
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 листопада 2015 року на базі Кре-

менчуцької загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів  №16 відбувся обласний науко-

во-практичний семінар з теми: «Школа і 

громада - простір для життя дитини».  

Учасниками семінару-практикуму 

були представники Полтавської обласної 

мережі ГАШ. Полтавський район цього 

разу представляли Супрунівський навча-

льно-виховний комплекс (директор Тара-

нець О.М), Розсошенська гімназія 

(заступник директора з навчально-

виховної роботи  Моргун О.І), Мачухівсь-

кий навчально-виховний комплекс 

(заступник директора з виховної роботи 

Ярова Н.М) та Калашниківський навчаль-

но-виховний комплекс (педагог-

організатор Ангелова Ю.В). 

Про європейські перспективи україн-

ської школи розповіла  учасникам семі-

нару  Гавриш Римма  Леонідівна, канди-

дат історичних наук, доцент, доцент кафе-

дри менеджменту освіти Полтавського 

ОІППО ім.М.В.Остроградського.  

Водолазька Тетяна Володимирівна, 

кандидат психологічних наук, старший ви-

кладач цієї ж кафедри,  провела практичну 

вправу для покращення  соціальної взаємо-

дії учасників навчально-виховного процесу, 

досягнення соціальних цілей  і результатів. 

Досвід Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступе-

нів №16 з національно-патріотичного вихо-

вання учнів та громади в контексті євроін-

теграції України представив директор за-

кладу Довбня Олексій Васильович. 

 У рамках партнерства школи з місце-

вими громадами та сприяння волонтерсь-

кому руху в межах мікрорайону даного за-

кладу були запрошені до участі в обласному 

науково-практичному семінарі Президент 

АСМБР Андрій Васильович Мельник, голова 

ГО «Проствіта» Усцова Марія Григорівна, 

начальник центрального оперативного шта-

бу Казацтва України, крайовий Отаман 

Полтавського Крайового Козацького това-

риства, генерал-осавул  Жовтобрюх Олексій 

Володимирович, протоієрей, настоятель 

церкви святого Петра і Павла, Матвієнко 

Ігор Володимирович та багато інших. 

Також учасники семінару мали чудову 

можливість побувати на фестивалі українсь-

кого мистецтва «Диво калинове  2015», яке 

представила педагог-організатор Кремен-

чуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №16 Щербак Ре-

ната Олександрівна, учні та батьки 8 класу. 
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МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 
для освітян Полтавського району 

 

Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  

користь.                      

 Методист РМК Кішінець О.А  
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18 листопада  в обласному центрі естетичного вихо-

вання учнівської молоді відбувся обласний фестиваль-

конкурс учнівських проектів самоврядування «Ми віримо в 

гарне майбутнє». 

Фестиваль-конкурс проводиться щороку  протягом 

жовтня – листопада в п’яти номінаціях,  а саме: 

«Відповідальність починається з мене», « Охороняти природу 

- це здорово», «Я – громадянин України», «Лідерський рух», 

«Допоможи ближньому своєму». 

У 2015 році для участі в  заочному  турі було надісла-

но  36 робіт, із  яких 20 вибрано в очний тур. Вони стали 

переможцями обласного фестивалю-конкурсу.   

Команда Розсошенської гімназії єдина з Полтавсь-

кого району взяла участь у конкурсі та посіла почесне третє 

місце у номінації «Лідерський рух». Вітаємо переможців! 

У рамках проведення курсової перепідготовки дире-

кторів загальноосвітніх  шкіл І-ІІ ступенів Полтавської області, 

відділом освіти спільно з обласним інститутом післядиплом-

ної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського (завідуючою  

кафедри менеджменту освіти, кандидатом педагогічних на-

ук, доцентом  Королюк С.В.), 19.11.2015 року  організовано 

на базі Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  практичне заняття  з   

теми: «Проектний формат виховної роботи».  

Досвідом роботи  ділилися директор Абазівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів, Цимбалюк Т.А та педагогічний 

колектив закладу.  

                 Тетяна Анатоліївна зазначила: «Наша школа 

розглядає кожну дитину не стільки як об’єкт, що потре-

бує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно роз-

вивається в процесі виховної діяльності. І щоб учень 

займав активну позицію в процесі цієї виховної діяль-

ності, він повинен мати потужні джерела мотивації. Я 

впевнена, КТД  зорієнтована на великі потенційні здіб-

ності й можливості самих дітей, ґрунтується на поло-

женні, що саме спонукаюча сила  виховання здатна 

перетворити дитину з об’єкта впливу педагогів на су-

б’єкт власного розвитку. Завдяки використанню техно-

логії колективного творчого виховання, проектної тех-

нології в нашому закладі вирішується широке  коло 

проблем». 

