
22.04.2015 року на базі Розсошенсь-

кої гімназії відбулася нарада керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Полтавського району. 

У засіданні взяли участь: Лепейко Л.І. - 

голова Полтавської райдержадміністрації, 

Сень О.О. - начальник відділу освіти Пол-

тавської РДА, Сідокур С.І. - завідуюча ра-

йонним методичним кабінетом відділу 

освіти. 

Питання що розглядалися в порядку 

денному:  

1. Про порядок надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг - Но-

сенко О.Б., начальник управління соціа-

льного захисту райдержадміністрації. 

2. Про підготовку до літнього оздоров-

лення учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Полтавського району - Безпала 

З.В., заступник начальника Полтавського 

міськрайонного Управління Головного 

Управління Держсанепідемслужби Полта-

вської області.  

3. Про забезпечення організованої 

участі учнів 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Полтавського району у 

проведенні державної підсумкової атестації 

у формі незалежного зовнішнього тестуван-

ня — Білокінь В.В., методист районного ме-

тодичного кабінету.  

4. Про виконання в загальноосвітніх 

навчальних  закладах Полтавського району 

Указу Президента України № 169/2015 

«Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

70-ї річниці завершення Другої світової 

війни» та методичних рекомендації МОН 

України (лист № 1/9-188 від 09.04.15 року) 

- Кішінець О.О., методист районного мето-

дичного кабінету. 

5. Про впорядкування графіку підвозу 

продуктів харчування в загальноосвітні на-

вчальні заклади району та систему контро-

лю за їх використанням - Резнік О.О., голов-

ний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

відділу освіти.  

 

Нарада керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів Полтавського району  

Редактор: Сідокур С.І. - завідуюча методичним кабінетом відділу освіти  
Полтавської районної державної адміністрації. 

Відповідальний за випуск: Рощак Ю.В. - методист РМК,  
Цвіркун Р.М. - методист РМК.   

Квітень 2015 
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Нарада керівників загальноос-

вітніх навчальних закладів Пол-

тавського району  

Майстер–клас з в’язання гачком  

РМО вихователів на базі  

Божківського НВК  

РМО завідуючих ДНЗ на базі 

дошкільного підрозділу  

Огляд – конкурс на кращу орга-

нізацію правової освіти та вихо-

вання у навчальних закладах 

Відкритий урок патріотизму 

Регіональна конференція у 

Дніпропетровську 

Самоосвітня діяльність вчителя 

історії як складова його профе-

сійного зростання  

Школа молодого вчителя  

Звітує творча група вчителів 

музичного мистецтва  

Методичне об’єднання  

вчителів інформатики  

Семінарське заняття для  

вчителів хімії  

Вітаємо переможця ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України!  

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 
для освітян Полтавського району 

 

Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  
Методист РМК Цвіркун Р.М. 



На базі дошкільного підрозділу Божківсь-

кого НВК 8 квітня відбулось планове засі-

дання РМО вихователів дошкільних навча-

льних закладів з проблеми: «Мовний розви-

ток – запорука комунікативності дитини». 

Після перегляду фрагменту роботи з дітьми, 

присутнім запропоновано заглибитись у 

дану проблему з психологічного аспекту, 

заслухавши доповідь практичного психоло-

га Божківського НВК Білоніг Л.М.  

Учасники заходу ще раз переконалися у 

доцільності співпраці з родинами вихован-

ців саме за лінією мовленнєвого розвитку, 

оскільки його завданнями є: розвиток слу-

хових відчуттів та вміння правильно вимов-

ляти звуки, слова, збагачувати словнико-

вий запас.  

 6 квітня на базі дошкільного підрозділу 

Кіровського НВК відбулось засідання РМО 

завідуючих дошкільними установами з 

питання «Система організації  фізкультурно 

– оздоровчої  та спортивної роботи у дошкі-

льному закладі».  

Змістовна презентація щодо організації 

роботи з даного питання безпосередньо у 

дошкільному підрозділі «Дельфін» Кіровсь-

кого НВК підтвердила, що системність є 

запорукою позитивного результату. У до-

 1 квітня для вихователів дошкільних 

установ району стало святом – на базі 

дошкільного підрозділу «Сонечко» Кроте-

нківського НВК відбувся довгоочікува-

ний майстер – клас із в’язання гачком. 

     Приміщення, де проходив захід, хазяї 

оздобили в’язаними виробами, побуто-

вими речами, сувенірами та світлинами 

цікавих моделей одягу.  

