
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 грудня 2015 року в с. Великий 

Тростянець Полтавського району Полтав-

ської області відбулися урочистості з наго-

ди відкриття оновленого дошкільного під-

розділу  «Колосок» Тростянецького навча-

льно-виховного комплексу Полтавської 

районної ради,  в якому розпочато  робо-

ту однієї різновікової групи з 25 дітей.  

В урочистих заходах  взяли участь го-

лова Полтавської районної державної  

адміністрації  Лепейко Л.І.,  голова  Полта-

вської районної ради Гончаренко О.М.,  

заступник голови районної державної 

адміністрації  Марчук Н.В., директор Де-

партаменту освіти і науки обласної дер-

жавної адміністрації Ленський Є.А., нача-

льник відділу освіти районної державної 

адміністрації Сень О.О.,  Тростянецький 

сільський голова Каменцев В.О., депутат 

районної ради Степенко В.І.,  батьки та 

діти.  

Вихованці закладу подарували 

присутнім святковий монтаж. 

«Гостей  дорогих  ми  вітаємо  щиро, 

Стрічаємо хлібом, любов'ю та миром!» - 

Дитячий садок «Колосок» у селі 

добре знаний. Він не новий.  Приміщен-

ня було введено  в експлуатацію  ще у  

1984 році за ініціативи керівника місце-

вого господарства Саміленка Олексія 

Хомича, голови колгоспу імені Дзержин-

ського.  У 2011 році дирекція господарст-

ва (тепер уже селянської спілки 

«Тростянець» (директор Довгий А.А.) зму-

шена була закрити дитячий садочок  че-

рез нестачу коштів  на його фінансуван-

ня.  Тривалий час будівля та комунікації 

потребували капітального ремонту. 

У 2013 році приміщення було передано 

на  баланс сільської ради, яка на кошти 

спонсорів, приватних підприємців, СС 

«Тростянець»  (директор Каменцев В.О.) 

змогла перекрити покрівлю та замінити 

частину вікон на пластикові. У 2014 році 

дитячий садок був переданий у комунальну 

власність району. Відтоді й почали його ре-

конструкцію: виконано внутрішні роботи  по 

заміні тепло- та електромережі, каналізації; 

відремонтовано стіни, підлогу, зроблено 

підвісні стелі.  

Заступник директора Тростянецького 

НВК з навчально-виховної роботи Гришко 

Н.П. спочатку з  батьками майбутніх вихо-

ванців дитячого садка, а потім і з  працівни-

ками дошкільного підрозділу  виконували 

роботи по благоустрою подвір’я, спортивно-

го майданчика, паркану. 

 Спонсорами виступили  сільський 

голова Каменцев В.О., який надавав транс-

порт, організував виготовлення паркану;  

Мирошниченко Ж.М., депутат районної ра-

ди, учитель Пушкар В.С. – придбали сітку 

для паркану, перевізник Сердюк А.В. прид-

бала два столи, Яковенко О.А. подарував 

ворота. 

Тож, спільними зусиллями, після чоти-

рьох років перерви дошкільний  підрозділ  

«Колосок» Тростянецького навчально-

виховного комплексу знову запрацював!  

Залишається побажати закладу розвива-

тись та ефективно працювати на благо ді-

тям.  

Відкриття дошкільного підрозділу   

Тростянецького навчально-виховного комплексу  

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.   

Грудень 2015 
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Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  

користь.                      

Методист РМК   Ю.В.Рощак 
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Зимові свята традиційно українці розпочинають із 

вшанування святого покровителя дітей – Миколая Чудотво-

рця. Хто ж такий Святий Миколай-Угодник? 

То було дуже-дуже давно. Жив в однім краю,  слу-

жив Господу Богу і людям єпископ Миколай. Усі знали, який 

він добрий та щедрий. Ще змалечку він ніколи не проходив 

повз людське горе. Був дуже тихим і незлостивим. Шанував 

своїх батьків. Молився, щоб у світі було більше справедли-

вості, миру, добра й милосердя. 

Все своє життя він віддав на служіння людям. Відо-

мо також, що силою молитви і глибокою вірою у Бога він 

творив чудеса: зцілював безнадійно хворих людей, заспо-

коював бурі на морі, припиняв війни і встановлював мир 

між народами. Тож не диво, що називають його Чудотвор-

цем. 

