
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителі! На вас стоять держави, 

Вам завдяки ідуть увись вони, 

І хто приносить тим державам славу, 

Коли не ви – їх дочки і сини! 

 

Щорічно у першу неділю жовтня 

в Україні відзначають професійне свято 

працівники сфери освіти. Вітали освітян 

із наступаючим святом і у Полтавському 

районі.  

30 вересня в Полтавському місь-

кому будинку культури відбулося районне 

свято.  Захід розпочався із феєричного 

виступу народного ансамблю спортивно-

го бального танцю  «Сузір’я» Кременчуць-

кого педагогічного коледжу 

ім.А.С.Макаренка  – володаря  Гран-прі 

відкритого чемпіонату світу зі спортивних 

танців у Італії (керівник ансамблю – за-

служений працівник культури України 

Куліш О.Т.).    Далі святкування продовжи-

ла урочиста частина. Педагогів привітали 

керівники району:  голови  Полтавської  

районної  державної  адміністрації  Ле-

пейко Л.І.,  голови Полтавської районної 

ради Степенка В.І. Вони  висловили щирі 

слова подяки педагогам за їх щоденну 

титанічну працю. До привітань приєдна-

лися й проректор з науково-методичної 

роботи Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського Кирилюк М.В., на-

чальник відділу освіти районної  держав-

ної  адміністрації  Сень О.О.,  директор 

Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А.С.Макаренка Гальченко І.В., архі-

єпископ Полтавський і Кременчуцький 

Федір.  

Кращих  учителів району нагоро-

джено грамотами районної ради, районної 

державної адміністрації,  департаменту 

освіти і науки обласної державної адмініст-

рації,  відділу освіти районної державної 

адміністрації, Полтавського обкому проф-

спілки працівників освіти і науки України, 

районною премією імені Самійла Величка. 

«Дадим шар земной детям!» – зву-

чала пісня в дарунок  педагогічній громаді 

від начальника відділу освіти Ольги Сень,  

викладача Полтавської дитячої музичної 

школи №1 Юлії Шевченко та художніх коле-

ктивів районного Будинку дитячої та юнаць-

кої творчості при загальноосвітніх навчаль-

них закладах.      

Участь у концерті  взяли кращі ко-

лективи художньої самодіяльності Полтавсь-

кої області: 

- зразкова дитяча хореографічна 

студія «Каприз» Будинку науки і техніки Пол-

тавської дирекції залізничних перевезень 

(керівник – Оксана Григорьєва); 

- ансамбль танцю «Сузір’я» Полтав-

ського районного Будинку дитячої та юна-

цької творчості  при Чорноглазівській зага-

льноосвітній школі  I-II ступенів (керівник – 

Жанна Бараннік); 

- жіночий вокальний ансамбль 

«Калинонька» Тростянецького навчально-

виховного комплексу (керівник – Анатолій 

Шквиря); 

 

- зразковий хореографічний колек-

тивв «Пірует» Полтавської міської школи 

мистецтв «Мала академія мистецтв» 

ім.Р.О.Кириченко (керівник – Тамара Олев-

ська); 

- ансамбль «Живі барабани» Полтавської 

дитячої музичної школи №1 ім.Платона 

Майбороди. (керівник – директор школи, 

Заслужений працівник культури України 

День працівників освіти!  

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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МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 
для освітян Полтавського району 

Ми виховуємо не 

носія знань, а 

людину, яка має 

жити  в суспільстві і 

приносити йому  

користь.                      



науки України учні 4 та 7 класів 

забезпечені підручниками минулих 

років до моменту надходження нових. 

Найбільше питань виникло по забезпе-

ченню підручниками учнів 1 та 2 кла-

сів, адже кількість школярів виросла, а 

резервний фонд не поповнився. Вра-

ховуючи рекомендації МОН щодо ви-

користання підручників минулих років 

шляхом перерозподілу навчальної літе-

ратури  це питання було вирішене. 

Середня та старша школа підручника-

ми забезпечені на 100 %, не врахову-

ючи видань, які не надходили на дер-

жавне замовлення. Крім того, учасни-

ки наради обговорили особливості 

складання планів роботи шкільних біб-

ліотек на 2015-2016 н. р., наголосили 

на проведенні заходів національно-

патріотичного спрямування, заходів 

направлених на збереження фонду 

підручників та спланували подальшу 

роботу районного методичного об’єд-

нання шкільних бібліотекарів.        

За новим освітнім стандартом 

в навчальних планах та програмах з 

фізики відбулися суттєві зміни. Відте-

пер вивчення цього предмета має 

більш практичне спрямування та оріє-

нтоване на застосування знань, умінь і 

навичок у реальному житті. 25 верес-

ня в інформаційному центрі Розсошен-

ської гімназії відбулося зібрання вчи-

телів фізики, на якому були розглянуті  

питання застосування проектної  

України Євген Дудник);  

- народний гурт «Сусіди» – 

лауреати Міжнародних і Всеукраїн-

ських творчих конкурсів; 

- Маргарита Рагуліна –  керів-

ник гуртка обласного центру естети-

чного виховання учнівської молоді;  

- В’ячеслав Тягло – керівник 

гуртка районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, соліста Україн-

ського народного хору «Калина»;   

- лауреат Міжнародних та Все-

українських конкурсів, заслужена 

артистка України Олена Білокінь; 

- лауреат Міжнародних і Все-

українських творчих конкурсів дире-

ктор обласного центру народної тво-

рчості управління культури облдер-

жадміністрації Дмитро Соколов. 

Зворушливе авторське ессе 

«Радійте життю!» подарувала освітя-

нам директор Мар’ївської школи 

Ірина Романенко.  

