
 До  уваги  керівників  шкіл ! 
 

 14 березня відбудеться пробне 
незалежне оцінювання з української мови та 
літератури, історії України, біології, географії; 
  
 21 березня—з  іноземних  мов , 
математики, хімії, фізики. 

23 лютого народ 
України святкує День 
захисника Вітчизни. В 
цей урочистий день ми 
вшановуємо всіх, хто 
причетний до цього 
високого звання, зван-
ня єдиного для всіх: 
від вкритих сивиною і 
увінчаних нагородами 
фронтовиків, до моло-
ді. Ми були і є свідка-
ми радикальних змін, 
які відбуваються і в 
нас, і в усьому світі.  
Але не можна забува-
ти, відкидати все те, 

що цьому передувало. 
Священною є пам'ять 
про нашу перемогу і 
про тих, хто її вибо-
рював і платив найдо-
рожчою ціною. 

Подвиги захисни-
ків Вітчизни – це та 
велика і велична прав-
да історії, яку не спо-
творити і не перекре-
слити жодним змінам 
у сучасному мінливому 
світі. . 

Бажаємо Вам не-
зламної волі, надійного 
родинного тилу, бога-
тирського здоров’я, 
звершення всіх Ваших 
мрій і побажань, висо-
ких досягнень у нелег-
кій праці на благо дер-
жави. 

Зі   святом   Вас,  
  захисники    Вітчизни! 

Про підсумки проведення  
районного етапу конкурсу  
захисту сучасної моделі  
навчального закладу –  
Школи сприяння здоров’ю 
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Семінар вчителів початкових 
класів  
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Вітаємо  учасників  ІІІ етапу  
Всеукраїнських  предметних  
олімпіад 
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Щоб урок пройшов успішно 4 

В цьому випуску: 

Лютий, 2009 р. 

РМЦ 

Випуск № 2 

Школам Лесиного краю 

Любі     жінки! 
 Вітаємо вас із 
прекрасним святом - 
Міжнародним жіночим 
днем! 
 Ми вдячні вам за 
красу і ніжність, доброту 
і щиросердечну чуйність, 
затишні вечори в колі ро-
дини, розумних і талано-
витих дітей. 
 Саме ви оточуєте 
близьких людей любов'ю й 

увагою, і, незважаючи на численні турботи, пов'язані 
з роботою і родиною, даруєте їм спокій і щастя. Ви 
не забуваєте ділитися своїм теплом, підтримуючи 
добрим словом, надихаючи на подвиги, творчість, 
працю. Заради вас, в ім'я вашого щастя і любові відбу-
ваються і великі діяння, і повсякденні справи. 

У це прекрасне свято від усієї душі бажаємо вам 
любові, добра, успіхів. Нехай кожен день Вашого жит-
тя буде світлим і сонячним, дарує радість творчого 
натхнення, приємні несподіванки і душевний ком-
форт. Нехай там, де ви з'являєтеся, розцвітають 
посмішки і чуються компліменти. 

Будьте улюблені і щасливі! 
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Про підсумки проведення  
районного етапу конкурсу  
захисту сучасної моделі  
навчального закладу –  
Школи сприяння здоров’ю 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і нау-

ки України від 10.11.08 №1023 «Про організацію 
та проведення конкурсу-захисту сучасної моделі 
навчального закладу – Школи сприяння здоро-
в’ю», відповідного наказу 
управління освіти та науки 
облдержадміністрації від 
12.12.08 №338 та з метою 
продовження роботи щодо 
зміцнення здоров’я дітей та 
учнівської молоді, формуван-
ня у них позитивної мотивації 
на здоровий спосіб життя се-
ред навчальних закладів ра-
йону проведено конкурс-
захист сучасної моделі навча-
льного закладу – Школи сприяння здоров’ю. 
Заявки на участь у районному етапі конкурсу 

та супроводжуючі матеріали подали колективи 
трьох шкіл: Колодянської, Несолонської та Вели-
когорбашівської. 
Колектив Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів ство-

