
Графік проведення атестації у 9 класі 

    

 

Графік проведення атестації у 11 класі 

№ 

п/

п 

Предмет Дата Комісія 

  

1. 

  

Українська 

мова 

(диктант) 

  

03.06 

.2008р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                          

Л.М.Лещенко 

  

2 

  

Алгебра 

(письмова) 

  

06.06. 

2008р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                                      

Ю.Б.Челей 

  

3 

  

Іноземна 

мова 

(усно) 

  

11.06. 

2008р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор: 

  Н.М.Рибачук 

  

4 

  

Географія 

(усно) 

  

  

20.06. 

2008р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                     

Б.Л. Поліщук 

  

5 

  

Біологія 

(усно) 

  

  

16.06. 

2008р. 

Голова комісії:   

В.С. Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                          

Н.П.Кость 

                                              

      Міністерство освіти і науки України 

повідомляє, що закінчується 2007-

2008 н.р. і проведення державної під-

сумкової атестації учнів загальноосвіт-

ніх навчальних закладів визначені Ти-

повими навчальними планами та нака-

зами Міністерства освіти та науки Укра-

їни. 

     Відповідно до зазначених докумен-

тів заняття мають завершитися:  

  -   у 1-4 класах — 25 травня; 

 -  у 5-11 класах — 30 травня 2008 ро-

ку. 

     Після завершення занять у 1— 4 

класах проводяться навчальні екскурсії, 

а у 5—8 , 10 класах — навчальна прак-

тика: 

      - з 26  по 30 травня (5 днів) для 

учнів 1-4 класів (не більше 3 годин на 

день); 

      - з 2 по 13 червня (10 днів) для 

учнів 5-6 класів по 3 години, 7-8 класів 

— по 4 год, 10 клас — по 5 год на день. 

      Після завершення навчальних екс-

курсій та навчальної практики прово-

диться підсумкове оцінювання навчаль-

них досягнень учнів цих класів.  

      Учні 9, 11 класів здають екзамени у 

відповідності до поданого графіку.  

 

     

    

     Вже традиційними стали відвідини  

нашої школи настоятелем місцевого 

храму, протоієреєм Миколаєм. Ті-

шить те, що відбуваються  вони не 

тільки в свята, а й в будні. Так вже 

двічі отець Миколай приходив до нас 

у дні профілактики правопорушень, 

щоб поспілкуватися з дітьми на теми 

духовності, моралі, виконання ними 

Божих заповідей, вміння відрізнити 

правильний вибір від спокусливого, 

але хибного.  Учні з цікавістю слуха-

ли, задавали запитання, і ми впевне-

ні, що взяли для себе якесь зерно 

істини.  

     Надіємось, що такі зустрічі повто-

рюватимуться. Але слід не лише че-

кати приходу священника до школи, 

а й самим не забувати дорогу до 

 

Шкільний дзвінок 

 

     Тим, хто любить фізику Тим, 

хто вчить фізику Тим, хто ще 

не знає, що він любить фізику. 

Даний тиждень в Купичівській 

школі присвячується! 

     Цікаво і змістовно був 

проведений у нашій школі 

тиждень фізики. Разом з вчителем 

Власюком О.Ю. учні мандрували 

лабіринтами складних задач, 

ближче знайомилися з життям 

видатних  фізиків, на уроках ак-

тивно включались в нестандартні 

фізичні ігри. Заінтригувало учнів 

школи інтелект-шоу «Цікава фізи-

ка». Чимало зусиль приклали для 

його підготовки учні 9 кл. Весь  зал 

співпереживав кожному учаснику, 

який демонстрував фізичний 

дослід.                

     Учні старших класів показали 

свої знання фізики в Брейн-рингу. 

Чудовий двобій відбувся між 

командами 10кл (командир Жеб-

ко Д.) і 11 кл. (командир Булава І.), 

які стали фіналістами. Боротьба за 

перемогу була запекла, але судді 

винесли вердикт—бали набрані 

порівну. Головний приз —12 балів 

з фізики.   

  І як підсумок, учні озвучили такі 

слова:   Фізика!                                 

З тобою ми незримо ростемо,                       

З тобою підкоряємо природу,   

Твої досягнення ми віддаємо       

На благо ураїнського народу. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Купичів 

Травень, 2008 

Випуск № 9 

№ Предмет Дата Комісії 

  

1 

  

Алгебра і поч. 

аналізу (усно) 

   

05.06.2008р. 

(9.00-11.00) 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                    

Г.П.Голод 

  
2 

  

Біологія  

(усно) 

   

05.06.2008р. 

(11.00-12.00) 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                    

Г.П.Голод 

   
3 

  

Правознавство 

   

05.06.2008р. 

(12.00—13.00) 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                  

Н.І.Власюк 

  
4 

  

ОБЖ 

  

  

  

15.06.2007р. 

Гол ком: О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                    

В.І.Волчук 

  
  
  

 
5 

  

Географія 

  

19.06.2007р. 

Гол ком: О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                  

А.І.Вдовяк 

  

Біологія 

  

19.06.2007р.  

  

Гол ком: О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                 

Н.П.Кость 

Фізика 

(усно) 

  

  

19.06.2007р. 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                  

О.Ю.Власюк 

  
 6 

  

Зарубіжна 

література 

  

  

  

23.06.2007р. 

