналізувати акти обстеження житлово-побутових умов проживання і виховання дітей  
соціально незахищених категорій та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, 
стан забезпечення  цих дітей сезонним одягом та взуттям. 

Адміністрації шкіл, 
Мащенко Н.І. 

Протягом місяця 

10
. 

Висвітлити  питання з охорони дитинства на сайті відділу освіти. Мащенко Н.І. 28.12.12р. 



Про затвердження Плану заходів  
по виконанню завдань нормативно- 
правових актів щодо забезпечення 
прав дітей-інвалідів на період до 2020 року 
На виконання наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Украї-
ни від 10.06.11. №568 «Про заходи щодо розвитку актуальних проблем 
осіб з обмеженими фізичними можливостями», від 01.10.12 № 1063 «Про 
затвердження Плану заходів щодо виконання завдань  і заходів Держав-
ної цільової програми на період до 2020 року», наказу управління освіти і 
науки Житомирської ОДА від 19.11.2012 року № 272 «Про затвердження 
Плану заходів по виконанню завдань нормативно-правових актів щодо 
забезпечення прав дітей-інвалідів на період до 2020 року» та з метою 
реалізації поставлених завдань 

Н А К А З У Ю: 
1. Затвердити План заходів відділу освіти райдержадміністрації  по 
дотриманню вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення  
прав дітей-інвалідів до 2020 року (додається).  
2. РМЦ  (Сікора О.П.), директорам ЗНЗ забезпечити виконання зазначе-
ного Плану заходів. 
3. Мащенко Н.І., методисту РМЦ, щорічно, до 10 листопада, надавати 
управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформацію про вико-
нання заходів, визначених Планом. 
4. Контроль за виконанням   наказу покласти на заступника начальника 
відділу освіти Андрощук В.П.. 
Начальник відділу О.А.Антипчук  

НАКАЗ №  457 від  22.11.2012 року  

План заходів по дотриманню вимог нормативно-правових актів щодо 
забезпечення прав дітей-інвалідів  на період до 2020року 

Стор.10 

Школам Лесиного краю 

№ Зміст заходу з виконання  відповідних завдань Строк виконання Відповідальні за виконання 

1. Забезпечити персоніфікований облік дітей-інвалідів, які потребують корекції фізичного 
та (або) розумового розвитку  

Щорічно, 
до 01.11 

РМЦ, керівники   ЗНЗ 

2. Забезпечити навчальні заклади матеріально-технічною базою, адаптованою для на-
вчання дітей з різними формами інвалідності, у тому числі: 
а/ засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів; 
б/ наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураження-
ми органів зору та слуху; 
в/комп’ютерними навчальними програмами та програмами загального призначення 
для дітей з вадами зору, слуху та мовлення; 
г/забезпечити доступ дітей-інвалідів до приміщень навчальних закладів усіх типів 

До 2015р. 
  
  

до 2015р. 
  

до 2014р. 
  

до 2014р.  

  
Відділ освіти, РМЦ, 
керівники ЗНЗ 

3. Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей-інвалідів у виборі професій, підготов-
ці їх до самостійного життя 

Постійно РМЦ, керівники ЗНЗ 

4. Забезпечити організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами за місцем проживання 

Постійно РМЦ, керівники ЗНЗ 

5. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо шляхів реалізації права дітей з 
особливими освітніми потребами на освіту шляхом інклюзивного навчання 

Постійно РМЦ, керівники ЗНЗ 

6. Визначити базові (опорні) загальноосвітні навчальні заклади для запровадження ін-
клюзивного та інтегрованого навчання 

До 01.12.12 РМЦ 

7. Провести семінари з питань впровадження модульних державних програм для роботи 
з дітьми в інклюзивних, спеціальних групах дошкільних навчальних закладів 

Постійно РМЦ, РПМПК 

8. Забезпечити дошкільні навчальні заклади спеціальним корекційним обладнанням, 
методичними комплектами 