рив 
вла-

сний проект Школи сприяння здоров’ю «Сім кро-
ків до здорового способу життя», метою якого є 
пропаганда здорового способу життя серед учнів 
та молоді, організація альтернативних форм про-
ведення дозвілля, профілактичної роботи із запо-
бігання шкідливим звичкам, формування прогре-
сивних особистісних позицій підлітків та молоді 
щодо поширення шкідливих звичок в молодіжно-
му середовищі, популяризація здорового способу 
життя, як необхідної умови гармонійного розвитку 
особистості.  
Шкільну концептуальну модель Школи сприян-

ня здоров’ю створено педколективом Несолонсь-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, що має на меті скоордину-

вати зусилля учасників навчально-виховного про-
цесу, спрямувати їх на збереження здоров’я учнів, 
залучивши батьківську громадськість, представни-
ків медичної галузі, органи місцевого самовряду-
вання.Досвід роботи навчального закладу як Шко-
ли сприяння здоров’ю описано колективом Велико-
горбашівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що спирається у 
своїй діяльності на підсистеми школи та інтеграти-
вність валеологічних знань у курси шкільних пред-
метів. 

За рішенням конкурсної комісії на 
обласний етап надіслано матеріали 
Великогорбашівської та Несолонсь-
кої ЗОШ. 
Враховуючи викладене вище та з 
метою розвитку мережі Шкіл сприян-
ня здоров’ю, впровадження здоро-
в’язберігаючих педагогічних техно-
логій 
 

НАКАЗУЮ: 
Оголосити подяку керівникам Колодянської, 

Несолонської та Великогорбашівської ЗОШ за 
участь у районному конкурсі-захисті сучасної мо-
делі навчального закладу – Школи сприяння здо-
ров’ю. 

Визнати переможцями моделі Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ступенів за І місце в конкурсі, 
Колодянської ЗОШ І-ІІІ ступенів за ІІ місце, Несо-
лонської ЗОШ І-ІІІ ступенів за ІІІ місце. 

Керівникам ЗОШ вжити заходів щодо форму-
вання методичних прийомів мотивації на здоровий 
спосіб життя, культури здоров’я з залученням ба-
тьківської громадськості, представників медичної 
галузі, місцевих органів самоврядування, громад-
ських організацій та об’єднань до проведення пре-
вентивних заходів з профілактики негативних про-
явів у дитячому та молодіжному середовищі, фор-
мування культури здоров’я у підростаючого поко-
ління. 

НАКАЗ 
12.02.09                                               № 68 

м.Новоград-Волинський 

Ст.2 Школам Лесиного краю 
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Всі ми хочемо бачити людину 
майбутнього розумною, сильною, 
доброю, просто здоровою. Тому 
актуальною проблемою сього-
дення є збереження здоров’я 
дітей, формування у них світо-
гляду, спрямованого на його збе-
реження, оволодіння навичками 
здорового способу життя та без-
печної поведінки, створення 
умов для гармонійного розвитку 
душі і тіла, тобто умов психічно-
го здоров′я і творчості дитини в 
майбутньому. 

 Здоров′я – найбільша цінність 
не лише окремої людини, а й 
усього суспільства. 
     5 лютого на базі Тупалецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся семі-
нар-практикум вчителів почат-
кових класів, на якому розгляда-
лося питання розвитку здоров′
язберігаючої компетентності мо-
лодших школярів. 

Поділилися своїм досвідом ро-
боти вчителі Городницької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів (Мартинова Л.П.), 
Суслівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Карпінська Л.С.), Великогорба-
шівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(Голяченко О.І.), Брониківської 
ЗОШ І-ІІ ступенів (Лось В.З.).  
На практичних заняттях вчи-

телі розглянули позитивні і не-
гативні емоційні стани учнів та 
причини їх виникнення. Учні 1 
класу  зуміли ще раз довести, що 
вогонь є  як другом, так і воро-
гом людини. 
Виховний  захід 

«Здоровим будь!» 
вразив присутніх 
глибоким змістом 
та якістю прове-
деної роботи. 