Презентацію електронного портфоліо проекту 

«З Шевченком у серці»  представила керівник проекту, 

Іщенко Т.П.,  учитель історії Хажанець О.П. ознайомив 

присутніх із проектом  патріотичного квесту «Героям 

слава», а Олефіренко Н.Г. представила соціальнозначу-

щий проект «Ми волонтери».  
До презентації «Вернісаж учнівських проектів» 

присутніх запросила Спиця Тетяна Михайлівна, заступ-

ник директора з навчально-виховної роботи  та Полове-

нко Юлія Анатоліївна, педагог–організатор Абазівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 

                              Методист РМК  Кішінець О.А 

Ми віримо в гарне майбутнє 

Проектний формат виховної роботи 
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Майстер-клас «Метаплан у роботі класного керівника» 

для учасників зібрання  провела Черевань Ольга Іванівна, 

керівник ШМО класних керівників, учасник обласного конку-

рсу «Учитель року 2014» в номінації «Класний керівник ро-

ку», класний керівник 9 класу Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

4 листопада 2015 року на базі Новоселівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів відбувся семінар-практикум заступників директо-

рів з виховної роботи, педагогів-організаторів та класних 

керівників з теми: «Творимо разом світ, безпечний для дити-

ни» (особливості виховної роботи з попередження торгівлі 

людьми у загальноосвітніх навчальних закладах).  
У ході семінару-практикуму методист РМК Кішінець 

О.А. презентувала  програму виховних заходів «Творимо 

разом світ, безпечний для дитини», звернувши особливу ува-

гу на педагогічно вміле й компетентне здійснення просвітни-

цької роботи з батьками з урахуванням вимог часу.  

Черкасова О.Б., директор Новоселівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів поділилася,  досвідом роботи з питання планування 

та організації просвітницької роботи педагогічних працівни-

ків з батьками та учнями, зокрема традиційними формами 

роботи та новітніми, серед яких «дерево родоводу», 

«народна світлиця», «сімейна скринька», «педагогічний трику-

тник», «батьківський ринг», «аукціон ідей сімейної педагогі-

ки». 

Педагоги ознайомилися з роботою закладу 

щодо просвіти дітей з питань торгівлі людьми і захисту 

прав людини. Свої напрацювання з цієї проблеми  

представили практичний психолог Банько Т.В. та клас-

ний керівник Пентова А.А. 

Цікаво пройшло тренінгове заняття ««Творимо 

разом світ, безпечний для дитини», яке підготувала для 

учасників семінару-тренінгу  методист РМК Кішінець 

О.А., а головне, воно, надало, матеріал для  викорис-

тання  педагогічними працівниками у подальшій  робо-

ті з дітьми щодо  попередження торгівлі людьми.  

Запропонована програма  виховної роботи  

«Особиста гідність. Безпечна поведінка. Громадянська 

позиція», що стала предметом обговорення на семіна-

рі-практикумі. Вона стане ефективним елементом про-

філактики торгівлі людьми в громаді, а також новітнім 

методом просвітницької діяльності, що гарантує захи-

щеність підростаючого покоління. 

Ярова Н.М, голова РМО  

заступників директорів з виховної роботи,  

педагогів-організаторів,     

класних керівників 

Творимо разом світ безпечний для дитини  

Методист РМК Кішінець О.А  
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10 листопада 2015 року у м. Києві  відбулася робо-

ча зустріч  учасників проекту «Розвиток громад в Україні 

шляхом впровадження Програми «Школа як осередок роз-

витку громади» з теми: «Проміжні результати виконання про-

ектів на реалізацію плану трансформації ГАШ». 

Учасників зустрічі привітали Наталія Зіновіївна Со-

фій, директор Всеукраїнського фонду «Крок за кроком»  та 

регіональні координатори проектів з Полтавської області - 

Королюк Світлана Вікторівна , Київської- Боярчук Ольга Іллі-

вна  та Рівненської області Климко Лариса Василівна. 

Презентації результатів виконання  проектів ГАШ 

продовжили   делеговані представники від загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Полтавську область представляв Миргородський та 

Полтавський район, а саме: Розсошенська гімназія Полтав-

ської районної ради з проектом «Створення велопарковок в 

селі Розсошенці для покращення комфортних умов пересу-

вання населення громади»(директор Тягнирядно Т.П);  

Терешківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Полтавської районної ради з проектом «Розвиток спорту на 

селі-запорука здорової громади»(директор Пилипенко К.О); 

 

Хомутецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Миргородської районної ради з проектом «Парк нашої 

мрії»(директор Аршинова В.М)  та Дібрівська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів Миргородської районної 

ради з  проектом «Придбання медичного обладнання 

для сільської амбулаторії та медичного кабінету Дібрів-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів» (директор Гуржій Л.О).  

6 жовтня 2015 року в Супрунівському НВК 

відбулося засідання творчої групи вчителів історії Пол-

тавського району в складі: Важеніна Інна Леонідівна, 

Галь Світлана Олександрівна, Кикоть Таміла Олексіїв-

на, Бєлкіна Оксана Володимирівна, Пантюхова Тетяна 

Миколаївна, Михайленко Олег Володимирович, Брижак 

Галина Миколаївна. Протокол включав ряд важливих, 

нагальних питань: ознайомлення з районним Положен-

ням про творчу групу; визначення основних напрямків 

роботи творчої групи у 2015-2016 н. р.; обговорення 

актуальності обраної проблеми, концепції, ідеї, інфор-

маційно-методичного забезпечення обраної теми; роз-

поділ доручень між членами творчої групи та можли-

вість залучення до співпраці вчителів району; заходи 

щодо організації та проведення конкурсу «Учитель року 

- 2016» у номінації історія; ознайомлення з наказом 

Полтавського обласного інститут післядипломної педа-

гогічної освіти імені М.В.Остроградського «Про прове-

дення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

історії та правознавства». 