Постійно  РМЦ 

9. Забезпечити участь районної психологічної служби, районної ПМПК у здійсненні пси-
холого-педагогічного супроводу дітей, які навчаються в умовах інклюзивного навчання 

Постійно РМЦ, районна психологіч-
на служба, районна ПМПК 

10. Забезпечити проведення семінарів, нарад для педагогічних працівників, що працюють 
в умовах інклюзивного та інтегрованого навчання 

Постійно РМЦ 

11. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, психологів, соціальних педа-
гогів, логопедичних пунктів тощо з питань діяльності в системі інклюзивної освіти 

Постійно РМЦ 

12. Здійснювати моніторинг стану впровадження  інклюзивної освіти Постійно  РМЦ 

До 290-ї річниці від дня 
народження  

Григорія Сковороди 
Він залишив по собі вічну і добру па-
м’ять як навчитель життя; він і сло-
вом, і прикладом навчав   людей люби-
ти передусім Бога, вчитися, аби пізна-
ти істину, приборкувати свої почут-
тя, очищати душу від дурних бажань, 

задовольнятися найменшим і бачити своє щасті у виконанні заповідей 
любові. 
Софія Русова,  український педагог і громадський діяч 

…Сковорода відстоював ідеал вільно мислячої, внутрішньо неза-
лежної, морально відповідальної людини, мріяв сприяти формуван-
ню нового суспільства та людини високої моралі та духовності. 
Це формування він почав із себе, власним прикладом закликаючи 
до самовдосконалення. 
Микола Жулинський, академік 
 

Уроки мудрості від Григорія Сковороди 
Не все те отрута, що неприємне на смак. 
З усіх утрат втрата часу найтяжча. 
Більше думай і тоді вирішуй. 
Не розум від книг. А книги від розуму створились. 
З видимого пізнай невидиме. 
Не за обличчя судіть, а за серце. 



Про проведення шкільних та районної педагогічної виставки 
«Сучасна освіта Звягельщини-2013.Інноваційні педагогічні  
технології у навчально-виховному процесі» 
Відповідно до наказу управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 18.10.2012 року № 249 «Про проведення обласної 
педагогічної виставки «Сучасна освіта Житомирщини-2013», продовжу-
ючи традицію щорічних районних педагогічних виставок «Сучасна осві-
та Звягельщини» та з метою узагальнення і всебічного представлення 
широкій громадськості, педагогам, науковцям, органам державної вла-
ди досвіду інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних  закла-
дів району, професійної майстерності педагогічних працівників,  упрова-
дження інформаційно-комунікаційних технологій, визначення і обгово-
рення пріоритетних проблем подальшого удосконалення процесу на-
вчання і виховання, утвердження пріоритетів освіти в суспільстві 
НАКАЗУЮ: 
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 
1.1. До 22.12.2012 року забезпечити проведення шкільних  педагогіч-

них виставок   і місячника інновацій та передового педагогічного досві-
ду. 
1.2. До 25.12.2012  року забезпечити представлення матеріалів на 

районну педагогічну виставку «Сучасна освіта Звягельщи-
ни» (матеріали представити в електронному варіанті, буклетах, брошу-
рах та в папках-накопичувачах  синього кольору). 
1.3. Створити в навчальних закладах оргкомітети та журі з організації і 

проведення шкільних педагогічних виставок, місячника інновацій та 
передового педагогічного досвіду. 
Районному методичному центру (О.П.Сікора): 

2.1. Провести районну педагогічну виставку протягом грудня 2012 року.  
2.2. Підсумки районної педагогічної виставки провести  04.01.2013 року 

згідно Положення (додаток 1). 
Кращі виставкові матеріали, визначені журі, представити на обласну       
педагогічну виставку «Сучасна освіта Житомирщини-2013»  до 20-

20.01.2013 року. 
Забезпечити поінформованість громадськості про проведення шкільних, 

районної  та обласної педагогічних виставок. 
Затвердити  склад  організаційної комісії   районної педагогічної виставки 

