
 



Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з базових і 
спеціальних дисциплін у 2012—2013 н. р 

Відповідно до наказу по відділу освіти Новоград-Волинської 
райдержадміністрації від 10.10.12 року № 373 учні-переможці Пилиповицького 
освітнього округу взяли активну участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 
олімпіад. Про результати свідчить таблиця:  

Предмет Вчитель Школа Клас Місце Прізвище та ім’я 
учня 

Екологія Пастухова О.М. Пилиповицька  10 ІІ Вознюк А. 

Астрономія Міщенко Ю.В. Пилиповицька 11 ІІІ Шевелюк О. 

Математика Михалець К.О. Пилиповицька 10 І Вознюк А. 

Ейсмонт А.О. Токарівська 9 ІІ Жур І. 

Трудове 
навчання 

Войнаровський В.А. Борисівська 9 І Войнаровський І. 

Шпунтов В.О. Пилиповицька 9 ІІІ Шпунтов І. 

Психологія 
та 
педагогіка 

Ткачук Т.В. Пилиповицька 9 І Форманюк Т. 

9 ІІ Бородій Н. 

Фізика Міщенко Ю.В. Пилиповицька 11 ІІІ Шевелюк О. 

Онопрійчук А.Л. Токарівська 8 ІІІ Ткачук О. 

Географія Букацький Ф.О. Токарівська 10 ІІІ Кривий П. 

Англійська 
мова 

Микитюк Г.М. Велькомолодьківська 11 ІІІ Малиновський Д. 

Німецька 
мова 

Філоненко Г.О. Пилиповицька 9 І Філоненко Д. 

10 І Вознюк А. 

11 І Шевелюк О. 

За результатами ІІ туру районних олімпіад учні шкіл Пилиповицького 
освітнього округу посіли таку кількість призових місць:  

І місце - Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ст. – І місце – 5; ІІ місце – 3; ІІІ місце – 3; 

ІІ місце – Токарівська ЗОШ І-ІІІ ст. - ІІ місце – 1; ІІІ місце – 2; 

ІІІ місце – Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст. - І місце – 1; ІІІ місце – 1; 

ІV місце – Борисівська ЗОШ І-ІІ ст. - І місце – 1. 

 



Про підсумки проведення шкільного конкурсу-ярмарку педагогічної 
творчості “Сучасна освіта Звягельщини” 

У грудні місяці в Пилиповицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів був проведений конкурс-ярмарок 
педагогічної творчості “Сучасна освіта Звягельщини”. Мета конкурсу-ярмарку – показ 
напрацювань педагогічними працівниками школи, пропаганда їх творчих досягнень у 
навчально-виховному процесі та науково-методичній діяльності, презентація сучасних 
освітніх технологій, інноваційних методів навчання і виховання, науково-методичних, 
навчальних, практичних матеріалів з досвіду творчо працюючих педагогів школи. 
Заступник директора з НВР Тарнавська Т.П. наголосила: «Кожен вчитель у своїй 
педагогічній діяльності використовує цілий арсенал методичних розробок, щоб 
виховати стійкий інтерес до свого предмета. Матеріали, надані педагогами школи на 
педагогічну виставку, забезпечують розвиток логічного мислення учнів, активізують їх 
творчу діяльність, розвивають життєву компетентність кожного школяра». 

Презентація матеріалів вчителями школи: 

Гутель Ольга Вікторівна,  вчитель математики та інформатики  

«Життєвий задачник» 

 

 

Ткачук Тетяна Валентинівна, практичний психолог 

«Девіантна поведінка та її особливості. Психодіагностична та 
корекційна робота з дітьми, які схильні до проявів девіантної поведінки» 

Мартинюк Світлана Всеволодівна, вчителька початкових класів 

«Використання ігрових моментів і цікавих завдань з учнями 
першого класу» 

 

Шпунтов Віктор Олександрович, вчитель трудового навчання 

«Проектна діяльність на уроках трудового навчання. Метод 
проектів» 

Марценюк Володимир Анатолійович, вчитель фізичного 
виховання  

«Вдосконалення фізичного виховання, здорового способу життя, 
культури здоров’я учнів» 

Конкурс-ярмарок підтвердив, що освіта не стоїть на місці. Вона повсякчас 
оновлюється. ЇЇ надбання сприяють утвердженню європейських стандартів 
навчального процесу та вимог до знань учнів школи. 