Важеніна І. Л. ознайомила присутніх із район-

ним Положенням про творчу групу. Зазначила, що міс-

це зустрічі членів творчої групи обрано не випадково – 

це історико-краєзнавчий музей Супрунівського НВК. 

Адже в Україні все більше і більше зростає інтерес до 

минулого своєї Батьківщини, краю, де народився і жи-

веш, де виросло не одне покоління родичів, близьких і 

знайомих. Тому і запропонувала в 2015-2016 н. р. осо-

бливу увагу приділити темі історичного краєзнавства. 

Присутні відмітили актуальність вивчення історичного 

краєзнавства в будь-якому історичному періоді, адже 

всі вчителі району використовують краєзнавчий мате-

ріал, зокрема з історії свого населеного пункту, при 

вивченні історії України.  Тому й вирішено було продов-

жити роботу  творчої групи та працювати над темою 

«Упровадження креативних освітніх технологій на уро-

ках історії при вивченні тем з краєзнавства. Проектує-

мо успішний урок». 

 Методист РМК Кішінець О.А  

Робоча зустріч у Києві! 

Творча група вчителів історії 
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Звичайно, цікавим було обговорення питання орга-

нізації конкурсу «Учитель року - 2016» в номінації “Історія”. 

Для кожного вчителя участь у таких змаганнях є можливістю 

продемонструвати свій педагогічний талант, професійну 

майстерність, креативність і навіть власну харизму! Отож, 

бажаючих брати участь у конкурсі завжди багато! Цього разу 

також заявлена достатня кількість учасників і тому завдан-

ням творчої групи є організація проведення конкурсу на 

належному рівні. Члени групи поділилися досвідом з органі-

зації масових заходів, висловили побажання щодо якості та 

кількості конкурсних завдань, обговорили інші організаційні 

моменти. 

Звичайно, вчитель, перш за все, демонструє свій 

талант у роботі з учнями, навчаючи їх, передаючи власний 

досвід. А де, як не на інтелектуальних змаганнях, можна 

«помірятися» своїми досягненнями? Для освітян та учнів 

така можливість є під час проведення Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад. Важеніна І.Л. ознайомила присутніх із нака-

зом Полтавського обласного інститут післядипломної педаго-

гічної освіти імені М.В.Остроградського «Про проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правоз-

навства». Наголосила на необхідності ретельної підготовки 

обдарованих учнів до олімпіад з історії та правознавства. 

Творча група вчителів історії бажає колегам на-

тхнення в роботі, творчої ініціативи та фінансового задово-

лення від своєї нелегкої праці! 

У жовтні цього року в школах України вдруге 

було проведено Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек під гаслом «Виховуємо громадянина – патріо-

та України». З метою формування громадянсь-

ких цінностей та любові рідного краю в навчальних 

закладах району відбулася низка заходів. Про найяск-

равіші з них слід розказати детальніше.  

Учні 10-11 класів Розсошенської гімназії взяли 

участь у роботі  круглого столу з українськими письмен-

никами Мілою Іванцовою та Галиною Ів, в ході якого 

всі присутні мали змогу здійснити уявну подорож чарів-

ними куточками України та Японії, а також подискутува-

ти щодо подій  за сторінками книги «Поверни мене в 

Японію». 

                 Учні 5-х класів взяли участь у творчій зустрічі 

з українською письменницею Зіркою Мензатюк по 

сторінках книги «Таємниця козацької шаблі» та здійсни-

ли уявну мандрівку замками України. 

  Проведено благодійну акцію «Бібліотечка для 

захисників Вітчизни», яка продовжена на прохання 

учнів до кінця листопада та по її закінченні вся отрима-

на література буде передана Полтавському батальйону 

Небайдужих.  

Для учнів 9-11 класів у гімназії організовано 

зустріч з представниками Полтавського батальйону 

Небайдужих: Сиротенко Олександрою, Осадчим Андрі-

єм, Єфремовою Тетяною та воїнами АТО Тарасом Си-

няговським (батальйон «Айдар») і Владиславом Контар-

чуком (батальйон «Січ»). У ході зустрічі юні гімназисти з 

гордістю презентували гостям свою діяльність у якості 

волонтерів, з хвилюванням та сльозами на очах вислу-

хали розповіді воїнів АТО про героїзм захисників неза-

лежної України, а також мали змогу подискутувати що-

до євроінтеграційних процесів в Україні.  
У бібліотеці гімназії презентовано тематичну 

виставку літератури «Схиляємось перед героями».  
З учнями Щербанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів бібліотекар Хвостик Л.Я. провела 

ряд бесід: «Рід, родина, Батьківщина», «Вітчизна, як 

мати, у світі одна» та «До тебе, рідна Україно, я серцем 

лину». Бібліотека, де проходили бесіди, гарно прибрана, 

всюди квіти, книги та портрети Тараса Шевченка, Іва-

на Франка, Лесі Українки, Василя Симоненка,  Методист РМК Важеніна І.Л. 