     Захід розпочато повідомленням заві-

дуючої дошкільним підрозділом Зленко 

Світлани про історію виникнення в’язан-

ня гачком, з якого присутні дізналися, 

що цей вид ужиткового мистецтва з дав-

нини вважався суто чоловічим. 

     Майстринею – вихователем дошкіль-

ного підрозділу Наталею Чунис було ор-

ганізовано живий показ в’язаного гач-

ком одягу. Тут і светри, і туніки, спідниці і 

плаття, костюми для дорослих і дітей, 

шалі та панчохи. Особливу вдячність 

організаторам майстер – класу вислови-

ли ті учасниці заходу, хто вперше «читав» 

схеми для в’язання та вперше тримав 

гачок, який в їхніх руках став чарівним – 

адже кожен з них повіз додому збірку 

схем для в’язання (автор Н.Чунис) та 

власноруч вив’язаний кухонний прих-

ват.  

   Дружня, творча атмосфера супрово-

джувала захід. Так тримати!  
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шкільному підрозділі, який очолює заступ-

ник директора з НВР Гречка Л.В., функціо-

нує одна різновікова група. Завдяки фахо-

вій майстерності педагогів – дошкільників 

вимоги Базового компоненту дошкільної 

освіти виконано. В ігровій формі діти загар-

товуються та всотують змалечку принципи 

здорового способу життя.  

 3  квітня 2015 року відбулося підведення 

підсумків районного-огляду конкурсу на 

кращу організацію правової освіти та вихо-

вання у навчальних закладах Полтавського 

 району. 

     На районний тур матеріали представили 

педагогічні колективи з 19  навчальних 

закладів. 

     Оргкомітет і журі огляду-конкурсу при 

визначенні кращих спирались на основні 

критерії оцінювання поданих матеріалів: 

наявність системності у правовиховній та 

правоосвітній роботі; наявність правопору-

шень серед учнів; форми і методи прове-

дення профілактичної роботи з учнями; 

стан право-освітньої роботи: кількість і 

якість проведених лекцій, бесід, диспутів, 

зустрічей з працівниками правоохоронних 

органів; ефективність правової освіти та 

виховання, зв'язки навчального закладу з 

правоохоронними органами, органами 

юстиції, службою у справах неповнолітніх; 

організація позакласної виховної роботи з 

урахуванням правовиховного компоненту; 

Майстер–клас з в’язання 

гачком  

Огляд – конкурс на кращу 

організацію правової освіти та 

виховання у навчальних 

закладах району  

Методист РМК Павленко М.О. 

Методист РМК Павленко М.О. 

РМО завідуючих ДНЗ на базі 

дошкільного підрозділу 

Кіровського НВК  

Методист РМК Павленко М.О. 

РМО вихователів на базі 

Божківського НВК  
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система викладання предметів правового 

циклу; наявність кабінетів, куточків, стен-

дів права; перегляд учнями кінофільмів, 

слайдів з правової тематики; інноваційні 

форми та методи правоосвітньої роботи з 

учнівською молоддю; організація учнівсь-

кого самоврядування; форми та результа-

ти правоосвітньої роботи з батьками; есте-

тичне оформлення матеріалів. 

     Найбільш змістовною, науково обґрун-

тованою є система роботи з правової осві-

ти та виховання учнів Тростянецького на-

вчально-виховного комплексу (директор 

Лавроненко К.М.), Мачухівського навчаль-

но-виховного комплексу  (директор Голуб 

С.В.), Супрунівського навчально-виховного 

комплексу (директор Таранець О.М.). 

     Слід відзначити   звіти Абазівської зага-

льноосвітньої школи І-ІІІ степенів 

(директор Цимбалюк Т.А.), Василівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(директор Горіздра Л.М.), Валківської 

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

(директор Кішінець  І.М.), Розсошенської 

гімназії (директор Тягни рядно Т.П.), Тере-

шківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  (директор Пилипенко К.О.) за 

ґрунтовність висвітлення системи правоос-

вітньої роботи в зазначених закладах. 

     Також, інноваційні форми і методи пра-

воосвітньої роботи з учнівською молоддю 

та батьківською громадськістю використо-

вують педагогічні колективи Божківського  

НВК, Рунівщинської ЗОШ І-ІІІ ст., Кротен-

ківського НВК, Кіровського НВК. 