Методичні тижні 

Пилиповицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

З 10 по 15 грудня проходив тиждень початкових класів. Учні побували на святі 
приходу зими, ознайомились з корисними і шкідливими звичками, поласували 
смачною калитою на «Андріївських вечорницях», добре поміркували на конкурсі-
вікторині «розумники і розумниці», розважились на «Веселих стартах». 

10 грудня 

День етики 

Корисні і шкідливі звички 

З учнями 4 класу вчитель Газель Т.М. провела годину спілкування на тему : «Умій 
сказати «Ні!». Педагог акцентувала увагу на шкідливість згубного впливу паління, 
алкоголю, наркотиків на дитячий організм. Вчила одстоювати власні переконання, 
оцінювати свої вчинки. Четвертокласники ознайомилися з типами поведінки: 
пасивною, агресивною, упевненою, довели, яка з них є найпродуктивнішою у веденні 
здорового способу життя. 

 

 

 

 

 

Рольова гра «Суд над наркотиками» 

 

11 грудня 

День знавців природи 

Розпочався день зустрічі зими «Ой прийшли морози і зима настала». Вчителі 
Мартинюк С.В. і Маус М.П. шляхом роздумів, суджень, міркувань створили умови для 
узагальнення знань про зиму, як пору року для учнів 1 та 2 класів. Вчили виявляти 
зміни, що сталися взимку в природі, в житті рослин, тварин, у праці людей. 

На основі поетичних та прозових творів молодші школярі розширили уявлення 
про красу природи взимку, вчились створювати в уяві художній образ зими. 
Побувавши на прогулянці в шкільному садку, діти спостерігали, порівнювали  і 
робили висновки про різні зміни, які відбуваються в природі у зимовий період. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Розваги дітей на прогулянці в шкільному садку 

 

12 грудня 

День ерудита 

Конкурс-вікторина «Розумники і розумниці» 

«Наші діти багато чого навчилися, мають певні результати в навчанні і вихованні, 
із задоволенням розв’язують кросворди, ребуси, загадки», - наголосила про початок 
конкурсу-вікторини «Розумники і розумниці» вчителька 3 класу Філіна Л.В. А 
класовод 4 класу Газель Т.М. додала, що він потребує від учасників уваги, мислення, 
швидкості знань і терпіння. 

 

 

 

 

 

  Конкурс «Чи знаєш ти?»               Конкурс «Загадковий»                   Конкурс капітанів 

 

 

 

 



13 грудня 

День народознавства 

Традиції та свята нашого народу 

Свято українського фольклору  

«Щось не йдуть дівчата, вже б і пора. 

І на дворі стемніло, а їх нема і нема… 

Поспішайте, дівчатонька,  

Все приготувати,  

Бо вже час вечорниці  

Всім нам починати. 

Ось наліпим вареників 

Біленьких, смачненьких, 

Та й запросим до нас в гості 

Хлопчиків гарненьких. 

Щоб вони разом із нами 

Дружно працювали,  

Андріївські вечорниці 

Піснею стрічали», - так розпочала «Андріївські вечорниці» ведуча свята. Класоводи та 
вихователі ГПД намагались поглибити знання про звичаї та обряди українського 
народу, виховати любов та шану до народних традицій, предметів національного 
одягу, розвивати розумові та вокальні здібності учнів. Діти танцювали, співали, 
веселились, розповідали гуморески, небилиці, смішинки.  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Виставка дитячих вишивок 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

14 грудня 

День здоров’я 

Сприяти правильному фізичному розвитку дітей та зміцнити їх здоров’я 
допомагають «Веселі старти», які часто проводять вихователі ГПД Ревко І.А. та 
Мосійчук С.В.  

  

 

 

 

 

 

Конкурс на кращий девіз            Конкурс «Бігуни-скакуни»             Естафета «Потяг» 

Ці конкурси допомогли розвинути кмітливість, спостережливість, рухові якості 
учнів, сформувати навички здорового способу життя. 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

З 10 по 14  грудня у школі стартував тиждень правзнавства під керівництвом 
вчителя історії та правознавства Ковальчука Олександра Олександровича. 