19 грудня творча група  заступників директорів з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівни-

ків завітала до Куликіської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Вже традиційно з нагоди Дня святого Миколая  у  школі  

проводять День добрих справ, де звітують про всі добрі 

справи, які  вдалося реалізувати протягом року.  

Святковий «вояж» з нагоди Дня святого Миколая 

розпочався представленням класних колективів школи. 

Діти з захопленням розповідали про свій клас та свої здобу-

тки, дивували винахідливістю оформлення класних кімнат, 

показували відео-презентації, а головне з нетерпінням че-

кали ярмарку. 

І ось розпочалося…. Оформивши «святкові  столи»  

діти почали продавати все, що виготовили своїми руками.  

 

Батьки, гості, діти  настільки захопилися 

«ярмаркуванням», що втратили відчуття часу. Зароблені 

кошти  ( 2400 грн) діти та класні керівники  передали  

бійцям АТО. Учні прекрасно розуміють, що всі в цей день 

мусять бути щасливими, а  найбільше  щастя в житті – це 

робити добро. 

 З  метою  виконання  розпорядження  Кабінету  

Міністрів  України   від 26.08.2015 № 871-р  “Про за-

твердження плану заходів з проведення у 2015 році Все-

українського тижня права”, наказу Департаменту освіти і 

науки від 17.09.2015 №310 «Про затвердження Плану 

заходів Департаменту освіти і науки з проведення у 2015 

році Всеукраїнського тижня права» в загальноосвітніх 

закладах району були проведені відповідні заходи.  

До Всеукраїнського тижня права щороку долуча-

ються усі навчальні заклади Полтавського району.  

Школа має дати молоді правові знання, сформува-

ти вміння, навички, життєву позицію, компетентність, 

яких потребує демократичне суспільство. Саме ці питан-

ня обговорили 9 грудня 2015 року вчителі правознавст-

ва під час науково-практичного семінару «Безперервна 

правова освіта як складова освітнього процесу», прове-

деного у Полтавському юридичному інституті НЮУ ім. 

Ярослава Мудрого за сприяння Полтавського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Ост-

роградського. 

На виконання Плану заходів відділу освіти з прове-

дення у 2015 році Всеукраїнського тижня права з 7 по 

12 грудня у навчальних закладах Полтавського району 

проведено ряд тематичних заходів: 

-  з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини учителями правознавства проведено Всеук-

раїнський урок «Права людини» та загальношкільні ліній-

ки «Права і обов’язки учнів у школі»; 

Методист РМК Кішінець О.А 

День добрих справ 

Правова країна   
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-    організовано і проведено різноманітні тематичні за-

ходи інформаційного, освітнього та виховного характеру, 

зокрема: проведено тренінг «Гендерні стереотипи», прове-

дено уроки гендерної рівності «Ми різні, але ми рівні», від-

булися зустрічі за круглим столом «Основні права, свободи 

та обов’язки громадян України», «Право на життя – невід’-

ємне право кожної людини», «Роль місцевого самовряду-

вання в дотриманні прав людини і громадянина в Україні» 

організовано перегляд відеофільмів «Гендерні стереотипи», 

«Почуй мене»; презентацій на правову тематику  

«Конституційні права людини», «Злочин та покарання» та 

ін.; 

-    проведено цикл годин спілкування: «Конституційні 

права та обов’язки громадян України», «Права дитини»,  

«Що таке правомірна поведінка? Як ти співвідносиш пра-

вові та моральні норми у своєму житті?», «Моє розуміння 

принципів Декларації прав людини», «Що таке свобода і 

відповідальність»; 

-      проведено вікторини, правові брейн-ринги:  «Чи обіз-

наний тим з Конвенцією про права дитини», «Історія зако-

нодавчого процесу в Україні», «Кримінальні правопорушен-

ня», «Чи знаю я Конституцію України», «Кращий правозна-

вець», «Правова абетка» та ін. 

-    відбулися конкурси плакатів, творчих робіт, кросвор-

дів, малюнків: «Права дитини в малюнках», «Подорож у світ 

юридичних професій». 