Виховуємо громадянина – патріота 

України 
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Василя Стуса; є підбірка книг про визначних людей, яких діти 

знають: герої праці, герої Великої Вітчизняної війни. Учні 

читали вірші про Україну, ділились родинними традиціями, 

слухали пісні про Україну.  

В Абазівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня відбулася 

зустріч учнів школи з мистецтвознавцями «Я був не гірший і 

не кращий, я був інакший» у рамках  пересувної одноденної 

виставки пам’яті художника-шестидесятника Олександра 

Глушаченка.  Та виставка квіткових композицій до Дня виз-

волення Полтавщини «Мальовнича Полтавщина» 

З метою залучення дітей до вивчення культурної спадщи-

ни українського народу, формування поняття про особливос-

ті рушників Полтавщини, закріплення правила поведінки в  

музеї; розвитку художнього смаку, спонукання до дослі-

дницької діяльності; виховання  патріотизму та потуття 

прекрасного у духовно-культурному центрі ім. прп. Паї-

сія Величковського Свято-Успенського кафедрального 

собору м. Полтави пройшов урок-екскурсія для учнів 

Абазівської школи.  
Також діти могли позмагатися у вправності та 

кмітливості, долаючи перепони в патріотичному квесті 

“ Героям слава!” 

Дивлячись на те, що відбувається в країні, впев-

нені, що немає такого українця, який би не бажав ми-

ру і спокою.  У прагненні підтримати наших відважних 

воїнів об’єдналися і дорослі, і діти. Учні Кіровського 

навчально-виховного комплексу малювали малюнки, 

писали листи воїнам, виготовляли голубів миру. Для 

воїнів вони особливо важливі, бо несуть тепло дому, 

спогади про власних діточок.  

У полк  «Азов» учні  школи передали продукти 

харчування, книги.  

Відбулася зустріч «Ми підставимо вірне плече і 

серця  небайдужі» з учасником бойових дій бійцем пол-

ку «Азов» Антонцем Сергієм та його дружиною волонте-

ркою Звєздіною Надією, випускницею нашої школи.  

У Божківському навчально-виховному комплексі 

бібліотекарем Лободою Н.Г. був проведений бібліотеч-

ний урок « Збережемо пам'ять про подвиг» для  учнів 3 

класу.  

У Василівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня 

в рамках  Всеукраїнського місячника шкільних бібліо-

тек пройшов конкурс декламування віршів « Наша мо-

ва – пісня солов’їна».  
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 Виховний захід «Україна в нас одна» покликаний  пог-

либити знання учнів про Україну як незалежну державу, про 

державну символіку України – герб, прапор, гімн, про рос-

линні символи України та народні обереги; виховувати лю-

бов до рідної землі, повагу до історичних та культурних над-

бань українського народу, почуття національної гідності. Го-

дина спілкування пройшла цікаво та жваво. Діти розповіда-

ли вірші, ділились легендами рідного краю і, навіть, розігра-

ли сценку у стилі українських вечорниць.  

У Новоселівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

відбулася героїко- патріотична година  у форматі зустрічі 

учнів школи  з учасником бойових дій на Сході України Паху-

чим  Сергієм Петровичем.  

У Рунівщинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

відбулася зустріч з учасником бойових дій на Сході України, 

заступником командира по роботі з особовим складом 16 

окремого мотопіхотного батальйону капітаном Жуком Віталі-

єм Миколайовичем. 

2 жовтня 2015 року у Терешківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів урочисто відкрився   VІ Міжнародний мов-

но-літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка.  

У затишній кімнаті народознавства зібралися учні 5-11 

класів, учителі. Відбулася задушевна розмова про неле-

гке життя Кобзаря, його творчість. І діти, й дорослі вико-

нували пісні на слова поета, натхненно читали його 

вірші. Учасники заходу мали можливість ознайомитися 

з виставкою літератури під назвою «Ми чуємо тебе, 

Кобзарю, крізь століття». 

    Для учнів 7 та 10 класів відбулася зустріч із 

воїном АТО Браїлко Сергієм Вікторовичем, який слу-

жить із 15 січня 2015 року в полку “АЗОВ” механіком-

водієм танка. Із болем в очах Сергій Вікторович  розпо-

вів школярам, що пережив за час, проведений у зоні 

АТО. Він поділився з учнями спогадами  і своїм прикла-

дом показав, що не тільки словами можна любити  Ба-

тьківщину, але й вчинками доводити це. Під час зустрічі 

діти привітали бійця, побажали йому здоров’я та швид-

ше повернутися додому. Усі присутні мали змогу перег-

лянути відеоролики  про тяжкі будні наших  бійців, та 

відеокліпи «Герої України», «Повертайся живим». 

(Бібліотекар Боярська С.А., класний керівник Кгаєвсь-

ка І.А., вчитель інформатики Цись О.І.) 

28 жовтня Україна відзначала 71-шу річницю 

вигнання нацистських окупантів  з території України. 