     У Тростянецькому навчально-

виховному комплексі, Мачухівському на-

вчально-виховному комплексі  та Супрунів-

ському навчально-виховному комплексі 

ефективно працюють штаби з попере-

дження правопорушень і злочинів. 

     Забезпечено тісну співпрацю з правоо-

хоронними органами, органами юстиції в 

Василівській  ЗОШ І-ІІІ ст. та  Розсошенсь-

кій гімназії.  

Переможцями районного огляду-конкурсу 

визнано: 

-серед педагогічних працівників: 

І місце – Лавриненко О.О., педагог-

організатор Тростянецького  навчально-

виховного комплексу; 

         -серед педагогічних колективів:     

І місце -  Мачухівський навчально-

виховний комплекс (директор Голуб  

С.В.),   Супрунівський навчально-виховний 

комплекс (директор Таранець О.М.), 

ІІ місце – Терешківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів (директор Пилипенко 

К.О.)., Розсошенська гімназія (директор 

Тягнярядно Т.П.). 

ІІІ місце – Абазівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів (директор Цимбалюк 

Т.А), Василівська загальноосвітня школа І-

ІІІ  ступенів (директор Горіздра Л.М.). 

Матеріали Супрунівського навчально-

виховного комплексу та педагога–

організатора Тростянецького навчально-

виховного комплексу будуть направлені 

для участі в обласному огляді-конкурсі. 

     7 квітня 2015 року до  Мачухівського  

навчально-виховного  комплексу завітав 

один із головних волонтерів Полтавщини - 

Іван Миколайович Данилевський.  

Іван Миколайович займається доставкою 

у найгарячіші точки Донецької та Лугансь-

кої області всього найнеобхіднішого, по-

чинаючи з  бронежелетів та продуктів 

харчування і закінчуючи концертами 

Полтавської обласної філармонії для вої-

нів АТО.  

     Цього разу до привітного закладу ра-

зом з Іваном Миколайовичем завітали 

лауреати багатьох Всеукраїнських конкур-

сів артисти Полтавської обласної філармо-

нії тріо бандуристок «Вишиванка», у складі 

якого Олена Шевченко, Вікторія Бовтік, 

Тетяна Чугуєвець, які разом з волонтером 

відвідували хлопців на Сході України взи-

мку. Майстер художнього слова Наталія 

Іванченко розповіла про хвилювання від 

зустрічі із бійцями-захисниками, адже не 

кожному вдається побувати саме там і на 

власні очі побачити, як живуть і чим пе-

реймаються наші воїни.  

     Колективу Мачухівського навчально-

виховного комплексу в особі директора   

Голуба Сергія  Васильовича  вручили гра-

моту за високий патріотизм і підтримку 

захисників України, стійку громадську  

позицію щодо сприяння розвитку  волон-

терського руху. 

     Діти вітали гостей гучними оплесками, 

адже кожний такий  урок патріотизму на-

довго залишиться в пам’яті, а головне - у  

серцях, що є  поштовхом до усвідомлення 

та  формування  національної свідомості, 

патріотизму, виховання  особистості, що є 

 носієм  національних цінностей, традицій і 

звичаїв. 

16-17 квітня у м. Дніпропетровську Україн-

ський фонд  «Благополуччя дітей»  провів 

 регіональну конференцію «Особливості 

виховної роботи з протидії торгівлі людьми 

у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Організатори ознайомили присутніх   з  

виховною програмою для учнів 7-11 кла-

сів  «Особиста гідність. Безпека життя. Гро-

мадянська позиція». У заході взяли участь 

близько 60 представників з числа методи-

стів, керівників методичних 

об‘єднань,практичних психологів освітніх 

установ та закладів Полтавської, Донець-

кої, Луганської, Сумської, Запорізької обла-

стей та Автономної Республіки Крим.   

Під час пленарних засідань конференції 

освітяни ознайомились з останніми тенде-

нціями у сфері протидії торгівлі людьми та 

інноваційними виховними програмами 

для роботи з дітьми з питань безпечної 

міграції та уникнення ризиків потрапляння 

у тенета торгівлі людьми.  

Регіональна конференція у 

Дніпропетровську 

Методист РМК Кішінець О.А. 

