
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вшанування подвигу учасників Револю-

ції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небе-

сної сотні у загальноосвітніх закладах Пол-

тавського району. 

Відповідно до Указу Президента України 

від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшануван-

ня подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні» 20 

лютого встановлено щорічне відзначення 

Дня Героїв Небесної Сотні. 

У загальноосвітніх закладах Полтавсько-

го району відзначили  цей день проведен-

ням виховних  години, на яких учні згадали  

події  Революції гідності, вшанували подвиг 

своїх національних героїв – Героїв Небесної 

Сотні. 

У Терешківській загальноосвітній школі 

І-ІІІ степенів активісти історичного гуртка 

випустили стіннівку «Пам'яті Небесної Сотні» 

та переглянули документальний фільм про 

події Майдану. 

У  Розсошенській гімназії проведено 

захід «Герої не вмирають…», присвячений 

пам’яті Небесної сотні, з метою патріотич-

ного виховання учнівської молоді. 

Учнями 7-9 класів створено презента-

цію, загиблих вшановано хвилиною мов-

чання. 

 

Патріотичне виховання молоді сьогодні є 

одним з найголовніших пріоритетів гуманітар-

ної політики в Україні, важливою складовою 

національної безпеки.  

    Головною складовою патріотичного ви-

ховання у загальноосвітніх навчальних закла-

дах Полтавського району є формування у мо-

лоді любові до рідної країни, що здійснюється 

в першу чергу сім’єю,школою, безпосереднім 

соціальним оточенням через передавання 

певних культурних традицій, звичаїв, обрядів, 

вірувань. Педагогічні колективи шкіл орієнту-

ють  дітей на загальнолюдські цінності: гума-

нізм, працелюбство, захист прав людини, кри-

тичне мислення, повагу до культури різних 

народів, високий рівень знань, толерантність, 

розуміння, що земля — наш спільний дім, а 

світовий спокій і злагода між людьми і держа-

вами — головна умова існування землі і людс-

тва. 

Тому з метою запобігання вчинення пра-

вопорушень, проведення патріотичного вихо-

вання та на виконання районної програми 

«Молода сім’я» 4 лютого 2015 року у примі-

щенні обласного УМВС України в Полтавській 

області  спільно з відділом освіти Полтавської   

 

Вшанування подвигу учасників 
Революції гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної сотні у 

загальноосвітніх закладах 
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.   

Лютий 2015 

 

 (2014-2015 н.р.) 

МЕТОДИЧНИЙ В ІСНИК  
                                                                                                        

 

У  цьому випуску :                          
 

Вшанування подвигу учас-

ників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв 

Небесної сотні у загальноо-

світніх закладах Полтавсь-

кого району 

 

1 

 

 

 

 

Патріотичне виховання 

молоді  

1-2 

Від обдарованого вчителя 

до обдарованого учня 

2 

РМО вчителів основ здоров'я 2 

Школа молодого вчителя та 
школа педагогічної майстер-

ності вчителів  

3 

Виставка робіт педагогів – 
дошкільників «Зимова 

фантазія» 

4 

 

Полтавщина – духовна 

скарбниця словесного 

мистецтва 

4-5 

МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 
для освітян Полтавського району 

 

Методист РМК Кішінець О.А. 

Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  

користь.                      

Патріотичне виховання 
молоді  

 



діяльності учителя  шляхом вирішенням 

поставлених завдань. 

 

      В умовах реформування загальної 

середньої освіти на історію та інші суспіль-

ствознавчі дисципліни покладаються важ-

ливі завдання, пов’язані з соціальною 

адаптацією особистості, підготовкою до 

активного громадського життя та вихован-

ня, з одного боку й усвідомленням загаль-

нолюдських цінних орієнтацій з іншого. 

 

    Саме з такою метою 12 лютого 2015 

року на базі Божківського НВК відбулося 

засідання районного методичного об’єд-

нання вчителів історії та правознавства  

Полтавського району з теми: «Від обдаро-

ваного вчителя до обдарованого учня».  

 

    Під час засідання методист відділу 

освіти  Важеніна І. Л.  підвела підсумки 

вивчення  стану викладання історії у на-

вчальних закладах району, провела аналіз 

участі учнів району у  ІІ та ІІІ етапу Всеук-

раїнських учнівських олімпіад  з історії,  

відзначила учителів, які підготували учнів - 

переможців. Аналізуючи результати часті у 

ЗНО випускників навчальних закладів, 

члени методичного об’єднання обмінялися 

думками щодо деяких аспектів підготовки 

учнів до успішного складання ЗНО. 

