
працівників освітньої галузі 

Полтавщини, які досягли 

професійних висот, нагоро-

дили грамотами. 

 

 

 

 

 

 

26 серпня відбулася серпнева кон-

ференція освітян Полтавщини, де 

підбито підсумки роботи педагогів 

області за 2014-2015 навчальний 

рік та окреслено основні завдання 

на 2015-2016 навчальний рік. 

До освітян області звернулися дире-

ктор Департаменту загальної серед-

ньої та дошкільної освіти Міністерст-

ва освіти і науки України Ю.Г. Коно-

ненко, начальник організаційно -

методичного відділу Харківського 

регіонального центру оцінювання 

якості освіти О.Є. Шматько, голова 

Полтавської обласної ради П.В. Воро-

на, голова ради ректорів вищих на-

вчальних закладів ІІІ-ІV рівня акреди-

тації, ректор Полтавського національ-

ного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка В.О. Онищенко, 

ректор Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка М.І. Степаненко та 

ректор Полтавського обласного інсти-

туту післядипломної педагогічної осві-

ти ім. М.В. Остроградського В.В. Зе-

люк. 

Основними темами, які порушували-

ся у виступах, стали патріотичне ви-

ховання молоді, розвиток дошкільних 

навчальних закладів, збільшення 

кількості годин для вивчення англій-

ської мови, підсумки ЗНО-2015, ма-

теріально-технічне забезпечення та 

фінансування навчальних закладів, 

надання робочих місць молодим педаго-

гам. 

Начальник відділу освіти Полтавської 

райдержадміністрації О.О. Сень доповіла 

про створення навчально-виховних ком-

плексів як складової модернізації дошкі-

льної освіти. Потреби населення у дошкі-

льній освіті Полтавського району  задово-

льняють 19 дошкільних установ комуналь-

ної форми власності, з яких 13 є дошкіль-

ними підрозділами НВК, 6—перебувають 

на балансі сільських рад. Всього у ДНЗ 

функціонує 43 групи. Питання максималь-

ного охоплення дошкільною освітою вирі-

шується шляхом створення мережі НВК 

типу “ДНЗ-ЗНЗ”. Найбільш значущими 

завданнями з модернізації дошкільної 

освіти є: відновлення роботи ДНЗ, відк-

риття додаткових груп у працюючих садо-

чках, реорганізація освітніх навчальних 

закладів у навчально-виховні комплекси, 

проведення капітальних та поточних ре-

монтів, 100% охоплення дітей 5-ти річно-

го віку різними формами дошкільної осві-

ти. 

Сень О.О. відмітила що реорганізація 

НВК, де створені комфортні умови для 

дітей, вплинула на значне збільшення 

чисельності вихованців у Тахтаулівському, 

Гожулівському, Супрунівському, Мачухів-

ському, Головачанському та Бричківсько-

му навчально-виховних комплексах. 

На завершення серпневої конференції 
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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 Рощак Ю.В. 



1 вересня 2015-2016 навчального 

року у загальноосвітніх  навчальних 

закладах Полтавського району розпо-

чалося Першим уроком, метою  якого 

було  формування у школярів націона-

льної свідомості, любові до рідної землі 

та свого народу її національних і куль-

турних традицій, поваги до державних 

символів, забезпечення духовної єдно-

сті поколінь, бажання працювати задля 

держави, готовності захищати її. 

     М а ч у х і в с ь к и й  н а в ч а л ь н о -

виховний комплекс відвідали голова 

обласної ради Ворона Петро Васильо-

вич,голова районної ради Степенко 

Василь Іванович,начальник відділу 

освіти районної державної адміністра-

ції Сень Ольга Олексіївна, методист 

районного методичного кабінету Біло-

кінь Валентина Валеріївна. 