Сьогодні ми знову стоїмо перед загрозою втрати неза-

лежності. Але  маємо Героїв, які в ході війни під палю-

чим сонцем і нищівним "градом"  боронять країну. Во-

ни не тільки здатні перемагати, але  й відроджувати 

державу. Цього дня для учнів  5-х класів було проведе-

но виховну годину «Шлях до перемоги». Діти під час 

заходу декламували вірші, учениці 11 класу підготували 

матеріал  про вигнання нацистських окупантів  із тери-

торії України . Переглянули відеоролики про ті страшні 

незабутні дні, згадали і земляків, які сьогодні знахо-

дяться на передовій  у зоні АТО, а також волонтерів 

Полтавського Батальйону Небайдужих. 
 

           У кінці заходу діти разом із учителями написали 

міні-листи  на силуетах птахів-голубів Миру, виготовили 

плакат  під назвою  «Мир збереже Україну». 

(Бібліотекар Боярська С.А. класні керівники: Йосипен-

ко О.М., Бородай Л.М.) 

 

У Тростянецькому навчально-виховному компле-

ксі належну увагу приділяють популяризації літератури 

та пошуковій роботі краєзнавчого характеру. 
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Зокрема, учні знаходять відомості про учасників виз-

вольної боротьби, проводять зустрічі з ними, їхніми родина-

ми, побратимами. Біля пам’ятника та місця захоронення 

односельців, які не повернулися з війни, проводяться мітин-

ги-реквієми “Вони визволяли наше село”, ,,Герої віддали 

своє життя за Україну”, учні беруть участь у сільських заходах 

патріотичного спрямування. 

1 листопада 2015 року в Розсошенській гімназії  прой-

шов І етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» 

в номінації «Математика». Конкурс проходив у форматі ра-

йонного методичного об’єднання вчителів математики. Трій-

ка учасників – це представники шкіл району, які мають різ-

ний  стаж роботи, працюють над різними проблемами та 

всіх їх об’єднує прагнення досягти майстерності в нелегкій 

педагогічній праці. Цього року замість традиційних уроків, 

конкурсанти проводили майстер-класи під гаслом «Я це роб-

лю так». У ролі учнів виступили молоді педагоги.  Свою майс-

терність учасники конкурсу демонстрували під час захисту 

власного педагогічного досвіду, майстер-класу  та тестового 

випробування з фаху та методики викладання предмета. На 

думку журі конкурсу гідно представлятиме Полтавський ра-

йон в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 20-

15» в номінації «Математика» вчитель математики Супрунів-

ського навчально-виховного комплексу Кабак І.П., інші дві  

учасниці – Магденко О.С. вчитель Кротенківського на-

вчально-виховного комплексу та Лебеденко С.С. вчи-

тель Розсошенської гімназії розділили друге місце. Віта-

ємо переможців!  

5 листопада на базі Головачанського НВК про-

ведено семінар заступників директорів з теми 

«Реалізація педагогічної проблеми як дослідницька дія-

льність учителя».  

«Формування дослідницьких компетентностей учасни-

ків навчально-виховного процесу» – проблема, над 

якою працює методичний кабінет та педагогічні колек-

тиви навчальних закладів Полтавського району з 2014 

року. Завідуюча районним методичним кабінетом Сідо-

кур С.І. підвела підсумки реалізації І етапу науково-

методичної проблеми  та наголосила на шляхах реалі-

зації її ІІ етапу протягом 2015-2016 н.р. Вона відзначи-

ла, що районний методичний кабінет працює над ство-

ренням необхідних умов для самоосвітньої роботи вчи-

теля, над реалізацією власної педагогічної проблеми, 

над навчанням у міжкурсовий період, наданням мож-

ливості самостійного вибору основних напрямів робо-

ти з урахуванням як потреб методичних об’єднань, так і 

їхніх власних потреб; інформування вчителів про досяг-

нення психолого-педагогічної науки і передового педа-

гогічного досвіду тощо. Особливу увагу Світлана Іванів-

на приділила висвітленню питання стосовно основних 

методів педагогічного дослідження.  

«Учитель року – 2015» в номінації 

«Математика»  

Методист РМК Бовсуновська Н.І. 

Методист РМК Бовсуновська Н.І. 

Дослідницька діяльність – важлива 

складова роботи вчителя сучасної школи 
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Для учасників семінару організовано практичне 

заняття: робота в малих групах у напрямку впровадження в 

навчально-виховний процес інноваційних педагогічних тех-

нологій та дослідження щодо ефективності їх використання. 

Директор Головачанського НВК Бойко В.Г., зупини-

лася на особливостях організації навчально-виховного про-

цесу у навчально-виховному комплексі. Наголосила на дося-

гненнях, проблемах та шляхах їх вирішення, окреслила перс-

пективи. 

Шляхова О.П., заступник директора з навчально-

виховної роботи Головачанського НВК,  ознайомила присут-

ніх з роботою дошкільного підрозділу «Волошка». Гості мали 

чудову нагоду побувати на «Козацьких забавах» за участю 

дошкільнят. Юні таланти радо демонстрували свої вміння 

декламувати вірші, співати, танцювати. 

Як зазначила Шляхова О.П., педагогічний коле-

ктив дошкільного підрозділу працює над вирішенням 

проблеми: «Використання інтерактивних форм роботи у 

навчально-виховному процесі у світлі реалізації вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти». Інтерактивні 

технології дозволяють стимулювати процеси набуття 

професійної компетенції вихователів, змінюють їх про-

фесійно-особистісну позицію, вносять в освітній процес 

свіжі думки, нові ідеї, сприяють  згуртуванню колекти-

ву. 