     Учитель Вацівської ЗОШ І-ІІ ст. Мотузе-

н к о  В . М .  р о з к р и л а  п и т а н н я 

«Удосконалення уроку історії як засіб роз-

витку творчої особистості вчителя та уч-

нів». 

     Учитель Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Кикоть Т.О. поділилася власним досвідом 

щодо власної системи роботи з обдарова-

ними учнями, зазначивши, що обдаровані 

діти – це цвіт нації, інтелектуальна еліта, 

гордість і честь України, її світовий автори-

тет, а тому перед кожним вчителем історії 

стоїть завдання, спрямовані на забезпе-

чення формування інтелектуального потен-

ціалу нації шляхом створення оптимальних 

умов для всебічно обдарованої молоді. 

   Члени методичного об’єднання із задо-

воленням  побували на майстер-класі «Я 

це роблю так!» учителя історії  вищої кате-

горії Божківського НВК Матушко Н. І. Ніна 

Іванівна  представила  колегам  свої твор-

чі надбання, свій досвід, свою закоханість 

у педагогічну працю. 

   Насамкінець, методист райметодкабі-

нету Важеніна І.Л. надала учителям історії 

методичні рекомендації щодо подальшої органі-

зації роботи з обдарованими учнями  на уроках 

історії та в позаурочний час: 

1. Подовжувати удосконалювати навчально-

виховний процес з обдарованими учнями, нада-

вати їм ґрунтовні, міцні знання з історії, озброю-

вати їх практичним розумінням основ історичних 

наук, допомагати, насамперед, у підготовці до 

олімпіад з історії та правознавства, конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, 

конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних 

аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, ігор, семіна-

рів, систематично проводити творчі тренінги, 

інтелектуальні марафони тощо. 

райдержадміністрації та Полтавським 

районним центром  соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді була проведе-

на зустріч з заступником командира 

батальйону особливого призначення 

«Полтава» Красницьким   Сергієм  Ми-

хайловичем. Бесіду розпочав Сулаєв 

Юрій Васильович, начальник відділу 

зв’язків з громадськістю,який наголо-

сив про те, що сьогодні значну увагу 

національно-патріотичному вихованню 

молоді приділяють органи правопоряд-

ку, які здійснюють його переважно 

через формування готовності до захис-

ту Вітчизни, поваги  до чинного законо-

давства та засад демократичної, право-

вої держави, поваги до української 

історії, видатних пам’яток культури. 

Cаме патріотизм повинен об’єднувати 

українців, зберігати  те, що протягом 

століть було нашою метою, – незалеж-

на держава. 

         Сергій Михайлович Красницький 

розповів про службу  батальйону 

«Полтава» на передовій під Дебальце-

вим та про те, що виховання молоді на 

кращих прикладах життя борців за ста-

новлення української державності є 

одним з найбільш важливих шляхів 

формування історичної пам’яті. 

           Учні 9-11 класів  Калашниківсь-

кого, Супрунівського, Степненського та 

Кіровського навчально- виховного ком-

плексу мали змогу переглянути фільм 

про полтавчан, які героїчно захищають 

рідну землю та беруть участь в антите-

рористичній операції на території Доне-

цької та Луганської області. З великою 

радістю та слізьми на очах діти переда-

ли заступнику командира  листи та ма-

люнки, які будуть відправленні бійцям 

батальйону «Полтава» на передову. 

           Світове співтовариство визнає 

якість освіти головним  пріоритетом 

розвитку суспільства у ХХІ столітті.  Мето-

дичний кабінет створює всі умови для 

професійної, творчої діяльності вчителів 

історії та  орієнтований на забезпечення  
інноваційної, експериментальної  
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2. Підтримувати постійний інтерес учнів до 

предмета шляхом розв’язання нестандартних 

завдань на уроці (використання цікавих за-

вдань, що виходять за рамки шкільного підруч-

ника) і заохочення інтересу до вивчення поза-

програмового матеріалу. 

 

3. У подальшій роботі використовувати дос-

від учителів Матушко Н.І. (Божківський НВК), 

Манохіної І.А. (Розсошенська гімназія), Брижак 

Г.М. (Василівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

 

4.Продовжувати роботу щодо пошуку та 

впровадженню інноваційних технологій у про-

цес викладання історії на засадах особистісно-

орієнтованого навчання, а також використан-

ня інформаційно-комунікативних технологій в 

урочній і позаурочній роботі. 