     У  Тростянецький навчально-

виховний комплекс також  завітало 

багато гостей, а саме: заступник ра-

йонної державної адміністрації Марчук 

Наталія Вікторівна, представник Депа-

ртаменту освіти і науки облдержадміні-

страції  Драч Наталія Володимирівна, 

методист районного методичного кабі-

нету відділу освіти райдержадміністра-

ції Кішінець Ольга Андріївна та викону-

юча обов’язки  голови Тростянецької 

сільської ради Мізько Любов  Миколаї-

вна.  

Традиційно для педагогічних  

працівників Полтавського району 

відділом освіти Полтавської райдер-

жадміністрації 28 серпня проведена 

«Серпнева конференція». Освітяни 

підвели підсумки минулого навчаль-

ного року та окреслили завдання на 

новий навчальний рік. 

Питання, що розглядалися:  

1. Про підсумки розвитку зага-

льної середньої та дошкільної освіти 

у 2014-2015 навчальному році та 

основні завдання на 2015-2016 

навчальний рік (доповідач — началь-

ник відділу освіти Сень О. О.) 

           2. Сучасні освітні тенденції 

(Тягнирядно Т.П., директор Розсо-

шенської гімназії). 

           3.Національно-патріотичне 

виховання у загальноосвітньому 

навчальному закладі (Бєлкіна О. В., 

заступник  директора з виховної 

роботи Супрунівського НВК).  

           4. Особливості викладання 

іноземної мови (Чернова М. М., вчи-

тель англійської мови Степненського 

НВК). 

           Кращих педагогічних праців-

ників району,  нагороджено грамо-

тами Департаменту освіти і науки, 

Полтавської районної ради, відділу 

освіти, районної державної адмініст-

рації. 

         У роботі конференції відділу 

освіти взяли участь директор Депар-

таменту освіти і науки облдержадмі-

ністрації Ленський Є.А.,  заступник 

голови районної державної адмініст-

рації Марчук Н.В., голова районної 

ради Степенко В.І., начальник відді-

лу освіти районної державної адміні-

страції Сень О. О. 
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Гості мали можливість привітати 

учнів, батьків,  педагогічний колектив 

з початком нового навчального року 

та відвідати Перші уроки 2015-2016 

навчального  року.  

Тож дорогі учні,батьки, педагогі-

чні працівники! Щиро вітаємо Вас з 

початком нового навчального року! 

У цей день від всієї душі хочеться 

побажати успіхів у навчальному про-

цесі,нехай цей навчальний рік відк-

риє перед учнями нові горизонти 

пізнання себе і світу, вчителів надих-

не успіхами вихованців, батьків – 

гордістю за своїх дітей. 

25 серпня в Полтавському ра-

йоні перебував із робочим візитом 

директор департаменту загальньої 

середньої та дошкільної освіти Мініс-

терства освіти і науки України Коно-

ненко Юрій Григорович та директор 

Департаменту освіти і науки Полтав-

ської обласної державної адміністра-

ції Ленський Є.А. Відвідано Полтавсь-

ку обласну гімназію-інтернат для об-

дарованих дітей імені А.С.Макаренка  

Серпнева конференція 

педагогічних працівників 

Полтавського району 

Методист РМК Цвіркун Р.М. 

Проведення першого уроку  

Методист РМК  Кішінець О.А  

Зустріч з представником 

Міністерства освіти і 

науки України 
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Полтавської обласної ради, Андрущанську ЗОШ І ступеня та 

Розсошенську гімназію. В ході зустрічі відбулася прес-

конференція з представниками відділу освіти, районного 

методичного кабінету та педагогічним колективом Розсо-

шенської гімназії з теми "Розвиток освітньої галузі Полтавсь-

кого району".   

Освіта має ключове значення, робить зміни на краще. Тож 

вчителі є творцями нової культури шкіл. Саме вони поклика-

ні зробити дітей щасливими, забезпечити для них належний 

рівень надання освітніх послуг. Для досягнення цієї мети 

представники Розсошенської гімназії Тягнирядно Т.П., Ша-

повал О.М. та начальник відділу освіти Сень О.О.  взяли 

участь у XII з'їзді конфедерацій директорів ICP на тему 

"Сучасний освітній дизайн. Глобальні питання освіти", що 

відбувався в місті Хельсінки (Фінляньдія). На з'їзді розгляда-

лися проблемні питання освітнього середовища світу.  