-   у шкільних бібліотеках оновлені тематичні виставки 

матеріалів, документів про права людини, організовано 

книжкові виставки: «Знайомся. Вивчай. Дотримуйся.», 

«Знай свої права, дитино!» «Ваші права та відповідаль-

ність», «Правова свідомість і правова культура молоді у дзе-

ркалі громадської думки»; 

-    пройшли зустрічі учнів 8-11класів з учасниками бойо-

вих дій в зоні проведення антитерористичної операції «На 

варті прав людини», з начальником Полтавського РВ КВІ 

Лелюхом О.О. з теми: «На паралельних дорогах прав та обо-

в’язків», зі старшим  державним виконавцем ВДВС РУЮ 

Довгополом Є.В. з теми: «Нормативно-правові акти щодо 

захисту прав дитини від насильства». 

В Бричківському НВК тиждень почався Всеукраїнським 

уроком «Права людини», на якому учні, отримавши цікаву 

інформацію про свої права, активно виконували  різнома-

нітні завдання. Надзвичайно пізнавальною для 7,8 та 9 

класів виявилася рольова гра «Юридичний футбол». 

«Пасуючи м’яча», учні із задоволенням відповідали на запи-

тання, які стосувалися Конвенції ООН про права дитини, 

Загальної декларації прав людини та історії, права України.  

Зустріч з депутатом сільської ради, автором кни-

ги «Бречківка. Від давнини до сьогодення» зацікавила з 

перших хвилин, оскільки діти разом з гостем, намагалися 

відповісти на запитання «Що ми можемо зробити для 

нашої держави?».  

Під час виховної години «Ми різні. Ми рівні» для 

5-7 класів, учні дійшли висновку, що кожен з нас – інди-

відуальність, але права маємо одинакові.  

Глибоким правовим змістом були наповнені ди-

тячі роботи на виставці «Батьківщина у нашому серці – 

єдина, одна!» та оформлений учнями 5-6 класів стенд 

«Правова країна». 

В Кротенківському НВК між старшокласниками 

були проведені дебати на тему: «Молоджні субкультури  

допомагають розвивати особистість в сучасному суспіль-

стві ».  Доводячи власну думку, учні продемонстрували 

знання права та вміння вести науковий діалог. 

Шкільна редколегія підготувала тематичний ви-

пуск загальношкільної газети «Закон і ти» в якій висвітли-

ли актуальну інформацію зі світу юриспруденції. 

Учні початкових класів із задоволенням взяли 

участь у виготовленні інформаційного стенду «Кожна ди-

тина має права…», який був представлений на загально-

шкільній лінійці «Права людини».  

Проведені заходи, безумовно, сприяють підви-

щенню рівня правової культури, формуванню громадсь-

кої компетентності учнівської молоді, вихованню їх у дусі 

поваги до прав людини та впровадженню передового 

педагогічного  досвіду в процес викладання правознавст-

ва в навчальних закладах Полтавського району.  

Методист РМК Важеніна І.Л. 



Стор. 3                                                                            МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

На черговому плановому РМО вихователів дошкільних 

навчальних закладів району опрацьовано тему: “Трудове 

виховання дошкільників в умовах сім’ї. 

Переглянуто фрагмент роботи з дітьми, де застосовано 

цікаву атрибутику та ІКТ. 

У відповідності до плану прослухано та обговорено допо-

відь заступника директора Степненського НВК (керівника 

дошкільного підрозділу) Падалки Т.А.. З даного питання ме-

тодистом РМК Павленко М.О. надано методичні рекомен-

дації. Насамкінець керівником РМО вихователів ДНЗ Саве-

льєвою М.М. проведено ділову гру. 

Вже стало доброю традицією, щороку, до Різдвяних свят 

готувати вітальні листівки від дошкільного закладу. Тож, і 

цей рік  не став виключенням. 

Виставка робіт протягом тижня радувала око малюкам, 

батькам дошкільників та педагогам.  Найкращими листів-

ками стали шедеври від колективів: “Волошка” Головачан-

ського НВК, “Дельфін” Кіровського НВК, “Калинка” Степ-

ненського НВК, “Ромашка” Божківського НВК та Розсо-

шенського ДНЗ “Зірочка”. Вітаємо переможців конкурсу! 

