
  

Ясніє в щасті лиш планета кольорова, 

Хай грім і бурі не торкаються її, 

Дитячий гомін дзвінко ллється знову й знову, 

І щиро манять обрії ясні. 

Спів радісний під небом лине, 

Летить в блакить парад пісень, 

Нехай же стане днем дитини 

У всьому світі кожен день! 

     Під таким гаслом 1 червня 2015 року 

в Полтавському районі відзначили День 

захисту дітей. З самого ранку в примі-

щенні та на подвір’ї  РБДЮТ працювали 

станції, в яких діти активно брали участь: 

малювали, стрибали, в’язали вузли, пере-

глядали фотороботи конкурсу «Ми діти 

твої, Україно», куштували смачну козаць-

ку кашу. Згодом розпочався святковий 

концерт, який підготували вихованці ра-

йонного Будинку дитячої та юнацької тво-

рчості. На урочистому відкритті заходу 

всіх дітей привітали та взяли участь у це-

ремонії нагородження кращих учнів: го-

лова районної державної адміністрації 

Лепейко Лідія Іванівна, голова Полтавсь-

кої районної ради Василь Іванович Сте-

пенко, заступник голови районної держа-

вної адміністрації Наталія Вікторівна Ма-

рчук, директор Департаменту освіти і нау-

ки обласної державної адміністрації Євге-

ній Анатолійович Ленський, начальник 

відділу освіти районної державної адміні-

страції Ольга Олексіївна Сень, завідуюча 

методичним   кабінетом відділу   освіти   

районної   державної  адміністрації  Світ-

лана Іванівна Сідокур, директор районно-

го Будинку дитячої та юнацької творчості 

Ірина Олексіївна Бурлакова та завідуюча 

районної філії Полтавського обласного еко-

лого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Валентина Олександрівна Дулій. 

        Всіх дітей нагородили грамотами, цін-

ними подарунками, грошовою винагоро-

дою: бронзових, срібних та золотих призе-

рів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олім-

піад з базових предметів та Всеукраїнсько-

го конкурсу-захисту учнівських науково-

дослідницьких робіт Полтавського територі-

ального відділення МАН України,  Всеукра-

їнських  конкурсів, акцій і проектів, еколого-

натуралістичного напрямку. 

     Вихованці Полтавського районного Буди-

нку дитячої та юнацької творчості нагоро-

джені подарунками та грамотами Департа-

менту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації, грамотами відділу 

освіти та районного Будинку дитячої та юна-

цької творчості: Добродомова Валерія – 

вихованка гуртка виготовлення сувенірів 

«Витівники», Шишенко Анна – вихованка 

гуртка моделювання іграшок-сувенірів 

«Фантазія», Зразковий художній колектив 

«Козачата», Молька Анастасія, вихованка 

гуртка образотворчого мистецтва, Жадан 

Руслана, вихованка гуртка «Фантазія», Доб-

роштан Анастасія, вихованка гуртка вигото-

влення сувенірів «Витівники», Бушуєва 

Юлія, вихованка гуртка бісероплетіння 

«Перлина», Гайдамашко Анастасія, вихова-

нка драматичного гуртка «Колорит», Автор-

ська група гуртка «Юні туристи - краєзнав-

ці», команда «Сигнал» районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості при Тростяне-

цькому НВК.  

     Кожна сім’я, вулиця, село, район, об-

ласть – усі повинні докласти зусиль для роз-

квіту нашої Батьківщини. У нашому районі 

створені гідні умови для навчання і вихо-

вання підростаючого покоління, якому жити 

і творити майбутнє нашої держави. 

ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ПОЛТАВСЬКОМУ РАЙОНІ 

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.   
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День захисту дітей в Полтав-

ському районі 

Юні мовознавці Полтавсько-

го району 

Ювілей Терешківського ДНЗ 

“Барвінок” 

День довкілля 

Чужого горя не буває! 

Районні змагання юних ін-

спекторів руху 

Обласні змагання юних ін-

спекторів руху 

Прощавай, садочок дитячий 

Нарада завідуючих ДНЗ 

 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 
для освітян Полтавського району 

 

Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  

користь.                      