Відкритий урок 

патріотизму  

Методист РМК Кішінець О.А. 

http://filarmonia-poltava.org.ua/artists/olena-shevchenko.html


Стор. 4                                                        МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

 Найбільшою популярністю серед учасни-

ків конференції користувалися майстер-

класи по проведенню занять з питань по-

передження насильства в сім‘ї за програ-

мою «Без ляпасу», використання навчаль-

них настільних ігор «Галопом по Європах» 

та «Рожеві окуляри», навчальних коміксів 

«Твоє життя - твій вибір», застосування 

електронного курсу «Торгівля людьми - 

сучасне рабство» та робота з дітьми трудо-

вих мігрантів. 

     Захід організовано в рамках проекту 

«Попередження торгівлі людьми шляхом 

розвитку соціальної роботи та мобілізації 

громад», що впроваджується Представниц-

твом Міжнародної організації з міграції в 

Україні у партнерстві з Українським фон-

дом «Благополуччя дітей» та Західноукраїн-

ським ресурсним центром за фінансової 

підтримки Швейцарської Конфедерації. 

Так звучала тема останнього в цьому на-

вчальному році засідання районного мето-

дичного об’єднання вчителів історії та пра-

вознавства, яке відбулося 16 квітня 2015 

року на базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Воно було по-особливому визначним. І не 

тільки тому, що розглядалися важливі для 

всіх вчителів питання самоосвіти та особ-

ливості проведення державної підсумкової 

атестації з історії у поточному навчальному 

році. 

       На цьому засіданні нарешті був прису-

тній наш колега – вчитель Рунівщинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Жук Віталій Миколайо-

вич, який, на радість усім, повернувся із 

зони АТО здоровим і неушкодженим. 

Колеги зустріли його аплодисментами, 

уважно слухали розповідь про нелегку 

службу та враження про війну. Не дивно, 

що питання щодо національно – патріоти-

чного виховання учнівської молоді з ура-

хуванням сучасних вимог було одним із 

найактуальніших в цей день. Важеніна 

І.Л., методист районного методичного 

кабінету, ознайомила присутніх із реко-

мендаціями МОН України щодо націона-

льно-патріотичного виховання, листом 

МОН №1/9-188 від 09.04.2015 «Щодо 

заходів з відзначення у 2015 році 70-ї 

річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та 70-ї річниці завершення Другої світо-

вої війни». 

         На засіданні розглядалося дискусій-

не питання - самоосвітня діяльність учите-

ля історії: вимога чи необхідність? Сьогод-

ні у вчителя з'явилася реальна можли-

вість виявити себе справжнім творцем 

навчального процесу. Нові завдання, 

поставлені перед сучасною школою, ви-

магають перегляду змісту педагогічної 

освіти, яка є ядром професійної компете-

нтності вчителя. Зрозуміло, що освіта не 

тотожна обсягу засвоєної інформації, а 

набуті протягом навчання знання та вмін-

ня не завжди є запорукою успішної про-

фесійної діяльності. 

Не можна не погодитись із думкою, що в 

школі в нових умовах потрібен, переду-

сім, маючий необхідні фахові знання та 

вміння, усвідомлююючий шлях до їх на-

буття, володіючий принципами й метода-

ми пізнання теорії й практики своєї педа-

гогічної діяльності вчитель. Тоді він буде 

здатний творчо мислити, самостійно оріє-

нтуватися в найрізноманітніших проблем-

них ситуаціях педагогічної дійсності, кри-

тично їх оцінювати й оперативно знаходи-

ти шляхи подолання суперечностей, що 

виникають. 

         Необхідною умовою в діяльності 

кожного вчителя є дотримання вимог 

щодо ведення ділової документації. Що-

року профільний методист надає методич-

ні рекомендації щодо правильності офор-

млення класних журналів, а саме сторі-

нок з історії України, всесвітньої історії, 

правознавства, курсу «Людина і світ». 

Завдяки цьому в районі забезпечено 

високий рівень виконавчої дисципліни, 

належний стан ведення шкільної докуме-

нтації. На засіданні Інна Леонідівна ще 

раз нагадала присутнім правила оформ- 

лення предметних сторінок, щоб уникнути 

помилок та недоречностей на кінець року. 

         Галь С.О., член творчої групи вчителів 

історії та правознавства, виступила перед 

присутніми із питанням щодо умов прове-

дення державної підсумкової атестації 

учнів з історії у 9 та 11 класах. 

Вона проаналізувала підготовлені та за-

пропоновані творчою групою матеріали 

для ДПА в 9 та 11 класі. Особливу увагу в 

своєму виступі приділила роз’ясненню 

критеріїв оцінювання ДПА. Робота творчої 

групи була високо оцінена методистом 

Важеніною І.Л., яка координувала роботу 

творчої групи, надавала методичну допо-

могу, рекомендації, та членами районного 

методичного об’єднання вчителів історії та 

правознавства. 