«Сучасна освіта Звягельщини-2013» (додаток 2). 
Затвердити склад журі для підведення підсумків районної педагогічної 

виставки «Сучасна освіта Звягельщини-2013» (додаток 3). 
За результатами роботи журі виставки кращі виставкові матеріали занес-

ти до каталогу «Сучасна освіта Звягельщини» з відповідними анотаціями. 
Вчителям, які атестуються на встановлення (підтвердження) кваліфіка-

ційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння  
(підтвердження) звань «Старший вчитель», «Вчитель-методист» свій 
досвід роботи презентувати на районній та обласній педагогічних вистав-
ках  «Сучасна освіта Звягельщини, Житомирщини-2013» . 
Учасників районної педагогічної виставки «Сучасна освіта Звягельщини-

2013», які представили кращі роботи, відзначити  грамотами та диплома-
ми відділу освіти. 
Даний наказ довести до відома всіх педагогічних працівників загальноос-

вітніх навчальних закладів району. 
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Андрощук В.П. 
Начальник відділу  О.А.Антипчук 

НАКАЗ №  461 від 22.11.2012 року 

ПОЛОЖЕННЯ 
про районну педагогічну виставку   

кладів.  
Матеріали, що надсилаються на педагогічну виставку: 
- заявка на участь у педагогічній виставці, 
- дані про автора досвіду (паспортні дані, тема досвіду, адреса досві-

ду), 
- тематика матеріалів педагогічної виставки має відображати здобутки 

освітян району в удосконаленні навчально-виховного процесу, методи-
чної та управлінської діяльності відповідно до сучасних вимог, 
- матеріали мають бути оформлені комп'ютерним набором і подавати-

ся в одному примірнику українською мовою в РМЦ відповідно до номі-
націй (буклетний, брошурний, папковий та електронний варіанти). 
Номінації педагогічної виставки:  
- інноваційні підходи: 
- в управлінській діяльності керівників закладів освіти; 
- в організації внутрішкільної науково-методичної роботи; 
- в управлінській діяльності районного відділу освіти; 
- в організації методичної роботи методичного кабінету; 
- інновації в організації дослідницько-експериментальної діяльності  
  учнівської молоді, 
- упровадження здоров’язберігаючих інноваційних технологій у навча-

льно-  
  виховний процес закладів освіти,  
- використання інновацій в дошкільній, початковій освіті, гуманітарно-

му,     
  природничо-математичному, художньо-естетичному профілях, 
- бібліотечні технології, 
- виховна та позашкільна робота, 
- інклюзивна освіта «Відкрий вікно у світ», 
- психологія та соціальна педагогіка. 
Підведення підсумків роботи педагогічної виставки 
Журі визначає представлені матеріали на відповідність їх сучасним 

вимогам. 
 Кращі матеріали заносяться до інформаційного банку даних та ката-

логу досягнень педагогів Звягельщини. 
Автори кращих робіт відзначаються грамотами та дипломами відділу 

освіти  районної державної адміністрації, грошовими відзнаками. 
Кращі виставкові матеріали представляються на обласну педагогічну 

виставку.  

1.Мета і завдання 
Педагогічна виставка проводиться щороку за участю педагогічних до-

шкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів. 
 Метою педагогічної виставки є показ напрацювань педагогічних праців-

ників, пропаганда їх творчих досягнень у навчально-виховному процесі 
та науково-методичній діяльності.  
Педагогічна виставка передбачає презентацію сучасних освітніх техно-

логій, інноваційних методів навчання і виховання, науково-методичних, 
навчальних, практичних матеріалів досвіду творчо працюючих учителів, 
педагогічних колективів.     
Основні завдання: 
- пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних  
  працівників; 
- пошук ефективних шляхів удосконалення навчального процесу; 
- популяризація серед громадськості здобутків освітянських надбань,       
  підвищення інтересу до проблем освіти; 
- підвищення якості навчально-виховного процесу та його науково- 
  методичного забезпечення; 
-  формування творчого духу змагання в підготовці та презентації мате-