Методист РБДЮТ       М. Григорович 



ників закладу, впізнаючи в них свого 

вихователя, сестру медичну, кухаря…  

     Відділом освіти відзначено почес-

ною грамотою діяльність цього дошкі-

льного навчального закладу, що має 

статус «Школа сприяння здоров’ю». 

    Побажаємо ж дитячому колективу, 

працівникам Терешківського дошкіль-

ного навчального закладу «Барвінок» 

наснаги на подальші довгі роки робо-

ти, радості, успіхів, натхнення, особис-

того щастя, миру і злагоди! 

      Невгамовний шум зелені. Веселий, 

радісний, бо прийшов час юності кож-

ного клаптика рідної землі. На жаль, 

ані до нас, ані до матерів наших нова 

молодість не повертається. А Всесвіт 

володіє цим секретом. І прилучає кож-

ну людину до загального Свята відро-

дження вічного, нетлінного. 

      Тож недаремно один із квітневих 

днів і названо Всеукраїнським Днем  

довкілля. 25 квітня подвір’я Терешків-

ської ЗОШ І-ІІІ ступенів знову радо віта-

ло у свої обійми учнів, їхніх батьків, 

учителів. Адже о цій порі дома не вси-

диш. Весняне сонце кличе до праці, до 

оновлення усього живого. 

    Ось уже шостий рік поспіль запро-

шує всіх охочих показати свої знан-

ня з української мови, літератури  та 

українознавства оргкомітет Всеук-

раїнської українознавчої гри 

«Соняшник». Кожного разу бажаю-

чих взяти участь у конкурсі усе біль-

ше.  

     У 2015 році гра відбулася 3 бере-

зня. У Полтавському районі взяли 

участь у грі «Соняшник» 9 навчаль-

них закладів. Найактивнішими були 

Розсошенська гімназія, Супрунівсь-

кий та Божківський НВК. Вихованці 

цих закладів мають по декілька на-

город ІІ та ІІІ ступенів Всеукраїнсько-

го рівня. Окрім дипломів, переможці 

були нагороджені подарунками: бре-

локами, ручками та  магнітами. За-

вдання для школярів підібрані в ці-

кавій формі, з ілюстраціями, фото та 

ребусами. І кожен, хто був учасни-

ком гри, отримав від виконаної ро-

боти задоволення.  

      Травень – ювілейний місяць для 

Терешківського дошкільного навча-

льного закладу «Барвінок». 35 – 

ту  річницю від дня заснування до-

шкільної установи разом з вихован-

цями святкували ветерани праці, 

представники Терешківської сільсь-

кої громади, педагоги Терешківської 

ЗОШ І - ІІІ ступенів та почесні гості. 

Веселощі перемежовувалися з роз-

повідями про цікаві випадки з історії 

дошкільного навчального закладу.  

    Гучними оплесками вихованці 

зустрічали кожен номер художньої 

самодіяльності у виконанні праців- 
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      На чолі із директором школи Пили-

пенко К.О. закипіла дружна робота на 

шкільній та пришкільній територіях. 

Адже як можна не любити те місце, де 

живеш! А школа для наших учнів – дру-

гий дім. 

     Із завзяттям працювали усі на квіт-

никах, газонах. Аж до пізньої осені шкі-

льне подвір’я палахкотітиме барвисти-

ми квітами, радуватиме буйною зелен-

ню кущів та дерев, посадженими в цей 

день. 

     Багато років наша школа співпра-

цює з Чалівським лісництвом. Цього 

року працівники запропонували виса-

дити на території школи липу та кущі 

ялівцю для оформлення декоративних 

клумб. Щиро вдячні небайдужим лю-

дям за турботу і допомогу! 

     Члени шкільного гуртка «Юні лісівни-

ки» разом із керівником Йосипенко 

О.М. посадили у лісі молоді сосонки, 

що насіялися на території сільського 

стадіону, на тій ділянці, де сталася по-

жежа. А ще разом із працівниками 

Чалівського лісництва гуртківці повіси-

ли 12 шпаківень для пернатих друзів! 

      І ожило шкільне подвір’я, дихнуло 

на повні груди, бо дбайливі, небайдужі 

руки прибрали кожен куточок території, 

який пізніше віддячить пишнобарвною 

красою. 