         Традиційними для нашого методоб’є-

днання стали педагогічні читання. Наразі 

розглядалося питання «Педагогічні ідеї В. 

О. Сухомлинського у формуванні висококо-

мпетентної та творчої особистості», яке 

висвітлила Швидченко Л. В., вчитель історії 

Головачанського НВК. Вона зазначила, що 

у педагогічних працях Сухомлинського 

містяться майже всі положення, що мо-

жуть бути поставлені в основу сучасної 

концепції особистісно орієнтованого на-

вчання й виховання, хоча саме поняття 

про особистісно орієнтований підхід у пра-

цях Сухомлинського відсутнє. Учасники 

педагогічних читань погодилися з думкою, 

що необхідно продовжувати вивчення та 

використання педагогічної спадщини Сухо-

млинського, постійно підвищувати педаго-

гічну майстерність, фаховий і кваліфікацій-

ний рівень, здійснювати особистісно оріє-

нтований, компетентнісний і діяльнісний 

підходи до навчально-виховного процесу з 

метою формування ключових, предметних 

компетентностей, розвитку умінь і навичок 

учня, застосування набутих знань у прак-

тичних ситуаціях. 

         На завершення присутні заслухали 

звіт керівника творчої групи вчителів істо-

рії та правознавства Пантюхової Т.М., 

вчителя історії та правознавства Божківсь-

кого НВК.   

           Пантюхової Т.М. презентувала збір-

ку «Полтавський район. Нариси з історич-

ного краєзнавства», упорядником якої 

вона являється. Робота містить краєзнав-

чий матеріал, зібраний в школах району та 

може використовуватись при вивченні 

історії рідного краю. Члени творчої групи 

глибоко вивчили потреби в наукових мате-

ріалах вчителів району, ознайомлені з 

наробками педагогів та прагнуть до підви-

щення рівня кваліфікації колег та рівня 

знань учнів району. Спільні зусилля всіх 

членів методичного об’єднання направле-

ні на досягнення високої результативності 

праці та отримання професійного задово-

лення від нелегкої та відповідальної робо-

ти.  

Методист РМК Кішінець О.А. 

Самоосвітня діяльність вчителя 

історії як складова його 

професійного зростання  

Методист РМК Важеніна І.Л. 



дітьми», засіданнях круглих столів на тему: 

«Від мудрого наставника до творчого моло-

дого вчителя» та «Педагогічна творчість як 

основа формування педагогічної майстер-

ності вчителя», практичних заняттях, на 

яких опрацьовували новинки науково-

методичної літератури з фаху, вчилися ана-

лізувати та самоанолізувати уроки, обгово-

рювали вимоги щодо ведення шкільної 

документації та  власного портфоліо, особ-

ливості проведення ДПА з історії України у 

2014-2015 навчальному році.  

  Школа молодого вчителя історії - це важ-

лива сходинка професійного, творчого та 

особистого  зростання молодих педагогів.  

     У період з 18 по 21 квітня 2015 року в 

м.Києві відбувся заключний ІІІ етап 

 Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН Укра-

їни у відділенні хімії та біології,  секціях: 

«Загальна біологія», «Біологія людини», 

«Зоологія», «Ботаніка», «Медицина», 

«Валеологія»,  «Психологія», «Хімія». 

     У секції «Біологія людини» Полтавську 

область представляла Чикор Марія Вален-

тинівна, учениця 11 класу Розсошенської 

гімназії Полтавської районної ради 

(вчитель біології та хімії Рощак Ю.В.), як 

переможниця ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України. 

Конкурс відбувався у три етапи: 

І – заочне оцінювання науково-

дослідницьких робіт; 

ІІ – оцінювання навчальних досягнень з 

базової дисципліни (біологія); 

ІІІ – захист науково-дослідницької роботи. 

         У публічному захисті взяли участь юні 

дослідники із 21 області України. Чикор 

М.В. на розгляд журі представила наукове 

дослідження з теми: «Дитячі шкідливі звич-

ки та їх вплив на ортодонтичне здоров’я 

учнів». Під час захисту учениця продемонс-

трувала високий рівень знань і практичних 

навичок з біології. Журі високо оцінило 

аргументованість вибору теми і методів 

дослідження, особистий внесок автора в 

роботу, чіткість і логічність, послідовність і 

грамотність викладення матеріалу дослі-

дження, культуру мовлення учениці, вміння 

вести дискусію, відстоювати власну думку. 