ріалів; 
-  стимулювання творчого пошуку педагогічних працівників закладів 

освіти в 
   удосконаленні навчально-виховного процесу; 
-  створення банку даних та каталогу досягнень педагогічних колективів  
   району. 
2. Керівництво педагогічною виставкою 
Керівництво педагогічною виставкою здійснює оргкомітет, на який пок-

ладається відповідальність за його організацію та проведення. 
Кращі напрацювання, які представлені на  педагогічній виставці за номі-

націями визначає журі, до складу якого входять методисти районного 
методичного центру, кращі педагогічні працівники району. 
3.Порядок проведення  педагогічної виставки 
Педагогічна виставка проводиться у 2 етапи: 
I етап – шкільний -  упродовж листопада - грудня  2012 року; 
II етап – районний – грудень 2012 року - 4 січня 2013 року.  
4. Учасники  педагогічної виставки 
До участі у педагогічній виставці запрошуються окремі автори, авторські 

колективи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних за-
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Про проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013» 
На виконання Указу Президента України від 29.06.1995 року № 489 «Про 
Всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», затвердженого постановою  Кабінету Міністрів 
України  від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і нау-
ки, молоді та спорту України  від 24.10.2012 року  № 1143 «Про проведен-
ня Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013»  та листа Житомирсь-
кого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 29-
.10.2012 року № 9-705  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013» 
НАКАЗУЮ: 
1.Затвердити Положення про І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013» (додаток 1). 
2.Затвердити  склад  оргкомітету  І  туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013» (додаток 2). 
3.Затвердити   склад   журі  І туру  Всеукраїнського   конкурсу «Учитель 
року-2013»  (додаток 3). 
4.Оргкомітету та журі конкурсу надати необхідну організаційну допомогу 
ЗНЗ району у проведенні   І   туру  Всеукраїнського    конкурсу «Учитель 
року -2013». 
5.Районному методичному центру (Сікора О.П.)  провести в грудні 2012 
року І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013» у таких номіна-

ціях: «Фізика», «Інформатика»,  «Французька мова», «Музичне мисте-
цтво»,  «Російська мова».  
6. Направити переможців І туру Всеукраїнського конкурсу   в січні-
лютому 2013 року  для участі в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року - 2013» у таких номінаціях: «Фізика», 
«Інформатика»,  «Французька мова», «Музичне мистецтво»,  
«Російська мова».  
 7.Затвердити  кошторис І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року-2013». 
8.Фінансове  забезпечення   І  туру  Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2013»  покласти  на централізовану бухгалтерію відді-
лу освіти (Арсенюк Н.О.). 
9. Рекомендувати РК профспілки працівників освіти (Л.Ф.Вознюк) 
надати матеріальну допомогу на оздоровлення для 5-ти переможців І 
туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2013». 
10.Бухгалтерії відділу освіти (Арсенюк Н.О.) забезпечити своєчасне 
фінансування заходів конкурсу згідно з кошторисом та виплату гро-
шових премій переможцям  І туру конкурсу. 
11.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
начальника відділу освіти  Андрощук В.П. 
 Начальник відділу О.А.Антипчук  

При висуванні кандидатів на участь у конкурсі 
подаються такі матеріали:  

1.Особиста заява про бажання взяти участь у 
конкурсі на ім’я голови оргкомітету, якою підт-
верджує згоду з умовами конкурсу (написана 
власноруч).  

2. Анкета учасника конкурсу встановленого 
зразка (особистий підпис). 

3. Висновок відповідного навчального закладу 
про педагогічну та методичну діяльність учас-
ника конкурсу (обсяг – до двох друкованих 
сторінок). 

4.Опис власного педагогічного досвіду з роз-
в’язання проблеми, над якою працює вчитель, 
в якому мають бути розкриті індивідуальні 
особливості роботи вчителя,  сучасні та автор-
ські форми й методи вирішення проблеми  
(обсяг – до п’яти друкованих сторінок). 