Заступник директора  Головачанського НВК 

Кривошея В.Г. ознайомила педагогів із науково-

дослідницькою, експериментальною діяльністю учителя  

як невід’ємною складовою навчально-виховного про-

цесу. «Головна наша мета, сприяти професійному зрос-

танню сучасного вчителя та формуванню креативної 

особистості учня, яка є конкурентоздатною в життєвому 

просторі через включення їх у системну науково-

дослідницьку діяльність», – зазначила Валентина Григо-

рівна.  

Досвідом роботи з молодшими школярами 

поділилися вчителі початкових класів  Головачанського 

НВК: Кирилова О.В.  «Використання ігрових методів 

навчання у роботі з молодшими школярами» та Клочко 

О.М. «Розвиток творчих здібностей молодших школя-

рів». 

Патик Л.І., вчитель математики  Головачансько-

го НВК, повідомила про методи та прийоми щодо акти-

візації пізнавальної діяльності учнів на уроках матема-

тики. 

Важеніна І.Л., методист районного методично-

го кабінету,      ознайомила педагогів із сучасними під-

ходами до задоволення індивідуальних творчих інте-

ресів учителя  з дослідження науково-методичної про-

блеми. Вона відзначила основні етапи супроводу педа-

гога щодо дослідження індивідуальної педагогічної про-

блеми,  окреслила модель супроводу.  

За підсумками семінару директорів з навчаль-

но-виховної роботи районним методичним кабінетом 

видано посібник «Реалізація педагогічної проблеми як 

дослідницька діяльність учителя», в якому систематизо-

вані матеріали з досвіду роботи педагогічних працівни-

ків, які допоможуть учителям, адміністрації навчальних 

закладів, працівникам методичних кабінетів з питань 

дослідницької діяльності в рамках реалізації науково-

методичної проблеми.  

Методист РМК Рощак Ю.В. 
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04 листопада 2015 року відбулося виїзне засідання 

районних методичних об’єднань вчителів образотворчого, 

музичного мистецтв, художньої культури, в рамках якого від-

відано Державну спеціалізовану художню  школу-інтернат  І-

ІІІ ступенів   «Колегіум  мистецтв  у  Опішні»  ім. 

В.Г.Кричевського (смт. Опішне Зіньківського району Полтав-

ської області)  та Пархомівський історико-художній музей 

(с.Пархомівка Краснокутського району Харківської області).  

Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» – освітній заклад, що 

надає початкову мистецьку освіту із образотворчого мистец-

тва та гончарства. Учні 1-11 класів разом із загальноосвітні-

ми дисциплінами вивчають гончарство, скульптуру, техноло-

гію, рисунок, живопис, композицію, кольорознавство, осно-

ви технічного рисунка, креслення, історію мистецтв, основи 

керамології. До навчально-виховного процесу долучаються 

майстри-гончарі, малювальниці, технологи, художники, які 

навчають учнів українському гончарству, виготовленню тра-

диційних іграшок та гончарних форм посуду, опішнянському 

наліпленому декору та мальовці.   

Вчителі художньо-естетичного циклу мали змогу доторк-

нутися до прекрасного. Працівники Колегіуму організували 

захоплюючу екскурсію по навчальному закладу та художньо-

етнографічному музею «Відродження», що діє при ньому.  
 

Сьогодні музей складається з ряду  фондових 

експозицій, які налічують понад 6600 експонатів: 

- колекція етнографічних матеріалів налічує 

1745 експонатів, зібраних учнями під час керамологіч-

них експедицій по Опішному та навколишніх селах. 

Потужними є збірки глечиків, горщиків, банок, пастів-

ників, глиняної іграшки; 

- колекція дарунків формується із товарів, по-

дарованих та виготовлених під час майстер-класів худо-

жниками України, митцями з країн близького та дале-

кого зарубіжжя; 

- колекція творчих робіт майстрів навчально-

виробничої гончарної майстерні Колегіуму складається 

із посуду традиційних для Опішного форм, декоратив-

них скульптур, народної  іграшки, декоративних панно. 

Щороку учні 11 класу виконують випускні роботи з гон-

чарства; 

- колекція кращих робіт учнів Колегіуму мис-

тецтв щороку поповнюється новими надходженнями. 

На сьогодні вона налічує 573 глиняні вироби; 

- колекція гончарних творів всесвітньовідомих 

опішнянських майстрів: Пошивайла М.Г.,   Омеляненка 

В.О.,   Китриша М.Є.,   Білика І.А.,  Острянина М.М. Ко-

лекція творів майстрів налічує 82 роботи. 

Освітяни району мали змогу взяти активну 

участь у майстер-класі  з виготовлення глиняного півни-

ка-свистунця. Під керівництвом місцевих майстринь 

маленькі шматочки глини вмить перетворилися на вит-

вори мистецтва.  