Кількість набраних балів за захист склала 

46,06 із 47 можливих. За підсумками фа-

хового журі Чикор М.В. набрала загальну 

суму балів за всі три вищевказані етапи 

конкурсу-захисту 77,86 (у рейтингу – 5-та) 

та стала переможцем у секції «Біологія 

людини». 

Однією з форм методичної роботи ра-

йонного методичного кабінету є Школа 

молодого вчителя історії. Її основна мета 

- сприяння підвищенню фахового рівня, 

розвитку творчого потенціалу вчителя, 

удосконаленню майстерності, розши-

ренню знань з методики викладання 

історії в школі. 

     Школа молодого вчителя - це творче 

об'єднання молодих педагогів, кожен з 

яких прагне досягти вершин педагогіч-

ної майстерності. Протягом трьох років 

молоді спеціалісти відвідують навчальні 

заняття, уроки та заходи досвідчених 

учителів-наставників, беруть участь у 

методичній роботі. 

     На засіданнях  Школи завжди надзви-

чайно цікаво, оскільки вони  у нашому 

районі проводяться у різних формах: 

 круглі столи, семінари з науково-

методичних питань, творчі звіти 

вчителів; 

 відкриті уроки і позакласні заходи; 

 лекції, повідомлення і дискусії з 

методики викладання предмету і 

виховання; 

 рольові та ділові ігри, моделювання 

навчальних занять, тренінги тощо; 

 вивчення передового педагогічного 

досвіду. 

      У рамках роботи Школи молоді вчи-

телі за 2014-2015 н.р. відвідали та про-

аналізували відкриті уроки своїх колег: 

на базі Кіровського НВК – урок у 7 класі 

«Арабський халіфат» (вчитель Глущенко 

М.Г.), Супрунівського НВК – урок у 6 

класі «Господарське і повсякденне життя 

Старадавньої Греції в V ст. до 

н.е.» (вчитель Сіренко Г.М.) та Тростяне-

цького НВК - практичне заняття у 5 класі 

«Визначні пам’ятки України» (вчитель 

Цвітайло Ю.М.). 

 Заняття, без винятку, плідні та корисні, 

адже на них молоді вчителі мали змогу 

почерпнути знань у досвідчених педаго-

гів.  Наприклад, в 2014-2015 н.р. учас-

ники школи взяли участь у тренінгах: «Як 

попередити конфлікт на уроці» та 

«Організація роботи з обдарованими  

Стор. 5                                                         МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК                                                                                                             

 Висловлюємо подяку Тягнирядно Тетяні 

Павлівні, директору Розсошенської гімназії, 

Рощак Юлії Василівні, вчителю біології та 

хімії Розсошенської гімназії та Чикор Тетяні 

Олександрівні науковому консультанту, 

кандидату медичних наук, асистенту кафед-

ри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів 

ВДНЗ  «УМСА» за підготовку учениці до кон-

курсу-захисту. Щиро вітаємо з перемогою 

та бажаємо подальших успіхів Чикор Марії 

Валентинівні, учениці 11 класу Розсошен-

ської гімназії Полтавської районної Полтав-

ської області ради, яку нагороджено дипло-

мом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, 

Національної академії наук України, Малої 

академії наук України. 

Нагородження переможців ІІІ етапу  Всеукраїн-
ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України у відділенні хімії 

та біології (м.Київ, 21.04.2015 року) 

     08 квітня 2015 року  на базі  інформа-

ційного центру районного методичного 

кабінету відділу освіти  відбулося  підсум-

кове засідання творчої групи вчителів 

музичного мистецтва Полтавського райо-

ну в складі: 

     Павленко 

Тетяна 

 Анатоліївна – 

вчитель Тахтау-

лівського НВК, 

керівник; 

     Гнатенко 

Ірина Вікторівна 

–  вчитель Щер-

банівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів; 

     Гасенко Лю-

бов Іванівна – 

вчитель музичного мистецтва Нижньом-

линської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

     Дементьєва Лариса Анатоліївна – вчи-

тель музичного мистецтва Мачухівського 

НВК; 

     Богомаз Юлія Іванівна – вчитель Но-

воселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

        Рощак Юлія Василівна – методист 

районного методичного кабінету відділу 

освіти. 

Школа молодого вчителя  

Методист РМК Важеніна І.Л. 