 

Додаткові матеріали на http://

osvitapoltava.ucoz.ua 

 

    В рамках проведення РМО вчителів основ 

здоров”я вчителем Мачухівського НВК         

Чуйко Л.Г.  та учнями 6-7 класів було підготов-

лено позакласний захід "Безпека на дорогах". 

   Даний захід було проведено на високому 

методичному та науковому рівні.  

«Від обдарованого вчителя до 

обдарованого учня» 

РМО вчителів основ здоров'я 

Методист РМК Гришко В.Я. 

Методист РМК  Важеніна І.Л. 

Методист РМК Кішінець О.А. 



Стор. 3                                                        МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

18 лютого 2015 року у Центрі корекцій-

ної роботи районного методичного кабі-

нету на базі Щербанівської ЗОШ І – ІІІ ст. 

проведено із практичними психологами 

тренінг «Профілактика професійного виго-

рання та розвитку саморегуляції педаго-

гічнх працівників». Тренером виступила 

Сухенко Яна Валеріївна, кандидат психо-

логічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогічної майстерності. 

Метою тренінгу є розвиток педагогічної 

майстерності, психологічної та самоосвіт-

ньої компетентності педагогічних праців-

ників. 

26 лютого 2015 року на базі Мачухівсько-

го навчально-виховного комплексу відбуло-

ся заплановане засідання районного мето-

дичного об’єднання заступників директорів 

з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників на тему «Використання 

сучасних форм і методів виховання з метою 

попередження відхилень у поведінці школя-

рів». 

Керуючись основними нормативними 

документами Міністерства освіти і науки, 

Департаменту освіти і науки облдержадміні-

страції, Полтавського обласного інституту 

післядипломного педагогічної освіти                  

ім. М.В. Остроградського  у сфері освітньої 

політики щодо виховання, я  звернула увагу 

присутніх на методичні рекомендації щодо  

організації  виховної роботи у загальноосвіт-

ніх закладах Полтавського району в сучас-

них умовах. Оскільки на сьогодні пріоритет-

ного значення набуло національно-

патріотичне та громадянське виховання 

дітей та учнівської молоді, патріотичне вихо-

вання  має наскрізь пронизувати весь на-

вчально-виховний процес та охоплювати 

всіх його учасників. Важливу роль у патріо-

тичному вихованні дітей відігравав і відіг-

рає педагог, його особистий приклад, його 

погляди та практичні дії, що мають бути 

взірцем для наслідування. Тому заступни-

кам  директорів з виховної роботи, педаго-

гам-організаторам, класним керівникам 

рекомендовано проведення уроків мужнос-

ті, Всеукраїнської  дитячо-юнацької  військо-

во патріотичної гри “Сокіл”" ("Джура"), 

проводити  зустрічі з учасниками бойо-

вих дій, залучати учнів, батьків до волон-

терської діяльності, реалізовувати  пошу-

кові та  дослідницькі проекти ,проводити 

навчальні дебати , організовувати  флеш-

моби,  різноманітні акції. 

 

Ярова Н.М., заступник директора з 

виховної роботи Мачухівського навчаль-

но-виховного комплексу, ознайомила 

присутніх з системою правоосвітньої та 

правовиховної роботи закладу,  спрямо-

ваної  на захист дітей від деформуючих, 

руйнівних чинників соціуму,  на усвідом-

лення дітьми правового статусу неповно-

літніх, формування поваги до закону, 

людини, її прав, неухильного дотримання 

ними вимог Статуту закладу, режиму 

школяра у світлі змісту нормативних до-

кументів з питань правового виховання. 

РМО музичних керівників 

Відбулося засідання РМО музичних керівників дошкільних 

закладів району на базі Рунівщинського ДНЗ "Малятко" за 

темою "Музична грамота - дошкільникам".  

Дивує зацікавленість вихованців, які не обмежуються пода-

ним матеріалом щодо ритму, темпу, звуковисотності. 

Маленькі "чомусики" спонукали дорослих на випередження 

програми дати поняття "нота", "нотний стан", "скрипковий 

стан". 

