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Відповідно до наказу відділу 
освіти Новоград-Волинської РДА 
від 03.09.12 № 321  2 жовтня у Пи-
липовицькому освітньому окрузі 
стартував І етап Всеукраїнських 
предметних олімпіад. Розпочався 
він олімпіадою з української мо-
ви та літератури, участь у якій 
взяли 18 учнів 7-11 класів. Заклю-
чним у І турі Всеукраїнських 
предметних олімпіад були про-
ведені 24 і 25 жовтня 2012 року 
олімпіади з правознавства та ін-
форматики.  

 

Оргкомітет та журі шкіль-
них олімпіад Пилиповицького 
освітнього округу належним чи-
ном організували роботу щодо 
створення умов для їх проведен-
ня. 

 

І етап Всеукраїнських предметних олімпіад  

у Пилиповицькому освітньому окрузі 
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 10 жовтня  2012 р. в Пилиповиць-
кій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
відбувся семінар заступників директорів з 
виховної роботи на тему: «Формування 
поведінкових орієнтацій учнівської моло-
ді». Учасників семінару зустріли заступ-
ник директора з виховної роботи Дзюба 
Е.В.,президент школи –учениця 8 класу 
Заїка Дарія та члени шкільного парламен-
ту з привітаннями та хлібом-сіллю .Гостей 
запросили ознайомитись зі школою та 
планом роботи семінару.  
Презентацію «Орієнтири виховання » 
представляє заступник директора з вихов-
ної роботи Дзюба Е.В. 

Виступ класного керівника 5 класу Кален-
чук Т.М. на тему :  «Я-особистість.  Кон-
цепція превентивного виховання  у вихов-
ну роботу з учнями». 

 
 З проектом «Моє село – минуле й 
сьогодення»  (критичний погляд сучасної 

молоді) познайомила учениця 10 класу 

Вознюк Анастасія.  
 Заняття з курсу «Корисні звички»  
в 4 класі проводить  Гарзель Т.М. 

 Метою «Корисних звичок» є  фор-
мування здорових установок і навичок ві-
дповідальної поведінки, що знижують імо-
вірність прилучення до вживання тютюну, 
алкоголю й інших психоактивних речо-
вин. 

Семінар заступників з виховної роботи 
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 Урок сталого розвитку на тему: 
«Безпечний дім» 
проводить класний керівник 6 класу  Ми-
халець К.О. 
  Поняття сталий розвиток можна розумі-
ти як стратегію виживання і безперервно-
го прогресу цивілізації в умовах збережен-
ня навколишнього середовища. Необхідно 
досягнути гармонії між людьми,з одного 
боку, і суспільством та природою – з ін-
шого.  
Цікаво і змістовно пройшло заняття – 
практикум «Алкоголь: фактори ризику» з 
курсу «Майбутнє починається сьогодні» 
учнів 10 класу з практичним психологом  
Ткачук Т.В 

 

 
 

 
 

 
 

 

«Шкільне поппурі» підготували та прове-
ли педагог-організатор Кочубей С.О. та 
класний керівник 6 класу Шпунтов В.О. 
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2-3 листопада на базі ОЦНТТУМ 

у м. Житомирі проходив обласний тур-

нір юних винахідників – раціоналізато-

рів. Команда нашої школи „Фактор “, у 

складі Вознюк Анастасії, Лобазова 

Сергія, Корнійчука Віктора, Лавренюк 

Наталії та Косянчук Євгенії, також взя-

ла в ньому участь, представивши Ново-

град-Волинський район. 

Турнір проводився у вигляді інте-

лектуальних боїв, де кожна команда, 

перебуваючи у ролі «доповідача», 

«опонента» та «рецензента», мала за-

хистити, розкрити, проаналізувати суть 

розв’язку одного із 16 творчих завдань 

технічного характеру.  

А це, в свою чергу, вимагало де-

монстрації глибоких знань з фізики, 

хімії, основ техніки, креслення, а 

також вміння чітко висловлювати 

свою думку, змістовно відповідати 

на поставлені запитання, давати оці-

нку діям команди-суперниці, прояв-

ляти нестандартне, креативне мис-

лення (при розв’язку самих за-

вдань). 

В результаті інтелектуальних боїв, 

команда «Фактор» посіла 5 загально-

командне місце. Сама атмосфера боїв, 

їх організація дуже сподобалася на-

шим учням. Тому наступного року 

вони вирішили неодмінно взяти 

участь в турнірі, щоб позмагатись за 

призове місце. 

Хочеться побажати команді 

«Фактор» творчого натхнення та уда-

чі. Так тримати! 

Винахідники 
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Зустріч з головою Верховної ра-
ди України В.М. Литвином  

Свята осені: “Свято квітів” , “Гарбузова 
сімейка”, “Мадемуазель Осінь” 

У світі прекрасного 



 8 

“Мадемуазель Осінь” 

Гарбузова 

 сімейка 