Методист РМК Рощак Ю.В. 

Вітаємо переможця ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України!  

Звітує творча група вчителів 

музичного мистецтва  



 Протягом 2014-2015 н.р. творча група вчителів музичного 

мистецтва працювала над проблемою «Використання музично-

ритмічних рухів та музично-пластичного інтонування на уроках 

музичного мистецтва у початковій школі». Результатом роботи 

стала методична розробка «Музична мозаїка». У розробці розк-

рито значення та завдання музично-ритмічного розвитку молод-

ших школярів,  сутність пластичного інтонування, його етапи, 

вміщено фрагменти уроків з використанням музично-ритмічних 

рухів та елементів пластичного інтонування (з досвіду роботи 

вчителів), музично-ритмічні хвилинки для дітей, наведено прик-

лади використання методу пластичного інтонування на уроках 

музичного мистецтва; підібрано відповідний музичний матеріал 

із нотами та словами для співу, музичні твори по слуханню му-

зики, які можна перевести на мову жестів (вміщені на CD). 

Крім того, на CD представлено фізкультхвилинки як один із еле-

ментів здоров’язберігаючих технологій на уроках музичного 

мистецтва у початковій школі. Розробка адресована вчителям 

музичного мистецтва, художньої культури, студентам педагогіч-

них вузів. 

Музика – це таємнича, ледь розкрита книга, тож заглиблюйтеся 

в її сторінки. 

      08 квітня 2015 року  на базі  інформаційного центру ра-

йонного методичного кабінету відділу освіти  відбулося  підсу-

мкове засідання творчої групи вчителів художньої культури 

Полтавського району в 

складі: 

Крисько Людмила Володи-

мирівна –  вчитель Ниж-

ньомлинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, керівник; 

Ашуркіна Ірина Петрівна – 

вчитель Терешківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

Ночовна Катерина Іванів-

на –  вчитель Калашників-

ського НВК; 

Маріїч Людмила Миколаїв-

на вчитель Розсошенської 

гімназії; 

Рощак Юлія Василівна – 

методист районного мето-

дичного кабінету відділу 

освіти. 

     Протягом 2014-2015 н.р. творча група вчителів музичного 

мистецтва працювала над проблемою «Використання мульти-

медійних презентацій на уроках художньої культури у 11 класі». 

Результатом роботи стала відповідна методична розробка. У 

розробці обґрунтовано доцільність використання інформаційно-

комунікаційних технологій на уроках художньої культури, розмі-

щено матеріали до вивчення розділів  «Європейська художня 

культура», «Художня культура Індії», «Художня культура Далекого 

Сходу» (з досвіду роботи вчителів): конспекти уроків, презентації 

(представлені на CD): «Німеччина. Експресіонізм», «Художники 

Іспанії», «Російський живопис ХІХ – ХХ століття», «Музична культу-

ра Індії і Далекого Сходу». Розробка адресована вчителям  худо-

жньої культури, образотворчого, музичного мистецтв, студентам 

педагогічних вузів.  

28 квітня 2015 року на базі Опішнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня Зіньківського району було проведено засі-

дання районного методичного об’єднання вчителів інформатики 

Полтавського району. 

 Перед  учасниками семінару виступила методист район-

ного методичного кабінету відділу освіти Зіньківської районної 

ради Божинська Оксана Володимирівна. Вона познайомила учас-

ників зібрання з питаннями освіти в районі, висвітлила здобутки 

та перспективи.  

З вітальним словом та виступом до учасників звернулася 

заступник з навчально-виховної роботи Опішнянської загальноос-

вітньої школи І-ІІІ ступеня, вчитель інформатики Педяш Олена 

Володимирівна. Вона познайомила колег із закладом та поділила-

ся радістю освітянських перемог.  

Продовженням 

роботи став 

цікавий захід - 

форсайт освіти. 

Тема: «Місце 

вчителя в су-

часному житті». 

Форсайт – це 

спроба зазир-

нути у майбутнє 

і запланувати 

його вже сього-

дні. 