Особливе захоплення у вчителів викликало 

спілкування з Редчук Галиною Василівною, вчителем 

образотворчого мистецтва, учителем-методистом  ви-

щої категорії, Відмінником народної освіти України, 

Заслуженим учителем України. Вона навчає дітей бага-

тьом художнім технікам: випалюванню, різьбленню, 

ліпленню, ліногравюрі та літографії, чеканці, виготов-

ленню вітражів, мозаїчних картин з прикладних матері-

алів (кісточок, насіння, пір’я, паперу, соломи тощо), 

великих керамічних панно тощо. Але головним залиша-

ється живопис: рисунок, графіка, акварель, олія, пас-

тель тощо. До речі, у  кабінеті Редчук Г.В., де проходять 

уроки рисунка й живопису, всі стіни й полиці заклеєні й 

заставлені роботами її вихованців. 

Районні методичні об’єднання вчителів  

художньо-естетичного циклу 
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Справжньою перлиною України, яку відвідали осві-

тяни, є Пархомівський історико-художній музей ім. П.Ф. Лу-

ньова –  один із найкращих художніх музеїв України, що во-

лодіє унікальною колекцією мистецтва і предметів старови-

ни. Його безцінна колекція нараховує понад три тисячі екс-

понатів основного фонду і складається з унікальних творів 

живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мис-

тецтва, цінних матеріалів з археології та етнографії.  

Вчителі ознайомилися із унікальним зібранням станко-

вого живопису і графіки України та Росії XVIII-XX століть, ста-

ровинними іконами, оригіналами картин найвидатніших 

майстрів, визнаних у всьому світі: Пабло Пікассо, Іллі Рєпіна, 

Сергія Васильківського, Івана Айвазовського, Тараса Шев-

ченка, Михайла Врубеля, Івана Шишкіна, Карла Брюллова, 

Василя Кандинського, Казимира Малевича, Валентина Сє-

рова, Абрама Архипова, Олександра Головіна, Ореста Кіп-

ренського, Ісаака Левітана, Олександра Бенуа, Миколи Рері-

ха, Олександра Іванова,  голландців ван Рейсдала, ван Дей-

ка та де Хоха, гравюрами італійського майстра XVIII століття 

Джованні Піранезі;  давньоєгипетською пластикою,  антич-

ним мистецтвом Індії, Японії, Китаю;  фарфоровими вироба-

ми XVIII століття, знаряддями праці епохи неоліту і бронзи, 

предметами побуту, починаючи з часів Київської Русі і закін-

чуючи XIX століттям тощо. Масове захоплення викликали у 

освітян чаруючі мелодії музичної шкатулки початку XX століт-

тя.  

У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо ви-

вчення і впровадження досягнень психолого-педагогічної 

науки та перспективного досвіду у навчально-виховний 

процес особлива увага відводиться творчим групам.   

6 листопада 2015 року  на базі  інформаційного 

центру районного методичного кабінету відділу освіти  від-

булися засідання творчих груп вчителів образотворчого 

мистецтва, музичного мистецтва, художньої культури.  

Проблеми, над якими працюють творчі групи протя-

гом 2015-2016 н.р.: 

 Використання ІКТ на уроках музичного мистецтва. 

 Розвиток активної творчої діяльності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва засобами ІКТ. 

 Використання мультимедійних презентацій на уроках 

художньої культури у 10 класі (театральна культура, 

кіномистецтво). 

24 листопада 2015 року відбувся плановий 

майстер-клас, на базі дошкільного підрозділу Тахтаулів-

ського НВК для вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

У роботі взяло участь 16 осіб. Майтриня Дави-

денко О.А. ознайомила учасників із прийомами роботи 

з полімерною глиною, солоним тістом та холодним фар-

фором. 

Більшість учасників встигли виготовити магніти, 

символи наступного року. 

Протягом листопада в ДНЗ та дошкільних під-

розділах НВК тривали свята, розваги, відкриті заняття, 

конкурси, вистави та виставки: "Осінь золота крокує по 

країні", "Осінній марафон", "Листя золоте кружляє у тан-

ку" та ін...  

Методист РМК Рощак Ю.В. 

Засідання творчих груп учителів художньо-

естетичного циклу  

Майстер клас 

 "Осінь золота крокує по країні" 
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Ці заходи стали своєрідним показником засвоєння дошкіль-

никами матеріалу з Базового компонента дошкільної освіти 

за розділом "Загально-пізнавальний розвиток". 

Початок листопада ознаменувався початком роботи 

творчої групи вихователів на базі дошкільного підрозділу 

"Ягідка" Супрунівського НВК,  яка працює над проблемою: 

"Формування світоглядних орієнтирів та духовно-моральних 

цінностей особистості в навчально-виховному процесі засо-

бами етнопедагогіки (керівник Шарлай С.М.) 

Так за круглим столом колеги з інших дошкільних за-

кладів, підтвердили, що слушність проблеми безперечна, 

адже ми згодні з постулатом: "Без коріння немає насіння". 

Справедливого громадянина можна виховати лише на прик-

ладах, цінностях та моралі власного народу. 

6 листопада відбулось планове засідання РМО завіду-

ючих ДНЗ за темою: "Формування у педагогічних працівни-

ків дошкільного навчального закладу мотивації до викорис-

тання інтерактивних технологій у роботі з дітьми" на базі до-

шкільного підрозділу "Веселка" Тахтаулівського НВК. 