Здоров'я  дітей—актуальна  проблема  сьогодення 

Ст.3 Випуск № 2 

До уваги керівників шкіл ! 
 Вітаємо  учасників  ІІІ етапу  Всеукраїнських  предметних  олімпіад, 

 які  посіли  призові  місця:  
- Шнайдер Богуславу 9 клас   Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.  І місце   хімія , 

- Іванюк Ніну  9 клас   Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІ місце   хімія , 
- Литвинчук Діану –  8 клас   Бр.Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІ місце   хімія , 
- Голуб Анастасію –  8 клас   Сл.Романівського ЗНВО    ІІІ місце    історія , 
- Голуб Анастасію –  8 клас   Сл.Романівського ЗНВО    ІІІ місце    біологія  

- Прищепу Віктора –  9 клас   К.Гутянської ЗОШ І-ІІ ст.   ІІІ місце    історія , 
- Романюка Івана –  11 клас   Сл.Романівського ЗНВО    ІІІ місце   історія , 
-Ніколаєва Владислава – 8 клас   Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІІ місце   інформатика, 
- Туровського Миколу –  11 клас   Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.   ІІІ місце  інформатика, 

- Петришину Сніжану  -  11 клас   Красилівської ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІІ місце   біологія; 
- Маруш Єлизавету –  10 клас   Городницької ЗОШ І-ІІІ ст.   ІІІ місце  біологія, 
- Тичину Ірину    9 клас   Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.   ІІ місце   польська мов.; 
- Левицьку Анну -  9 клас   Суслівської ЗОШ І-ІІІ ст.   ІІІ місце  польська мов.; 
- Лавренчук Юлію - 10 клас   Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІІ місце   нім. мова; 

- Ящука Геннадія –  11 клас   Пилиповицької ЗОШ І-ІІІ ст.  ІІІ місце   нім. мова; 
- Дейнеку Інну  11 клас  Несолонської ЗОШ І-ІІІ ст.   ІІІ місце  правознавство. 

  
  Ще не визначено місця  з      російської мови, зарубіжної літератури,   
             англійської мови, географії,  
             французької мови, трудового навчання. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Як Людина сприймає 
вчителя 

У 7 років : “Моя вчителька 
знає все!” 

У 10 років: “Ці вчителі 
знають ніби все, та не все...” 
В 17 років: “Та що ці вчителі 

знають?” 
В 25 років: “Наша вчителька 
так багато знала, хоч на той 
час її знання були дещо 
застарілими...” 

У 35 років: “Якби ж спитати 
в моєї вчительки! Адже вона 

знала все!” 

12 березня 2009 року 
на базі районної ди-
тячої бібліотеки (вул. 

Гранітна, 10) відбудеться 
ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу дитячого читан-
ня “Найкращий читач 
України — 2009”.  

Початок о 10.00. 

РМЦ 
вул. Соборності, 70 

м. Новоград-Волинський 

учні вимоги вчителя. 
Правило п’яте. Уважно слід-
кувати за відгуком учнів на 
розповідь, завдання, вимоги 
вчителя. Понижена увага дітей 
– сигнал про необхідність змі-
нити темп уроку, повторити 
викладання або включити в 
розповідь додатковий матеріал. 
Правило шосте. Пам’ятати, 
що показником уваги учнів є 
активна поза учня, його зосере-
дженість. 
Правило сьоме. Економити 
час, вчасно починати урок, за-
кінчувати його з дзвінком, не 
допускати довгих виховуючих 
моментів “проработок” учнів. 

Правило восьме. Пред’явлені 
вимоги до учнів повинні бути 
обов’язково виконані. 
Правило дев’яте. Темп уро-
ку повинен бути інтенсивним, 
але посильним для засвоєння 
навчального матеріалу. 

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

Правило перше. Бути зібра-
ним, чітко і ясно ставити завдан-
ня перед учнями. 
Правило друге. Бути доброзич-
ливим, не ображати учнів, не 
обурюватися їх незнанням. Па-
м’ятати, що якщо більшість кла-
су чого небудь  не розуміє або не 
знає, є помилка в методах свого 
викладу. 
Правило третє. Не перебива-
ти учнів, дати їм договорити. Не-
чітка відповідь може бути нас-
лідком неясного запитання.  
Правило четверте. Завдання і 
інструктаж до нього повинні да-
ватися чітко, коротко, з обов’яз-
ковим виясненням, як зрозуміли 

ЩОБ  УРОК  ПРОЙШОВ  УСПІШНО,  ДОТРИМУЙТЕСЬ  ТАКИХ  ПРАВИЛ: 

Сайт відділу освіти: 
Osvita-novog.at.ua 
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