Учасники об’єд-

налися в групи: 

Політика, Зако-

нодавство, ІТ-

технології,  Суспільство, Економіка та бізнес. Всі вони мали відпо-

вісти на питання: «Які зміни та події в цих сферах зумовлять зміни 

в освіті?». Учасники змінювали групи та мали змогу спробувати 

себе в різних ролях. Далі найімовірніші події розмістили на шкалі 

часу. А потім  настала черга найважливіших питань: Які вимоги 

постануть перед школою? Як повинна змінитися школа, щоб задо-

вольняти тим вимогам? Чому ми повинні вчити дітей? Коли ми 

зрозуміємо, що ми досягли результатів? Результати було розміще-

но на плака-

тах з точки 

зору груп 

Батьків, Дітей, 

Держави, 

Суспільства і 

Бізнесу. Всі 

учасники 

мали змогу 

обговорити 

напрацьовані 

деталі та дій-

шли висновку 

про необхід-

ність саморо-

звитку та са-

мовдосконалення сучасного вчителя. 

Далі учасники зібрання відвідали Національний музей-заповідник 

українського гончарства. З опішнянськими свистунцями, щасливі 

та задоволені вчителі Полтавського району щиро дякували хазяї-

нам за гостинність. Надіємось на подальшу співпрацю!      
28 квітня 2015 року на базі Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів було 

проведено семінарське заняття для вчителів хімії на тему «Як 

конкретно вчитель здійснює конструювання оптимального варіан-

ту уроку при його підготовці». 

 “Кожен учитель повинен продумати всі етапи уроку. Уч-

нів треба «закохати в себе”, і тут усе важливе:  зовнішність, , дик-

ція, артистизм, виразність подачіматеріалу, але особливо  

Звітує творча група вчителів художньої культури  

Методичне об’єднання вчителів 

інформатики  
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Семінарське заняття для вчителів 

хімії  



 

Адреса  районного методичного кабінету відділу 

освіти Полтавської райдержадміністрації:  

  Полтавська область, м.Полтава,  

вул. Шевченка,7.    

Телефон: 8 (05322)  7-29-66.         

www.osvitapoltava,ucoz.ua 

               

Адреса інформаційного центру  

РМК відділу освіти райдержадміністрації:  

Полтавська область,   

Полтавський район, 

 с.Розсошенці, вул. Шкільна,18.      

Телефон: 8 (0532) 59-02-93. 

 
 

професіоналізм учителя», - так говорила голова РМО вчителів 

хімії Жданова Н.С. 

 Також члени творчої групи Коваль Л.О., Садомець 

Л.Ю., Пискун В.М., Чайка Н.В. показали для вчителів хімії презе-

нтації: «Солетерапія», «Вирощування кристалів», розповіли про 

методику проведення «терапії» та вирощення кристалів. 

 На допомогу вчителям хімії був наданий в електронно-

му вигляді матеріал для уроків і позакласної роботи з тем: «Її 

величність кухонна сіль», «Вапняки», «Хімія і косметика».  

     24 квітня вже традиційно урочисто відзначається День до-

вкілля у Копилівському ДНЗ "Ялинка". У святково прикрашеній 

залі зібралися діти, члени колективу закладу,  батьки та запро-

шені.  

      Звучить Гімн юних екологів, діти декламують вірші про світ 

природи, співають пісні, грають в ігри з казковими героями. На 

подвір'ї вже заготовлено інвентар, саджанці фруктових та деко-

ративних дерев, квіти.  Разом, веселим гуртом з батьками та 

працівниками ДНЗ діти працюють грабельками, лопатками, 

підносять воду.  

     Ось і зроблено добру справу - посіяно зерно добра, любові 

до природи у маленьких серцях. 

      На вико-

нання плану 

роботи РМК 

23 квітня у 

дошкільному 

п і д р о з д і л і 

"Казка" Ма-

чухівського 

НВК відбу-

лось заключ-

не засідання 

РМО керів-

ників музичних дошкільних закладів. Опрацьвано тему: 

"Гумористична мініатюра на музичному занятті". Фрагмент роботи 

з дітьми порадував учасників зібрання - як тонко діти дошкільного 

віку передають у рухах  фрагменти з життя дорослих, які їм запа-

м'ятовуються найбільше! Заслухано звіт про роботу РМО протягом 

минулого навчального року (керівник методоб'єднання Кравчен-

ко Н.А.). Роботу членами зібрання оцінено як "задовільну", а та-

кож окреслено теми засідань РМО на наступний навчальний рік. 

Кожен з членів засідання повіз у свій заклад не лише піднесений 

настрій, а й низку мініатюр танцювального жанру, пісенного та 

декламаторського, які варто застосовувати у своїй роботі з дітьми 

не лише на свята, а й і повсякденно. 

День довкілля 

РМО музичних керівників 

дошкільних закладів 
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