Гол ком: О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                   

Т.М.Красак 

 

  Вже доброю 

традицією стало 

у нашій школі під 

час  Великодніх 

свят проводити 

виставку Пасха-

льних компози-

цій. Не винятком 

став і цей рік. Всі класи прий-

мали активну участь у цій 

виставці. Кожна композиція 

вирізнялася своєю красою, 

оригінальністю та творчим 

задумом.  

     Дякуємо класним керівни-

кам та учням за частинку 

прекрасного, яку вони подару-

вали нам у ці святкові дні.   



  26 квітня минуло 22 

роки з того чорного дня, 

який назавжди пов'язав 

нас із Чорнобилем. Який 

розділив долю мільйонів 

людей на “до” і “після”. 

Аварія на ЧАЕС призвела 

до небаченого забруд-

нення біосфери, до поя-

ви на території України 

мертвої тридцяти кіломе-

трової зони, до радіоак-

тивного опромінення 

тисяч людей. 

  25 квітня відбулася у 

школі лінійка пам'яті до 

Дня Чорнобильської 

трагедії.  Учні читали 

вірші, наводили докумен-

тальні дані про цю стра-

шну подію. Всіх жертв Чор-

нобильської трагедії було 

вшановано хвилиною мов-

чання.  

  Окремо висловлюємо 

подяку у підготовці та про-

веденні лінійки Нарушинсь-

кій О., П'явці Ю., Булаві І., 

Терещук Г., Микитюк І., 

Саскевич Л., Власюк Ю. 

   Всі ми мусимо знати, що 

біда, породжена Чорноби-

лем, стала загальнолюдсь-

кою. І допомогти людям, 

що стали заручниками 

“мирного атому” обов'язок 

совісті кожної чесної люди-

ни.  

 

    В музеї історії села Купичів  проведено реекс-

позицію таких розділів: “Наша рідна школа”, 

“Витоки духовності”, “Повшехна школа”. Всією 

роботою музею керує рада музею, яка нарахо-

вує 11  членів. Зібрано багато старовинних 

знарядь праці, побуту. З числа учнів 7-8 класів 

організовано групу 

екскурсоводів, які 

цікаво і змістовно 

проводять екскурсії.  

Шановні жителі села 

Купичів! Рада музею 

звертається до Вас  з 

проханням допомогти 

у зборі старовинних 

речей побуту. Нехай 

вони зберігаються 

для нашого підроста-

ючого покоління. 

     На базі нашої школи 

були проведенні окружні 

змагання з футболу. В 

яких взяли участь ЗОШ І-

ІІ ст.: Свинаринська, 

Озерянська, Осьмигови-

чівська, та ЗОШ І-ІІІ ст.: 

Купичівська, Маковичів-

ська, Ново двірська.  

    Переможцями стали 

команди Купичівської 

ЗОШ та Озерянської ЗОШ, 

які візьмуть участь у фіна-

льних змаганнях в районі. 

    Під час проведення 

місячника «Спорт для 

всіх—спільна турбота” в 

Купичівській школі були 

відремонтовані спортивні 

споруди, почищені бігові 

доріжки та площадки, пос-

тавлена загорожа. Також 

будується волейбольне 

поле. За підсумками ра-

йонного конкурсу 

“Кращий майданчик райо-

ну” наша спортивна пло-

щадка отримала І місце.  

     У квітні учнівським парламентом 

проводилася акція “Найзатишніша клас-

на кімната”. Робилися перевірки класів. 

Враховували чистоту меблів, стан кімна-

тних квітів, звертали увагу на наявність 

пилюки, охайність дошки та приладдя 

біля неї, загальний інтер'єр.  Бра-

ли до уваги також те, чи виправ-

ляють недоліки учні класу після 

зауважень комісії. Визначити 

переможця було нелегко. Серед 

кращих класів виявилися ті, в яких на-

вчаються 7Б, 11 та 10 кл. Але переміг 

10 кл., а тому отримав у подарунок на-

стінний годинник. 

Лінійка пам'яті   

          до Дня Чорнобильської трагедії 

 

 

  9 травня біля обеліска Слави 

пройшов святковий мітинг до 

Дня Перемоги, на якому були 

присутні ветерани Великої вітчиз-

няної війни, жителі села, учні і 

вчителі школи.  Зі словами приві-

тання до всіх присутніх звертали-

ся: ветеран ВВв  Сохацький П.Я., 

секретар с/ради Ткачук О.С., 

голова СВК “Дружба” Камельчук 

П.С., директор школи Гончарук 

О.О.  

  З піснями та віршами для вете-

ранів виступили учні нашої шко-

ли. Настоятель місцевого Свято-

Преображенського храму отець 

Миколай відправив поминальну 

панахиду за убієнних. 

  8—9 травня 

у Купичеві проходили урочистості 

до 63-ї річниці з Дня Перемоги. В 

них активну участь брала наша 

школа. Традиційно напередодні 9 

травня відбувався факельний 

похід. Але цього року ми подбали 

про безпеку дітей, і замість факе-

лів школа за кошти учнів придба-

ла лампадки. Отже 8 травня  в 

нас пройшла лампадкова хода  

до обеліску Слави, де відбувся 

виступ учнів, після якого вокаль-

на група вчителів виконала попу-

рі з  пісень воєнних  літ.  

Стр. 2 Шкільний дзвінок 

«Ми, народжені 

після Великої 

Перемоги. Ми, 

нащадки 

воїнів—

переможців…» 

Кращий майданчик 

району ( с.Купичів) 