5. Презентація власного педагогічного досві-
ду в програмі Power Point (п'ятнадцять слай-
дів).  

Враховуватимуться актуальність і перспекти-
вність теми, аргументованість положень і ви-
сновків, їх оригінальність і практичне значення, 
опора на конкретний фактичний матеріал, 
мова, стиль і логічність викладу. 

6. Розробки уроків різних типів (4-5 уроків) з 
повним дидактичним забезпеченням, що розк-
риває специфіку системи роботи вчителя над 
проблемною темою, сучасні підходи до вивчен-
ня відповідного навчального предмета 
(електронний варіант). 

7. Розробка позакласного заходу як практич-
не підтвердження роботи над проблемою 
(електронний варіант). 

8. Фотографії (одне кольорове фото розміром 
9х14 та чотири - п’ять сюжетних фотоматеріа-

Положення 
про районний тур Всеукраїнського  кон-

курсу «Учитель року-2013» 
Районний тур Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року-2013» покликаний сприяти акти-
візації творчого потенціалу педагогічних праців-
ників, підкреслити, що немає меж досконалості. 

Завдання конкурсу: 
-  надання широкому колу педагогічних праців-

ників району можливості професійного самови-
раження і утвердження; 

-  виявлення талановитих педагогів, вчителів-
новаторів та поширення в масовій практиці їх 
передового педагогічного досвіду; 

-  формування в суспільстві нового ставлення 
до освіти і школи, інтелектуальної праці і знань 
як інструментів створення національного інтеле-
ктуального потенціалу, творчої особистості; 

-  вдосконалення  науково  обґрунтованих  
критеріїв і методики  оцінки ефективності  педа-
гогічної праці, стимулів до  найбільш повного 
розкриття творчого потенціалу вчителя; 

-  розширення кола професійного спілкування 
педагогів. 

Умови конкурсу і висунення кандидатів 
Враховуючи, що Всеукраїнський конкурс 

«Учитель року-2013» проводиться на доброві-
льних засадах, у конкурсі беруть участь вчителі 
загальноосвітніх шкіл усіх типів за основним 
місцем роботи - громадяни України незалежно 
від освіти, набутого фаху і віку, які мають стаж 
педагогічної роботи не менше 5 років. 

Право висувати кандидатури для участі в 
конкурсі мають особи або групи осіб, установи і 
організації, педагогічні колективи, які безпосере-
дньо обізнані з педагогічною діяльністю претен-
дента, а також самі претенденти через самови-
сування. 

лів про педагогічну діяльність в електрон-
ному варіанті без зменшення розміру). 

9. Перелік публікацій вчителя (якщо такі 
є). 

10. Список використаної літератури. 
11. Зміст матеріалів, наданих на конкурс, 

із зазначенням сторінок. 
Матеріали оформляються відповідно до 

поданого переліку на паперових носіях 
(крім уроків та позакласних заходів) та 
електронних носіях. 

Матеріали на паперових носіях подають-
ся в одному примірнику зібраними в папку, 
а в електронному варіанті – на одному – 
двох компакт-дисках  у пластиковому фут-
лярі із зазначенням номінації, прізвища, 
імені та по батькові учасника конкурсу, а 
також району, який він представляє. 

Не підлягають розгляду матеріали, підго-
товлені з порушенням термінів та вимог 
щодо їх оформлення. 

Матеріали, надіслані на конкурс, не пове-
ртаються. 