      Надзвичайна теплінь проливається 

і проливається на землю, щедро дару-

ючи відчуття комфорту і насолоди. А 

весна пливе легко, лагідно по землі, 

напинаючи свої вітрила… 

Юні мовознавці 

Полтавського району  

Методист РМК Павленко М.О. 

День довкілля  

Методист РМК Джуган І.Л. 

Ювілей Терешківського 

ДНЗ "Барвінок"  

Методист РМК  Кішінець О.А. 
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        Складний час переживає наша 

держава та українці, які занепокоєні 

подіями, що розгортаються на сході 

країни. Захищаючи неньку-Україну, 

гідно боронять її землю патріоти нашо-

го краю. Ця ситуація  отримала відгук 

у серцях не лише дорослих, а й звору-

шила дитячі сердечка, згуртувала всіх 

за для однієї мети - збереження  дер-

жави з її гордим, волелюбним наро-

дом. 

         Тихого  вечора  в сільському клу-

бі села Головач відбулось відкриття 

акції «Допоможи своєму захиснику», 

яку організувала вчитель Головачансь-

кого  навчально-виховного комплексу 

Кравченко Лідія Миколаївна разом з  

найактивнішими учнями школи  та 

небайдужими жителями села. Була 

проведена важлива робота, зібрано 

багато інформації про односельців, які 

боронять рідну землю, знаходячись в 

зоні антитерористичної операції. 

         Зустріч відбулася в теплому, мож-

на сказати, родинному колі жителів 

села. Діти і дорослі розповідали зі сце-

ни про мужність та відвагу молодих 

українців, земляків та просто односе-

льчан, які  гідно захищають рідний 

край на теренах неоголошеної підступ-

но-зрадницької війни. Звучали пісні, 

які «брали за душу», вірші, які перепо-

внювали серця слухачів спогадами 

про своє, теперішнє чи минуле горе. 

Мова йшла і про відсутність у воїнів 

бронежилетів, теплого одягу, медика-

ментів та інших вкрай важливих ре-

чей. Хвилиною мовчання вшанували 

полеглих за рідний край, за рідну 

Україну. Всі, хто сиділи у залі, не зали-

шилися байдужими. По закінченню 

зустрічі до сцени все ближче підступа-

ли люди і щиро, зі сльозами на очах, 

дякували за проведений захід. Потім, 

підходячи до скрині для збору коштів 

на допомогу воїнам, кожен робив по-

сильний внесок у справу спільної пе-

ремоги. 

         Серед присутніх був і сільський 

голова Сологор В’ячеслав Іванович. 

Він подякував організаторам та учас-

никам акції та наголосив, що дана 

справа гідна підтримки, а також про-

довження і запропонував провести 

дану акцію для кожної громади сіл 

Заворсклянської сільської  Ради. 

         Розуміючи актуальність питання 

в даний час, адміністрація Голова-

чанського навчально-виховного ком-

плексу на чолі з директором Бойко 

Валентиною Григорівною обговори-

ла  розширення змісту програми акції 

«Допоможи своєму захиснику»та ви-

значення її подальших місць прове-

дення з учителями та учнями закладу. 

На спільній нараді було вирішено 

продовжити проведення акції в се-

лах: Заворскло, Ватажково, Минівка. 

Заключну програму акції було запро-

поновано провести знову у селі Голо-

вач не лише для жителів села, а й для 

учнів та їх батьків. 

         До  справи долучилися всі. Учні 

початкових класів малювали малюн-

ки для воїнів, які відправлялися в 

зону АТО. Щоб стати учасником виїз-

ної акції,  четвертокласники підготу-

вали  теж пісню і були дуже задоволе-

ні, що їх включили до виступу. Не від-

ставали початківці і від учнів середніх 

та старших класів, виготовляючи свої-

ми тендітними рученятами різні виро-

би: картини з бісеру, чарівні скринь-

ки, м’які іграшки, ялинкові прикраси, 

обереги, вишиті серветки та інші дрі-

бнички. Любов і тепло, з якими були 

виготовлені вироби, передавалися 

всім, хто вирішив придбати таку річ 

на ярмарці-продажу, де ціна виробів 

не встановлювалась. Кожен самос-

тійно оцінював роботу, яка припала 

йому до душі, а клав до скрині стільки 

коштів, скільки вважав за потрібне. 

