
      Міністерство освіти і науки Украї-

ни повідомляє, що закінчується 

2006-2007 н.р. і проведення дер-

жавної підсумкової атестації учнів 

загальноосвітніх навчальних закла-

дів визначенні Типовими навчаль-

ними планами та наказами Мініс-

терства освіти та науки України. 

     Відповідно до зазначених доку-

ментів заняття мають завершитися:  

     -   1-4 класах — 25 травня; 

     -    5-11 класах — 31 травня 2007 

року. 

     Після завершення занять у 1— 4 

класах проводяться навчальні екс-

курсії, а у 5—8 , 10 класах — навча-

льна практика: 

      - з 28  по 31 травня (4 дні) для 

учнів 1-4 класів (не більше 3 годин 

на день); 

      - з 1 по 14 червня (10 днів) для 

учнів 5-6 класів по 3 години, 7-8 

класів — по 4 години, 10 клас — по 5 

годин на день. 

      Після завершення навчальних 

екскурсій та навчальної практики 

проводиться підсумкове оцінюван-

ня навчальних досягнень учнів цих 

класів.  

      Учні 9, 11 класів здають екзаме-

ни у відповідності до поданого гра-

фіку.  

 Графік проведення атестації в 9 класі 

                                                           
 

Графік проведення атестації в 11 класі 

№ 

п/

п 

Предмет Дата Комісія 

  

1. 

  

Українська 

мова 

(диктант) 

  

05.06 

.2007р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                          

Т.М.Качинська 

  

2 

  

Алгебра 

(письмова) 

  

08.06. 

2007р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                                      

В.О.Бубін 

  

3 

  

Іноземна 

мова 

(усно) 

  

  

12.06. 

2007р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор: 

  С.В. Веремчук 

  

4 

  

Географія 

(усно) 

  

  

16.06. 

2007р. 

Голова комісії: 

В.С.Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                     

А.І.Вдов’як 

  

5 

  

Біологія 

(усно) 

  

  

20.06. 

2007р. 

Голова комісії:   

В.С. Кузьмик 

Вчитель екзаменатор:                          

Н.П.Кость 

  

Школа на порозі державної атестації 

13 травня—День матері 

Мати 

Велике і прекрасне слово Мати! 

Від неї все на світі!    Навіть світ…   
Ой як її легко на руках тримати 
Дитину, як найвищий заповіт.  

 Матусю, мамо, люба наша ненька, 
Тобі на свято квіти ми несем.   

Ти наше сонце, матінко рідненько 
Ти над усе для нас, ти над усе. 
Нехай світанок березневим  святом  
Над цілим світом задано цвіте.  

 Хай сяє сонцем в серці слово Мати 
Таке незгасне, вічне і святе. 

 

 

        

Шкільний дзвінок 
Інформаційний вісник № 3 

К у п ич і вс ь ка  З ОШ  І -І І І с ту п е ні в  

Квітень 2007рік. 

 

Школа на порозі дер-

жавної атестації 

1 

 

Краща Пасхальна ком-

позиція 

1 

Життя школи у фото-

графіях 

2 

Студія «Житечко» 2 

  
  
  

У цьому 

випуску: 

Традиційним у школі є конкурс на кращу 

пасхальну композицію. Одна з кращих 

композицій, композиція 8 класу 

№ Предмет Дата Комісії 

  

1 

  

Українська 

література 

(усно) 

  

  

04.06.2007р. 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен.                    

Г.П.Голод 

  
2 

  

Українська 

мова 

(переказ) 

  

  

06.06.2007р. 

Голова комісії: 

О.О.Гончарук 

Вчитель екзамен:                    

Г.П.Голод 

   
3 

  

Історія України 

(усно) 

  

  

11.06.2007р. 

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 екзамена:                  

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 екзамена-

тор:                   

Т.М.Красак 



 

   Шкільне життя  у фотографіях 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Безуглова Анна  - учениця 

11 класу . Я маю багато 

захоплень, найбільш люб-

лю виготовляти вироби з 

соломи. Протягом 5 років 

відвідую 

студію 

“Житечко”, 

брала 

участь у 

багатьох 

виставках і 

конкурсах: 

“Натхнення” - ІІ місце, 

“Дідух” - ІІ місце , 

“Вертеп” - І місце, “Золоте 

зернятко” - Гран-Прі. 

   Чонка Інна—відвідую студію 

«Житечко» 6 років. Брала 

участь в конку-

рсі  солом'яних 

масок в Амери-

ці —  1 місце; 

конкурсі 

“Золотий леле-

ка”  - Гран-прі;  

“Натхнення” - 3 

місце; “Нові 

імена України” - 2 місце.  

Запрошую всіх відвідати мою 

персональну виставку  «Вінок 

творчості»   18 травня 

  М.Ковель Історичний музей  

вул. Олени Пчілки , 11. 

 

Жебко Да-

рина—9 

клас. Пос-

тійно відві-

дую студію 

“Житечко”, 

маю бага-

то перемог у конкурсах: 

“Натхнення”, “Дитяча 

іграшка”, “Дідух”, “Золоте 

зернятко”, фестиваль 

“Золотий лелека”. Мої 

вироби з виставок потра-

пили до двох каталогів і в 

журнал “Народне мистец-

тво”. 

Студія «Житечко» 

Ними гордиться студія 

      Житня солома — це матеріал, який використову-

ється в плетінні на гуртку “Житечко” . Плетіння — це 

найдавніший вид людської діяльності, який вико-

ристовувала людина у повсякденному житті і побу-

ті. 

   Заготовляють солому учні самостійно, якщо це 

старші учні. Для молодших дітей заготовляє вчи-

тель. Солома має бути ще зеленою, при висиханні 

на сонці вона ще й вибілюється. Матеріал розріза-

ємо, сортуємо по товщині, висоті і зв'язуємо в пуч-

ки. Для кожного учня потрібно кілька снопів. Перед 

роботою солому на декілька хвилин  заливаємо 

дуже гарячою водою. 

    Щоб створити творчі роботи, потрібно оволо-

діти багатьма видами   плетіння і навчитись тво-

рчо мислити. 

  Гурток “Житечко” створений в 1997 році при 

Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів . Керівник : Кра-

вчук Марія Василівна. Студія  працює над збе-

реженням одного із видів народного мистецтва 

— плетіння із соломки.    

Стр. 2 

Кравчук  Марія 

Василівна 
 

        Заслужений майс-

тер народної творчості 

України, член спілки 

народних майстрів Укра-

їни, відмінник освіти 

України 

Минув 21 рік з дня Чорнобильської трагедії.  

 На зустріч у школу був запрошений ліквіда-

тор аварії   Кліщук Микола Андрійович 

Учасники художньої самодіяльності, які 

брали участь у звітному концерті райо-

ну і були нагороджені грамотами. 

Команда, учасниця районних змагань з 

спортивного орієнтування     