12. Конкурс «Учитель року-2013» прово-
диться в п’яти номінаціях: «Фізика», 
«Інформатика», «Французька мова», 
«Музичне мистецтво», «Російська мова» 
згідно Указу Президента України від 
29.06.1995 року № 489 «Про Всеукраїнсь-
кий конкурс «Учитель року», Положення 
про Всеукраїнський конкурс «Учитель ро-
ку», затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів України  від 11 серпня 1995 року 
№ 638, наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України  від 24.10.2012 
року  № 1143 «Про проведення Всеукраїн-
ського конкурсу «Учитель року-2013»  та 
листа Житомирського обласного інституту 

НАКАЗ №460 від 22.11.2012 року 

Додаток 1 до наказу по відділу освіти   від 22.11.2012 р. № 460 
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післядипломної педагогічної освіти від 
29.10.2012 року № 9-705 «Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2013» 

13. Районний тур конкурсу (практичний та 
теоретичний етапи) проводиться з 05  по 15 
грудня 2012 року. 

Організаційне засідання – 5  грудня на 
базі РМЦ. 

Практичний етап  - презентація відкритих 
уроків, позакласних заходів: 

Новораманівська ЗОШ І-ІІІ ст. –  фізика  – 06 
грудня 

Жолобненська ЗОШ І-ІІІ ст. – французька 
мова – 07 грудня 

Ярунська ЗОШ І-ІІІ ст. – російська мова – 11 
грудня 

Слободороманівська гімназія – музичне 
мистецтво – 12 грудня 

Суслівська  ЗОШ І-ІІІ ст. –  інформатика – 13  
грудня 

Теоретичний етап - презентація свого «Я», 
«Ерудиція. Творчість. Фантазія» 

- РМЦ - 14 грудня 2012 року. 
14.  Матеріали від  журі І (районного) туру 

конкурсу  подати в ОІППО  лише на перемож-
ця з кожної номінації до 10 січня 2013 року. 

Матеріальне забезпечення конкурсу 
Матеріальне забезпечення конкурсу 

«Учитель року -2013» відбувається за раху-
нок коштів, передбачених кошторисом конку-
рсу та благодійних і спонсорських надхо-
джень. 

Додаткові умови 
Підсумки конкурсу «Учитель року-2013» 

враховуються під час проведення чергової 
атестації педагогічних працівників навчаль-
них закладів району, під час висування їх на 
нагородження державними органами та гро-
мадськими організаціями. 

Заохочення учасників 
Учасники-переможці районного туру конкур-

су «Учитель року-2013» нагороджується гра-
мотами відділу освіти райдержадміністрації та 
цінними подарунками, преміями РК профспіл-
ки працівників освіти. 

Діяльність журі 
В процесі конкурсу журі оцінює претендента 

за такими критеріями: 
-  знання  предмета  викладання,  основ  

педагогіки,  психології,  вікової      
   фізіології; 
-  рівень володіння методикою викладання; 
-  професійні і особисті якості:  гуманність, 

демократичність, доброта,  
   культура спілкування, нахил до творчості, 

педагогічних імпровізацій,  
   новаторство, неординарність педагогічного 

мислення; 
-  результативність навчання і виховання; 
-  інтелект і особиста культура; 
-  розуміння та застосування інтерактивних 

методик; 
-  вміле використання ІКТ. 

кваліфікаційної категорії  Ярунської ЗОШ І-ІІІ 
ст., член журі 
6. Микитюк Галина Миколаївна - голова РМК 

вчителів іноземних мов, вчитель вищої кате-
горії, «Старший вчитель»  Великомолодьків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., член журі 
7. Пасічник Михайло Миколайович - вчитель 

фізики, вчитель вищої категорії , «Старший 
вчитель» Н.Романівської ЗОШ І-ІІІ ст., член 
журі 
8. Марчук Валентина Сергіївна - вчитель 

вищої категорії, переможець ІІ туру Всеукра-
їнського конкурсу «Учитель року - 2006» в 
номінації «Музичне мистецтво» вчитель му-

СКЛАД  ЖУРІ 
І туру Всеукраїнського конкурсу 

 «Учитель року-2013» 
1. Сікора Ольга Павлівна - голова журі, заві-

дуюча РМЦ 
2. Андрощук Валентина Петрівна - заступник 

голови журі, заступник начальника відділу 
освіти 
3. Костюк Катерина Миколаївна - заступник 