На допомогу учням поспішили їхні 

батьки. Вони  разом з дітьми, власно-

руч, готували різну випічку. Їхнім фан-

тазіям не було меж: і пироги, і бубли- 

ки, і печиво, і марципани, і пончики, і 

вергуни, і тортики, і кекси, і рогалики, і 

пампушки…До чого щедра і добра 

українська душа!  Здивували умілі гос-

подині своїм умінням. Адже  виставка-

продаж домашньої випічки була найбі-

льшою і найрізноманітнішою в кожно-

му селі, а тому і коштів за неї було 

зібрано чимало. 

         Велику роботу по організації та 

проведенню виїзної акції «Допоможи 

своєму захиснику» в різних селах За-

ворсклянської сільської Ради провели 

педагог-організатор Великолуг Світла-

на Володимирівна та учитель музики 

Булава Віталіна Олександрівна. 

         Справжнім дивом у с.Заворскло 

був виступ вихованців дитячого садоч-

ка «Волошка», під керівництвом заві-

дуючої Шляхової Ольги Петрівни. Не 

дивлячись на юний вік, діти майстер-

но виконували козацький танець та 

співали пісні. І хоч мова йшла про 

смерть, поранення, допомогу воїнам, 

учасники акції були як маленькі соняч-

ні промінчики, що несли світло і тепло 

в душі усіх присутніх. 

         Гостинність, з якою зустрічали у 

кожному селі, надихала учасників та 

організаторів на ще більш плідну ро-

боту та нові ідеї. Навіть люди похилого 

віку не всиділи вдома і, не дивлячись 

на погані погодні умови, відшукували 

в собі сили прийти, щоб долучитись до 

акції. 

         Завершувальний етап акції 

«Допоможи своєму захиснику» відбув-

ся, де і розпочався, у с.Головач. Були 

присутні усі учні навчального закладу, 

вчителі, батьки. Охочих долучитись до 

акції стало ще більше, тому програма 

акції була збільшена. Діти проявили 

свої найкращі патріотичні почуття, 

підтримуючи незламний дух українсь-

ких воїнів. Це говорить про те, що ди-

тячі душі не наповнились байдужістю, 

не зачерствіли, як це буває часто з 

дорослими. Тому дарують часточку 

своєї душі всім, хто цього потребує, бо 

 як говорять у народі: «Чужого горя не 

буває». 

Чужого горя не буває!  

Педагог-організатор Головачансько-

го навчально-виховного комплексу-

Великолуг С. В. 



Стор. 4                                                        МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

      5 травня 2015 року на базі Тростя-

нецького НВК відбулися районні зма-

гання юних інспекторів руху, які про-

водилися спільно відділом освіти Пол-

тавської районної державної адмініст-

рації, Відділенням Державної автомо-

більної інспекції з обслуговування Пол-

тавського району УМВС України у Пол-

тавській області та Полтавським ра-

йонним Будинком дитячої та юнацької 

творчості. Змагання проводились з 

метою залучення широкого загалу 

інспекторів дорожнього руху до участі 

у роботі по запобіганню дитячого до-

рожньо-транспортного травматизму, 

прищеплення поваги до роботи пра-

цівників Державної автомобільної 

інспекції, організації змістовного до-

звілля школярів та молоді, виховання 

у них культурних та естетичних смаків, 

забезпечення всебічного розвитку 

молодого покоління, активізації навча-

льно-пізнавальної роботи, формуван-

ня національної свідомості у молоді. 

      На урочистому відкритті змагань 

теплі та гарні слова привітання про-

звучали  від  начальника  відділення 

Державної  автомобільної  інспекції з 

обслуговування Полтавського району 

Ширая Валерія Олексійовича та  

директора   районного   Будинку 

дитячої  та  юнацької  творчості Бурла-

к о в о ї  І р и н и  О л е к с і ї в н и . 

     Право за звання найкращих юних 

інспекторів руху Полтавського району 

змагалися команди: Мачухівського 

НВК «Пріоритет», Терешківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів «УВАГА діти», Куликівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів «Форсаж», Тахтаулів-

ського НВК «Світлофор», районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Сигнал» при Тростянецькому  

НВК, Щербанівської ЗОШ І-ІІІ  

ступенів «Патруль», Абазівської  

ЗОШ І - І І І  ступенів «Патруль » . 