 

03.02.2015р. на базі Головачанського НВК відбулося чергове 

засідання районного методичного об’єднання учителів початкових 

класів  з теми «Особливості організації навчально-виховного проце-

су в 1-му класі». Досвідом роботи з цього питання поділилася   вчи-

тель Головачанського НВК Кирилова Олена Володимирівна, яка 

розкрила роботу над проблемою   «Активізація пізнавальної діяль-

ності молодших школярів шляхом використання ігрових методів 

навчання». Під час практичної частини Олена Володимирівна за-

просила учасників переглянути урок в 1 класі «Поспішай, синичко».  

Учасники районного методичного об’єднання додали в свою 

«методичну скарбничку» нові знання про сучасні методики та техно-

логії в початковій освіті. 

Особливості організації навчально-
виховного процесу в 1-му класі 

Методист РМК Павленко М.О. 

Тренінг «Профілактика 
професійного вигорання та 

розвитку 

Методист РМК Бибич Г.В. 

«Сьогодні діти – завтра народ...» 



Стор. 4 МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

 Школа молодого вчителя та школа 
педагогічної майстерності вчителів 

        10.02.2015р. на базі Новоселівської ЗОШ І-ІІІст. відбуло-

ся спільне  засідання школи молодого вчителя та школи педа-

гогічної майстерності вчителів початкових класів. 

     У процесі заходу була  представлена презентація досвіду 

вчителя-методиста Новоселівської ЗОШ І-ІІІст. Сененко Т.В.  

«Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів 

через впровадження інтерактивних методів на уроках читан-

ня». Тетяна Володимирівна продемонструвала систему викори-

стання прийомів даної технології на кожному етапі уроку: 

«мікрофон», «мозковий штурм», «асоціативний кущ», 

«криголам», «незакінчене речення», «дерево рішень», «обери 

позицію», «дискусія в стилі телевізійного шоу». 

 

Дізнайтеся в новинах на нашому сайті http://

osvitapoltava.ucoz.ua 
 

 Завершила роботу виставка робіт педагогів-дошкільників, 

які створювали композиції на тему «Зимова фантазія». Всі ком-

позиції змістовні та неповторні: деякі мають солодкий сюрп-

риз, інші є замальовкою до народних казок, решта – невиму-

шене фантазування з сосновим гіллям, яскравою новорічною 

мішурою та біжутерією… 

 Мимоволі поринаєш у казку, дивуючись майстерності педа-

гогічних колективів дошкільних закладів району. Ця диво-

виставка протягом минулого місяця радувала і викликала захо-

плення відвідувачів Полтавської обласної дитячої бібліотеки: 

працівників, учителів  шкіл, учнів та їхніх батьків, а також гос-

тей. Тут чарівні квіти з паперу, шишки, «золоті» жолуді, горішки 

та сніжинки, свічки переплітаються у дивовижних віночках або 

розміщені у незвичайних кошиках...  

Поряд гірлянди з гілочок, серпантину, калини тощо. Композиції, 

виконані аматорськими т руками,  зразок естетичності та  невичерпної 

фантазії. 

У часи скрути у суспільстві не полишайте фантазії та думки про дива, 

даруйте хвилини естетичної насолоди та радості оточуючим! 

 

Учителі української мови району стали учасниками нау-

ково-практичної конференції з теми «Полтавщина – духовна ска-

рбниця словесного мистецтва», яку провела заступник директора 

з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літера-

тури вищої кваліфікаційної категорії Мачухівського НВК Наталія 

Миколаївна Михайлик. Саме таку форму творчого звіту вчителя 

за атестаційний період обрала Наталія Миколаївна. Це не пер-

ший захід такого типу у цьому закладі, і Михайлик Наталія Мико-

лаївна має досвід проведення науково-практичних конференцій 

та підготовки до них учнів класів з профілем української філології. 

Учні 10 класу, попередньо провівши пошуково-дослідницьку ро-

боту, представили доповіді на теми літературного життя Полтав-

щини і, зокрема, села Мачухи Полтавського району. Так, Сера-

жим Ольга ознайомила учасників конференції з життям і творчіс-

тю письменника-земляка Анатолія Миколайовича Дяченка, 

Підсумки участі ЗНЗ району у 
міжнародних, всеукраїнських та обласних 
етапах конкурсів, проектів, акцій еколого-

натуралістичного напрямку за 2014 рік 

Виставка робіт педагогів – дошкільників 
«Зимова фантазія» 

Методист РМК Стасовська О.М. 

Методист РМК Павленко М.О. 

      Полтавщина – духовна скарбниця 

словесного мистецтва 



Стор. 5                                                                               МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

Навчаючи-вчимося 

Адреса  методичного кабінету відділу освіти Полтавської райдер-

жад-міністрації:   Полтавська область, м.Полтава, вул. Шевчен-

ка,7.   