завідуючої РМЦ, член журі 
4. Вознюк Леся Федорівна - голова райкому 

профспілки працівників освіти, член журі 
5. Медвежинська Тетяна Євгенівна - голова 

РМК вчителів російської мови, вчитель вищої 

зичного мистецтва 
Киківської ЗОШ І-ІІІ ст., член журі 
9. Курач Галина Олександрівна - вчитель 

інформатики, вчитель першої категорії  
Суслівської  ЗОШ І-ІІІ ст., член журі 
10. Анхім Зоя Володимирівна - вчитель 

вищої категорії, «Вчитель-методист», 
переможець ІІІ туру Всеукраїнського кон-
курсу «Учитель року -2012» в номінації 
«Етика», вчитель Піщівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
член журі 
11. Майстренко Георгій Васильович - 

вчитель вищої категорії, «Вчитель-
методист», вчитель інформатики Городни-
цької ЗОШ І-ІІІ ст., член журі 

Додаток 3 до наказу по відділу освіти   від 22.11.12 р.  № 460  

Додаток 2 до наказу по відділу освіти від  22.11.2012 р. № 460 
5. Костюк Катерина Миколаївна  - заступ-

ник зав. РМЦ 
6. Вознюк Тетяна Миколаївна  - методист 

РМЦ 
7. Євпак Ольга Миколаївна  -  методист 

РМЦ 
8. Горбовський Василь Павлович  - мето-

дист РМЦ 
9. Скрипнюк Юрій Олексійович  - методист 

РМЦ 
10. Рошка Світлана Петрівна  -  методист 

РМЦ 

11. Микитюк  Галина  Миколаївна  - голова 
РМК вчителів іноземних  мов, вчитель 
В.Молодьківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
12. Касьян Віталій Олександрович -  вчи-

тель фізики Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. 
13. Пилипчук Олександр Анатолійович – 

директор Суслівської  ЗОШ І-ІІІ ст. 
14. Надієвець Петро Іванович – директор 

Новороманівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
15.Арсенюк  Наталія Олександрівна – голо-

вний бухгалтер відділу освіти 

СКЛАД   ОРГКОМІТЕТУ 
І туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2013» 
Андрощук Валентина Петрівна – голова 

оргкомітету,  заступник начальника відді-
лу освіти 
2. Сікора Ольга Павлівна  - заступник 

голови, завідуюча РМЦ 
3. Вознюк Леся Федорівна  -  голова РК 

ПК працівників освіти 
4. Ващенко Наталія Петрівна  - головний 

спеціаліст відділу освіти 

Стор.13 

Випуск 29 

До уваги керівників шкіл! 
Безкоштовне тренувальне тестування з української мови та літератури  
Інститут філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка 8 грудня 2012 року о 9 год. 30 хв. проводить безкош-
товне тренувальне тестування з української мови та літератури для випускників загальноосвітніх шкіл області. 
Завдання будуть перевірені й оцінені в день проведення тестування із зазначенням кількості набраних балів кожним учасником. 
Реєстрація учасників тестування відбудеться в день проведення тестування з 8.30 до 9.30 у фойє центрального корпусу Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (вул. Велика Бердичівська, 40).  
Всі бажаючі повинні до 05 грудня 2012 року записатися на тестування за номерами: 5-24-75, 5-33-54 (районний методичний центр). 



учениці Гірківської ЗОШ, завер-
шилась зустріч постійних супер-
ниць у фіналі (рахунок 2 : 1). 
Третє місце у перспективної 

команди Поліянівської ЗОШ 
(вчитель Дзюбчук В.О.). 
У юнаків беззаперечним лідером 

була команда Дідовицької ЗОШ 
(вчитель Ничипорук О.П.), яка 
перемогла своїх суперників з 
Кленівської, Стрієвської та Яво-
рівської ЗОШ з рахунком  2 : 0. 
На другому місці юнаки Стрієвсь-