 

Професія педагога вимагає всебічних знань, безмеж-

ної духовної щедрості та мудрої любові до дітей. 1 грудня 

2015 року на базі Калашниківського НВК відбулося спі-

льне засідання школи молодого вчителя та школи педаго-

гічної майстерності «Формування творчої особистості 

молодшого школяра шляхом залучення його до групової 

роботи та дослідницької діяльності». Своїми уміннями, 

надбаннями та досягненнями у інноваційній діяльності 

ділилися учителі початкових класів Калашниківського 

НВК Передерій Т. В. з проблеми «Упровадження нового 

змісту навчання математики  у початковій школі  в підру-

чнику Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.», Бондаренко Н.В. 

«Застосування методів інтерактивного навчання для вдо-

сконалення навичок усного та писемного мовлення» 

Учасники засідання отримали методичні рекоменда-

ції, висловили свої враження, і відзначили, що подібні 

семінари необхідні для молодих педагогів сучасної школи 

та подякували організаторам за набуті знання та творчі 

ідеї. 

 

Методист РМК Стасовська О.М. 

РМО вихователів ДНЗ 

Різдвяна виставка 

Методист РМК Павленко М.О. 

Школа молодого вчителя та школа 

педагогічної майстерності 



Стор. 4                                                                            МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

      5 січня 2015 року в Розсошенській гімназії відбулося 

чергове засідання РМО вчителів історії та правознавства. 

На засіданні обговорювалися важливі питання сучасної 

освіти Полтавського району, ділились досвідом вчителі.  

     Методист райметодкабінета Важеніна І. Л. надала 

методичні рекомендації щодо організації роботи вчителів з 

обдарованими дітьми, провела якісний та грунтовний аналіз 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та пра-

вознавства в 2015 - 2016 н. р. 

     Члени методичного об’єднання виокремили пробле-

ми та здобутки роботи вчителів з обдарованими дітьми, що 

дало можливість вчителям правильно і якісно спроектувати 

роботу з учнями на майбутнє. Відбувся обмін думками щодо 

деяких аспектів підготовки учнів до успішного складання 

ЗНО. 

     Дуже корисною та інформативною була доповідь Ки-

коть Т. О., яка з задоволенням поділилася своїм педагогіч-

ним досвідом та наголосила на тому, що без творчого вчите-

ля не буде творчого випускника школи. 

     На засіданні заслухали педагогічні читання великого 

педагога В. О. Сухомлинського. Вчитель Брижак Г. М. вияви-

ла бажання розповісти про особливості формування творчої 

особистості з досвіду цього відомого педагога. Доповідь ви-

кликала жваве обговорення серед вчителів. 

     Самоосвіта вчителя – один з головних елементів його 

діяльності. Без неї не можна стати творчим, активним, успі-

шним педагогом. Кожен, хто присвятив себе цій професії, 

повинен цікавитися додатковою літературою, використову-

вати інтернет - ресурси. Такої ж думки і вчитель історії Габ-

русь С. Ф., який надав поради щодо самоосвіти та запропо-

нував сайти, які вчитель може використовувати для самов-

досконалення.  

     Троценко Б. О. поділилася досвідом проведення Все-

українського тижня права, який щороку проходе в грудні.  

Вона розповіла про особливості тематики цього 

заходу. З допомогою електронної презентації познайо-

мила колег з тим, як саме він проходе в їхній школі. 

Наголосила на необхідності проведення таких заходів, 

адже вони виконують правоосвітню і правовиховну 

роботу. 

На засіданні мали можливість ознайомитися з досві-

дом роботи вчителя історії Вацівської ЗОШ Мотузенко 

В.М. Вона також розкрила особливості здійснення са-

моаналізу уроку вчителем. Дослідженням проблеми 

«Особливості критичного мислення» зацікавила Пантю-

хова Т. М. Крім того, вона поділилася своїм досвідом, 

продемонструвавши майстер-клас. 

     Засідання було змістовним та інформативним. 

Особливо цікавим і корисним виявилося для молодих 

педагогів, які отримали новий досвід і зможуть впрова-

джувати його в своїй педагогічній діяльності. План ро-

боти засідання виконано повністю. З метою аналізу 

роботи РМО та подальшого його вдосконалення Важе-

ніною І. Л. були розроблені спеціальні анкети для вчите-

лів. 

РМО вчителів історії 

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 Важеніна І.Л.. 

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 