Для освітян району вже стало доброю традицією зу-

стрічати навчальний рік відкриттям дошкільних підрозділів 

або додаткових дошкільних груп. Поточний навчальний рік 

розпочався радісною подією для громади Супрунівської сіль-

ської ради, адже у дошкільному підрозділі «Ягідка» Супрунів-

ського навчально – виховного комплексу відкрилася додат-

кова 6-та садова група. 

У січні 2012 року дошкільну навчальну установу «Ягідка» 

підпорядкування Супрунівської сільської ради було взято на 

баланс відділу у якості дошкільного підрозділу Супрунівського 

навчально – виховного комплексу. Мережа підрозділу скла-

далася з 110 вихованців, що відвідували 4 функціонуючих 

групи та 23-х працівників. Минулий навчальний рік був зна-

менним для дошкільного підрозділу відкриттям 5-ї (ясельної)  

групи зусиллями органів місцевої влади, відділу освіти, 

батьків вихованців. 

      Цьогоріч знову розширюється мережа дошкільного 

підрозділу: вже 148 вихованців зранку поспішатимуть 

до своєї «Ягідки», а їх радо зустрічатимуть на порозі 

дошкільної навчальної установи 29 працівників. Дире-

ктор навчально–виховного комплексу Таранець Окса-

на Миколаївна та керівник дошкільного підрозділу Ма-

ксимова Тетяна Олександрівна, батьківська громада 

щиро завдячують органам місцевої влади, відділу осві-

ти райдержадміністрації, працівникам райагробуду, 

всім, хто долучився до доброї справи – підготовки при-

міщення, закупівлі обладнання – за додаткові створені 

місця для малечі, робочі місця для дорослих.  

В урочистих заходах взяли участь:  перший заступ-

ник голови Полтавської обласної ради Марченко В.О.,  

директор Департаменту освіти і науки облдержадмініс-

трації Ленський Є.А.,  заступник голови Полтавської 

районної державної адміністрації Марчук Н.В., голова 

Полтавської районної ради Степенко В.І., начальник 

відділу освіти Полтавської райдержадміністрації Сень 

О.О., Супрунівський сільський голова Богатир В.В.  

 

Методист РМК Рощак Ю.В. 

Світовий обмін досвідом 

Відкриття додаткової садової групи у 

дошкільному підрозділі Супрунівського 

навчально – виховного комплексу  

http://rzsschool.ucoz.ua 

Методист РМК Павленко М.О. 
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Адреса  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. 
 

 

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

Ж.-Ж. Руссо 

22 серпня вихованці ПРБДЮТ взяли участь у Національ-

ному Сорочинському Ярмарку. Вікторія Малашенко та 

ансамбль танцю «Сузір’я» в концертній програмі «ЮНІ 

ЗІРКИ УКРАЇНИ» здобули  дипломи та були нагороджені 

Вітаємо вас із початком нового навчального року та 

Днем знань!  

Зичимо творчої наснаги, наполегливості, завзяття у ви-

рішенні життєвих проблем, мудрості і оптимізму, щастя, міц-

ного здоров'я, миру, злагоди, любові у ваших родинах. 

Нехай віра, професіоналізм, мудрість, осяяні зіркою удачі і 

надалі будуть достойним дороговказом у вашій нелегкій осві-

тянській праці в ім'я України. 

Нехай ваше серце завжди зігрівається теплом милосе-

рдя, людської доброти, шани і поваги колег. 

З повагою,  

начальник відділу освіти Полтавської 

районної державної адміністрації Сень О.О.,  

завідуюча районним методичним кабінетом Сідокур С.І. 

 

Ярмаркували вихованці  Дорогі освітяни! 

ПРБДЮТ 