 Телефон: 8 (05322)  7-29-66.                       

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 

літературному процесі України ХХ ст. письменника і вчителя 

Костя Марковича Тесленка. Корба Ліна підготувала літератур-

ну розвідку на тему «Т.Г. Шевченко і Полтавщина». У конфере-

нції взяла участь викладач,  доцент, кандидат філологічних 

наук, завідувач кафедри української літератури Полтавського 

національного педагогічного університету Віра Анатоліївна 

Мелешко. Її емоційний виступ «Літературна Полтавщина від 

давнини до сьогодні: короткий нарис» про маловідомі й вра-

жаючі факти літературного процесу Полтавщини ХІХ – першої 

половини ХХ століття, зацікавив не лише дітей, а й учителів-

словесників району. 

        Науково-практична конференція не є новацією у навчаль-

но-виховному процесі, проте вона дає широкі можливості для 

організації дослідницької діяльності учнів, сприяє формуванню 

у старшокласників досвіду роботи з науковою літературою, 

архівними документами, обробки матеріалу та підготовки 

публічного виступу, виробленню ораторських навичок, веден-

ня наукової дискусії. А підтвердженням того, що у Мачухівсь-

кому НВК учителями-словесниками вироблена система такої 

роботи, є щорічна результативна участь старшокласників у 

конкусі-захисті учнівських наукових робіт у Полтавському тери-

торіальному відділенні Малої академії наук та навчання випус-

кників закладу у вишах. 

Методист РМК Джуган І.Л. 

Детально ознайомитися з інформацією можна на сайті  

www.osvitapoltava,ucoz.ua 

Останнім часом почастішали нарікання вчите-

лів, що діти не хочуть вчитися і престиж знань падає. Наукові 

досягнення учнівської молоді навчальних закладів Полтавсь-

кого району доводять протилежне: знання – це велика сила і 

шлях до успіху та визнання.  

Наші  юні науковці достойно виступили на ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення 

Малої академії наук  України, який  було проведено з 6 по 9 

лютого 2015 року на базі Полтавського національного техніч-

ного університету.  

Наукові роботи юних дослідників відзначалися 

великою різноманітністю і актуальністю тематики, широким 

спектром методів дослідження, різноманітністю наукових дже-

рел. Їхні виступи-захисти були переконливими і аргументова-

ними, відповіді на питання – чіткими і лаконічними. Кожен 

конкурсант, щоб його виступ звучав ще більш переконливо, 

підготував цікаву мультимедійну презентацію власного науко-

вого дослідження. Суперниками школярів Полтавського райо-

ну були учні ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих на-

вчальних закладів міст і районів Полтавської області. З кож-

ним роком зростає конкуренція у цьому конкурсі, але й зрос-

тає конкурентоспроможність наших обдарованих дітей.  

ВПЕВНЕНА ПЕРЕМОГА ЗНАНЬ  

Чим важча боротьба – тим цінніша перемога. За підсумками робо-

ти журі конкурсу команда Полтавського району виборола 22 призо-

вих місця, в тому числі: 3 дипломи першого ступеня, 7 – другого, 12 

– третього. Рейтинг команди склав 35 балів. Сумарна кількість заро-

блених балів дала можливість нашим учням вийти на перше місце 

серед сільських районів області, пропустивши вперед тільки коман-

ди великих міст: Полтави і Кременчука. Найвагоміший внесок у 

командну копилку внесли учні, які зайняли перші місця: Чикор Ма-

рія (Розсошенська гімназія, учитель Рощак Ю. В.), Петров Олексій 

(Степненський НВК, учитель Щербина А. М.), Тютюнник Олександр 

(Супрунівський НВК, учитель Кузнецова Т. О.).  Окремо хочеться 

відзначити восьмикласників Новоселівської школи Дуброву Євгенію 

та Новосьолову Тетяну, які виконуючи контрольні роботи з базових 

дисциплін за 9 клас, зуміли скласти достойну конкуренцію старшок-

ласникам. Вони вибороли дипломи ІІ та ІІІ ступеня. Так наші учні 

довели: і в сільських школах є обдаровані діти і талановиті вчителі! 

    Залишається побажати юним науковцям: «Так тримати!», а тим, 

кому випала нагода спробувати свої сили на Всеукраїнському рівні, 

– повернутися з перемогою! 

Методист РМК Білокінь В.В.. 