      Команди змагатися в п’яти конку-

рсах: «Юний пропагандист». Виступи 

агітбригад, які спрямовані на роз’яс-

нення серед підлітків норм безпечної 

поведінки на вулицях та дорогах, по-

пуляризацію Державтоінспекції та 

загонів юних інспекторів руху з попе-

редження дитячого дорожньо -

т р а н с п о р т н о г о  т р а в м а т и з м у . 

«Теоретичні знання правил дорожньо-

го руху», де 

кожен член 

загону пись-

мово вирішу-

вав 5 питань з 

Правил дорож-

нього руху, що 

с т о с у ю т ь с я 

п і ш о х о д і в , 

пасажирів та 

велосипедис-

тів. «Юний 

регулю валь -

ник». Участь в 

якому брав 

представник 

загону юних 

і н с п е к т о р і в 

руху, який від-

повідно до завдання журі демонстру-

вав жести регулювальника, а інші 

члени команди на умовному перех-

ресті  виконували їх  вимоги. 

«Автомістечко», загони юних  

інспекторів руху на макеті автомісте-

чка розставляла дорожні знаки  

та пояснювали їх роль в  

організац і ї  дорожнього руху . 

      Конкурс «Відеороликів». Для участі 

у конкурсі команди підготували відео-

ролики створені у жанрах: соціальна 

реклама, відео кліп, документальний 

портрет (відео розповідь про реальну 

організацію), репортаж з місця подій 

(відео розповідь про конкретну по-

дію), соцопитування (відео в якому 

проводиться опитування людей, ко-

ментарі спеціалістів), художнє есе 

( в і д е о  р о з д у м и ) ,  х у д о ж н ь о -

постановочне відео (на кшталт худож-

нього кіно). Всі відеоролики були ви-

світлені на сторінці відкритої  

групи ВКонтакті, районного Будинку  

дитячої та юнацької творчості,  

де всі бажаючі мали змогу їх  

переглянути та проголосувати. 

Переможцями відкритого інтернет-

голосування конкурсу «Відеороликів» 

стали: 

І – місце команда «Сигнал» районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

при Тростянецькому НВК; 

ІІ – місце команда «Патруль» Абазівсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

ІІІ – місце команда «Увага діти» Тере-

шківської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

    За загальними підсумками змагань 

цього року максимум зусиль для пере-

моги доклав загін «Сигнал» районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

при Тростянецькому НВК, керівник 

команди Шевченко Ганна Миколаїв-

на. Діти старанно та наполегливо ви-

бороли перші місця в усіх конкурсах! 

Тому не дивно, що саме ця злагодже-

на та дружна команда посіла перше 

місце у районних змаганнях «ЮІР-

2015». ІІ – місце отримала команда 

«Пріоритет» Мачухівського НВК, ІІІ – 

місце зайняла команда «Увага діти» 

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступені, яка 

терпляче та старанно пройшла всі 

етапи змагань та увірвалась у трійку 

лідерів, виборовши «бронзову нагоро-

ду». 

 Завершилося свято урочистим наго-

родженням переможців де начальник 

відділення Державної автомобільної 

інспекції з обслуговування Полтавсь-

кого району Ширай Валерій Олексійо-

вич та директор районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Ірина 

Олексіївна Бурлакова подякували та 

потиснули руки юним інспекторам 

руху, нагородивши грамотами, солод-

кими тортами та кубком за І місце 

команду-переможця.  

Всі присутні на святі - і дорослі, і діти - 

отримали заряд позитивної енергії, 

сплеск емоцій і гарний настрій. 

       Нашим юним фіналістам залиша-

ється побажати: «Ні пуху, ні пера!», 

адже вони будуть представляти Полта-

вський район в обласних змаганнях 

загонів ЮІР-2015.  

Районні змагання юних 

інспекторів руху  

      Методист РБДЮТ Григорович М. О.  