Цікаві види роботи були запропоновані керівникам 

ДНЗ методистом РМК, керівником РМО та керівником до-

шкільного підрозділу, адже лише творчий, освічений керів-

ник може спонукати педагогів до виховання творчої, креати-

вної особистості. 

           У новому навчальному році вчителі початкових 

класів зіткнулися з деякими проблемами щодо викла-

дання предметів у 1-4 класах за новими програмами. 

Уведено нові теми, але нових підручників поки що не-

має. З метою допомогти вчителям у реалізації програ-

мових завдань 02 листопада 2015 року проведено 

семінар-нараду щодо питань впровадження нових на-

вчальних програм для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1-4 класи (зі змінами). До участі в роботі за-

прошувалися голови шкільних методичних об’єднань з 

питань початкової освіти. 

     Про особливості роботи  щодо питань впрова-

дження нових навчальних програм для загальноосвіт-

ніх навчальних закладів 1-4 класи доповіла Стасовська 

О.М. методист РМК, досвідом використання ефектив-

них методів і прийомів під час вивчення  нових тем 

програмового матеріалу поділилась Пуха Л.В., голова 

шкільного методичного об’єднання Кротенківського 

НВК.  

    Семінар завершився підведенням підсумків, 

виробленням методичних рекомендацій для вчителів 

початкових класів. 

03 листопада 2015 року на базі Абазівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся семінар вчителів 3-х класів 

«Формування соціальної компетентності молодших 

школярів».  На семінарі розглядалися теоретичні  і 

практичні питання: порівняння традиційних та іннова-

ційних технологій навчання у сфері  початкової освіти, 

аналіз використання художньо-педагогічних технологій 

на уроках образотворчого мистецтва у загальноосвітніх 

закладах району (Стасовська О.М., методист РМК). 

    Учасники семінару відвідали фрагмент уроку у 

3 класі «Основні види гончарного посуду, різноманіт-

ність форм. Узгодженість декору з формою» (вчитель 

початкових класів Олефіренко Н.Г.)  

   Досвідом роботи поділились вчителі:  

- Олефіренко Н.Г., вчитель початкових класів Аба-

зівської ЗОШ І-ІІІ ст., «Формування соціальної компете-

нтності молодших школярів як шлях до активної життє-

вої позиції»; 

- Бернат Л.М., вчитель початкових класів Супру-

нівського НВК «Інтерактивні методи навчання на уро-

ках літературного читання у початкових класах»; 

- Циб Н.І., вчитель початкових класів Терешківсь-

кої ЗОШ «Використання інтерактивних технологій в на-

вчанні та вихованні учнів початкових класів. Стратегія 

сенкан». 
Методист РМК Павленко М.О. 

Творча група вихователів 

РМО завідуючих ДНЗ 

Семінар-нарада 

Семінар вчителів 3-х класів  
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Незабутні враження залишилися від соціального роли-

ку  «Зігрій теплом свого серця українського солдата…», що 

підготував колектив учителів Абазівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

   Запрошені гості щиро вдячні адміністрації та педагогам 

ЗНЗ, на базі якої проходив семінар, за професійну майстер-

ність, можливість обмінятися досвідом та позитивні вражен-

ня.  

З метою адаптації молодих педагогів до умов роботи в 

школі, розширення знань про основні вимоги до сучасних 

уроків, провідні методи навчання дітей 02 листопада 2015 

року відбувся районний семінар для молодих спеціалістів 

району на тему: «Вимоги до сучасного уроку».  

За «круглим столом» обговорили основні дидактичні, 

психологічні, виховні, гігієнічні вимоги до організації уроків. 

У кінці семінару його учасники взяли участь у діловій грі 

«Портрет сучасного вчителя», де педагоги пояснювали своє 

розуміння педагогічного змісту рис сучасного вчителя. 

12 листопада 2015р. відбулося  спільне засідан-

ня школи молодого вчителя та школи педагогічної май-

стерності з проблеми «Використання здоров'язбережу-

вальних технологій як запорука гармонійного фізично-

го та інтелектуального розвитку молодших школярів». 

Учасники відвідали урок  «Я у світі» з теми «Культура 

поведінки. Обговорення різноманітних ситуацій», учи-

тель початкових класів  Вацівської ЗОШ І-ІІ ст. Мурзає-

ва О.Ф. Молоді спеціалісти удосконалили свої вміння 

щодо методики проведення сучасних уроків, набули 

знань з використання різних форм і методів навчання 

учнів. 

Школа молодого вчителя 

Семінар для молодих спеціалістів 

Адреса  методичного кабінету  

відділу освіти  

Полтавської райдержадміністрації:  

  Полтавська область, 

 м.Полтава,  

вул. Шевченка,7.    

Телефон: 8 (05322)  7-29-66.         

www.osvitapoltava,ucoz.ua 

Методист РМК  Стасовська О.М. 

Адреса інформаційного центру  

РМК відділу освіти райдержадміністрації:  

Полтавська область,   

Полтавський район, 

 с.Розсошенці,  

вул. Шкільна,18.      

Телефон: 8 (0532) 59-02-93. 
 

„У серце увійде лише те, що йде від серця”.  
 

Ж.-Ж. Руссо 