кої ЗОШ (вчитель Лук’янчук І.В.), у 
їх активі перемоги в зустрічах з 
командами з Кленової (2 : 1) та 
Яворівки (2 : 0). 
Третє місце у школярів Яворівсь-

кої ЗОШ (вчитель Фурманенко 
П.І.), які в безкомпромісній боро-
тьбі вирвали перемогу у суперни-
ків з Кленови  2 : 1. 
Переможці та призери змагань 

відзначені преміями та грамотами 
згідно зайнятих місць  

Переможці зональних змагань 
серед юнаків та дівчат ЗОШ І-ІІ 
ступенів зібрались під час осінніх 
канікул  у просторому залі Пили-
повицької ЗОШ, щоб визначити 
чемпіонів району 2012 року. 
У дівчат доля першого місця 

вирішувалась у зустрічі команд 
Гірківської (вчитель Горблюк В.В.)  
та Кленівської ЗОШ (вчитель 
Ковальчук О.В.). 
З різницею лише в 2 м’ячі, що їх 

забили більш холоднокровніші 

Результати змагань з волейболу 

м.Новоград-Волинський 
вул.Соборності, 70 

Телефон: (04141)5-33-
54, 5-24-75 
Эл. почта: novog@i.ua 

РМЦ 

Р М Ц  

7 юнацьких команд ЗОШ І-ІІІ ступенів прибули в спортзал юнацької ДЮСШ, щоб позмагатись за звання чемпіона району з баскетболу. 
Учасників змагань привітав начальник відділу освіти О.А.Антипчук та побажав школярам 
успіхів в навчанні і перемог у спорті. 
Команди змагались у двох групах по колу. Переможці групових змагань – команди Город-
ницької  ЗОШ (вч.Пужаєв С.І.) та Слободороманівської гімназії (вч.Павлюк Ю.М.) зустрі-
лись у фіналі, щоб визначити переможця змагань. Напружена силова боротьба точилась 
на протязі всієї зустрічі. Більше бажання  перемогти було у учнів Слободороманівської 
гімназії, які перемогли з різницею у 2 м’ячі.  
В зустрічі за третє місце юні баскетболісти Косенівської ЗОШ (вч. Сайчук О.А.) перемогли 
своїх ровесників з Суслівської ЗОШ (вч. Іляхов В.Ф.) з рахунком 7:3. 
На базі команди-переможниці змагань буде сформована збірна для участі в обласних 

змаганнях.  

Зміна лідерів 

З 9 по 10 листопада  2012 року в м. Житомирі   команда вихова-
нців гуртка «Судномоделі» районного центру творчості, спорту 
та туризму учнівської молоді на чолі з керівником гуртка Васи-
ленком Володимиром Володимировичем захищали честь райо-
ну на обласній виставці-конкурсі НТТУМ  в напрямку «Водний 
транспорт»,  «Повітряний транспорт», «Наземний транспорт та 
спеціальна техніка», «Ракетно-космічна техніка».  
В напрямку «Водний транспорт» І загальнокомандне місце: в 
особистій першості – Шпитко Анатолій, учень 7 класу Суслівсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. в розділі «Сучасний водний транспорт» І міс-
це , Багінський Руслан, учень 7 класу Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
в розділі «Вітрильники» І місце,  Іорданополов Ігор, вихова-
нець центру  в розділі «Водний транспорт майбутнього» І міс-

це.  
У напрямку «Ракетно-космічна техніка» в особистій першості – 
Василенко Олег, вихованець центру І місце та Захарова Ната-
лія, учениця 8 класу Стрієвської ЗОШ І-ІІ ст. диплом «За втілен-
ня творчого задуму».  
У напрямку «Наземний транспорт та спеціальна техніка» в осо-
бистій першості – Лібега Альона, учениця 8 класу Стрієвської 
ЗОШ І-ІІ ст. в розділі «Спеціальна техніка» ІІ місце. 
Директор РЦТСТУМ Подкаура В.М. 

Вітаємо наших переможців! 

Сайт відділу: 
osvita-novog.at.ua 