Стор. 4                                                        МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

       19 травня у великій залі райдер-

жадміністрації відбулась планова на-

рада завідуючих дошкільними навча-

льними закладами району з питань 

організації оздоровлення дітей  в до-

шкільних навчальних закладах району 

влітку 2015 року. Фахівцями відділу 

освіти розроблено та надано рекоме-

ндації педагогам-дошкільникам щодо 

основних напрямків роботи під час 

оздоровчого періоду: з дитячим колек-

тивом, з персоналом закладу, з бать-

ківським загалом. Завдання і педаго-

гів, і батьків, не з простих: оздоровити 

дітей за літо, надати їм можливість 

безпечно і змістовно  відпочити, зба-

гати новими враженнями та знання-

ми. 

           Насамкінець наради до уваги 

керівників ДНЗ представлено новинки 

фахової літератури, яка стане у приго-

ді педагогам під час підготовки до 

свят та розваг в оздоровчий період.  

     Останній тиждень травня – пора 

випускних свят у дошкільних навчаль-

них закладах району. Повсюдно, мов 

гімн, лунає дитяча пісня «Прощавай, 

садок дитячий!». Цьогоріч 337 випуск-

ників - дошкільнят 1 вересня  урочис-

то, з новими портфеликами, крокува-

тимуть до школи.  

державної адміністрації, а також Пол-

тавської обласної організації Всеукра-

їнської спілки автомобілістів. 

На урочистому відкритті зма-

гань теплі та гарні слова привітання 

прозвучали  від  заступника начальни-

ка УМВС в Полтавській області Сергія 

Альошкіна, начальника УДАІ Полтавсь-

кої області Михайла Зленка, представ-

ників Департаменту освіти і науки 

Полтавської ОДА Галини Гажієнко та 

відділу у справах сім’ї та молоді Полта-

вської ОДА Юлії Северин. Також серед 

присутніх був і меценат свята – Сергій 

Мамоян. 

Змагання були представлені у 

п’ять етапів, зокрема: «юний регулю-

вальник», «велоестафета», знання пра-

вил дорожнього руху, «автомістечко», 

«юний пропагандист». 

У запеклій боротьбі ІІ місце здо-

була команда «Сигнал» районного Бу-

динку дитячої та юнацької творчості 

при Тростянецькому НВК, вихованці 

виграли музичний центр «PHILIPS» та 

пам’ятні подарунки. Керівник коман-

ди Шевченко Ганна Миколаївна, наго-

роджена грамотою Департаменту 

освіти і науки. 

Команда ЮІР «Сигнал» районного Бу-

динку дитячої та юнацької творчості 

при Тростянецькому НВК продемонст-

рувала відмінні знання Правил дорож-

нього руху і навики їх застосування у 

всіх п’яти дисциплінах, тож так трима-

ти.  

Нарада завідуючих ДНЗ 

      Методист РМК Павленко М. О.  

«Прощавай, садок 

дитячий!»  

              Сьогодні вони сяють усмішка-

ми, приймають привітання та подару-

нки і, як справжні випускники, танцю-

ють свій останній вальс у стінах рідної 

«Ромашки», «Ягідки», «Зірочки»… 

              Побажаймо ж нашій малечі 

добрих товаришів, високих оцінок, 

якісних знань та щасливого шкільного 

буття!  

22 травня 2015 року на базі 

Державної автомобільної інспекції 

УМВС України в Полтавській області с. 

Розсошенці відбувся обласний кон-

курс загонів юних інспекторів дорож-

нього руху. Цьогоріч за перемогу у 

конкурсі затято боролися ЮІРівці з 

різних куточків області. Загалом, у 

заході взяли участь 12 команд. 

 Конкурс відбувся за ініціативи 

Державтоінспекції, Департаменту 

освіти та науки, відділу  у справах сім'ї 

та молоді  Полтавської обласної  

      Методист РМК Павленко М. О.  

Адреса  методичного кабінету відділу освіти Пол-

тавської райдержадміністрації:  

  Полтавська область, 

 м.Полтава,  

вул. Шевченка,7.    

Телефон: 8 (05322)  7-29-66.         

Адреса інформаційного центру  

РМК відділу освіти райдержадміністрації:  

Полтавська область,   

Полтавський район, 

 с.Розсошенці,  

вул. Шкільна,18.      

Обласний ЮІР 

      Методист РДЮТ Григорович М. О.  