Мета тижня права - збагачення знань, умінь та навичок учнів із питань морально-
естетичного спрямування; сприяння формуванню правової свідомості особистості; 
удосконалення уміння логічно мислити; виховання доброзичливості, людяності, 
тактовності, відповідальності. 

Впродовж тижня  проведені наступні заходи: 

- 10 грудня – тематична лінійка, оголошення тижня правознавства 
- Випущено стінгазету «Видатні борці за права людини» 
- Організовано тематичну виставку правової літератури  «Знай свої права!» 
- Проведено анкетування учнів 5-7 класів «Знай свої права». 
- Проведено загальношкільний захід з учнями 8-11 класів  «Феміда» 
- Організовано відеолекторій на правову тематику. 



- Конкурс малюнків «Чи знаємо ми свої права» 
 

 

 

 

 

Тиждень фізики 

вчитель Пелешок Микола Олександрович 

З 3 по 7 грудня у школі проходив тиждень фізики з учнями 7-11 класів. 3 грудня, 
у понеділок, було оголошено план роботи на тиждень, а також  підготовлено та 
випущено стінгазету  «Фізика навколо нас». Велика кількість цікавого матеріалу,  що 
увійшла до газети, була зібрана більшістю учнями школи. Також протягом тижня 
проходив конкурс розгадування кросвордів. А 5 грудня  була проведена  фізична гра  
«Останній герой», в якій взяли участь команди 8-11 класів. Окрім того, 6 грудня був 
проведений відкритий урок у 9 класі на тему: «Робота й потужність електричного 
струму». 

 

 

 

 
 



13 листопада - День школи 

 
Щорічно учительський та учнівський колективи 13 листопада, починаючи з 1992 

року, святкують «день народження» школи. 

13 листопада 1992 року було відкрито типове двохповерхове приміщення на 264 
учнівських місць із зручними класними кімнатами, актовим та спортивним залами. 
Нині щорічно в школі навчається біля 250 учнів. 

За результатами передатестаційної експертизи в лютому 2000 року робота 
педагогічного колективу школи одержала високу оцінку. 14 педагогів із 20 працюючих 
було представлено до заохочення. 

У 2012 році  господарі школи відмітили 20-у річницю з дня відкриття нового 
приміщення. З нагоди свята було підготовлено святковий концерт, де учні змогли 
порадувати всіх гостей, вчителів, вчителів-пенсіонерів своїми талантами та 
здібностями. 

Привітали «іменинницю» і представники місцевої влади: Андрійчук І.М. – 
сільський голова, Черевко В.В. – голова ПП «Світоч»,  колишня випускниця школи 
Івашко Н.П., які привітали всіх із святом і подарували на згадку цінні подарунки.  

Вчительський та учнівський колективи висловлюють щирі слова вдячності всім, 
хто не залишається осторонь і цікавиться життям школи. 

 

 

 



 

У світі прекрасного 

Дитяча творчість 

Наша Україна мила і красива. 

Українців в ній багато, 

Бо вона як рідна хата. 

Мама, тато, ліс, поля – 

Україна це моя 

         Мосійчук Людмила 3 клас. 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

За тебе, Україно, я молюся Богу, 

Щоб ти найкращою була, 

Щоб у твоїй душі тривога 

Ніколи місця не знайшла. 

          Новорок Марина 3 клас 

Великомолодьківська ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг «Бережи мене, мій законе» 

 



«Новий рік до нас іде…» 

 

 

 

Оголошення 
Просимо педколективи Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Борисівської ЗОШ 

І-ІІ ст., Анетівської та Майстрівської ЗОШ І ступенів брати активну участь 
у подальшому випуску окружної газети «Дивосвіт». Матеріали до 
наступного випуску газети подати до 20.02.2013 р. адміністрації 
Великомолодьківської ЗОШ І-ІІІ ст., яка відповідає за випуск 3 номера 
газети «Дивосвіт». Відповідальним за випуск газети№4 покласти на 
педколектив Токарівської ЗОШ І-ІІІ ст. (до 20.04.2013 р.) 

 

 

 

 

 