Справжньою перлиною свята 

стала фінальна пісня «Вчителько 

моя» у виконанні директорів загаль-

ноосвітніх шкіл району (Клинцова 

Ю. А., Пилипенко К.О., Бражник Н.І., 

Цимбалюк Т.А., Горіздри Л.М., Кали-

нич О.М., Бойко В.Г., Кирикилиці 

О.М., Голуба С.В., Черкасової О.Б., 

Романенко І.М.)  та учасників свята 

(Сень О.О., Шевченко Ю.В., Григоро-

вич М.О., Сень В.Ю., Тягла В.Є.).  

Зал потонув у квітах, усмішках та 

оваціях. 

Мудрість і велич душі вчителів 

залишаються з вихованцями на все 

життя. То ж нехай ніколи не згасне 

вогник радості у їхніх очах, а такі 

свята завжди додають їм упевне-

ності в тому, що без них цей світ не 

буде таким яскравим, адже саме 

вони дають людству надію на щасли-

ве майбутнє. 

В першу п’ятницю вересня 

в інформаційному центрі Розсошен-

ської гімназії відбулася інструктивно

-методична нарада шкільних бібліо-

текарів. Ключовим питанням нара-

ди традиційно є питання забезпе-

чення учнів підручниками. На вико-

нання наказів Міністерства освіти і  
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технології в курсі фізики 7 класу. 

Учителі ознайомилися з методи-

кою проведення проектів, роллю та 

місцем проекту при вивченні теми, 

позитивними сторонами проектної 

технології. Учасникам зібрання  учні 

Розсошенської гімназії продемонст-

рували захист свого проекту: 

«Механічні явища у нашому житті», 

який вони виконували під керівницт-

вом свого вчителя Усенко Ольги Ана-

толіївни. А далі вчителі самі перетво-

рилися на дослідників та експериме-

нтаторів, адже їм випала нагода, ви-

користовуючи знання фізичних зако-

нів, побудувати башту із спагеті  та 

кинути яйце так, щоб воно не розби-

лося. Креативність при розв’язанні 

поставлених задач вражала. Це пе-

реконливо доводить, як важливо вмі-

ти застосовувати власні знання на 

практиці. Так з практичного боку са-

мі учасники довели дієвість та ефек-

тивність проектної технології в навча-

льному процесі.  

З 8 по 11 вересня 2015 року у 

м. Хмельницьку відбувся ІХ Всеукра-

їнський зліт учнівських лісництв  

РМО вчителів фізики 

Методист РМК Рощак Ю.В. 

Інструктивно-методична нарада 

шкільних бібліотекарів 

Методист РМК  Бовсуновська Н.І.  

ІХ Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв 

загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладів 
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загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Деле-

гацію від Полтавської області представляла команда юних 

лісівників учнівського лісництва Терешківської загальноосві-

тньої школи І-ІІІ ступенів у складі Хмелевського Дмитра, При-

зова Дмитра та Прилукової Анни під керівництвом керівника 

учнівського лісництва Йосипенко О.М. та помічника лісничо-

го Чалівського лісництва ДП «Полтавський лісгосп» Усенка 

С.М. У зльоті взяли участь представники 22 областей Украї-

ни.  

    Учасники зльоту представили на захист науково-

дослідницьку роботу у секції лісознавства та презентували 

виставку практичної діяльності учнівського лісництва .  

     Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді для учасників зльоту організував цікаву і 

змістовну культурну програму. 

На фото команда юних лісівників з Мельником В.І., завіду-

вачем відділу природної флори, доктором біологічних наук, 

професором Національного ботанічного саду ім. М.М. Гриш-

ка НАН України.  

     У відповідності до плану роботи РМК 25 вересня 

відбулось засідання РМО завідуючих ДНЗ на базі до-

шкільного підрозділу «Сонечко» Кротенківського НВК. 

Розглянуто проблему: «Методичні аспекти забезпечен-

ня розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного 

віку в умовах малокомплектного дошкільного навчаль-

ного закладу». 

     Роботу розпочала методист РМК Павленко М.О. з 

привітання колег з Всеукраїнським Днем довкілля, 

наголосивши, що дитячим садочкам варто «співати 

славу» адже вони є тим фундаментом, на якому трима-

ється освіта. 

    З вітальним словом звернулась до завідуючих ДНЗ 

району директор Кротенківського НВК Бражник Н.І. та 

презентувала навчальний заклад. 

Завідуючою дошкільним підрозділом Зленко С.О., ме-

тодистом РМК Павленко М.О., заступниками директо-

ра Гожулівського НВК Федосюк І.В. та Мисюренко І.В. 

проаналізовано дану проблему у виступах та надано 

рекомендації до оновленого планування і проведення 

занять у різновікових групах. Завідуючою Терешківсь-

ким ДНЗ «Барвінок» Ураковою Н.М. представлено ма-

теріали з даної проблеми засобами ІКТ. 

Методист РМК Павленко М.О .  Завідуюча філією обласного екоцентру Дулій В. О.  

РМО завідуючих ДНЗ 
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22 вересня 2015 року на базі Полтавського юриди-

чного інституту Національного юридичного університету іме-

ні Ярослава Мудрого відбулося засідання круглого столу на 

тему «Національно-патріотичне виховання як важливий чин-

ник формування соціокультурних орієнтацій учнівської моло-

ді Полтавської області» . 

У засіданні взяли участь відповідальні  за організа-

цію виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 

Полтавського району, а саме: Семикіна Олена Вікторівна-

заступник директора з виховної роботи Розсошенської гім-

назії, Ярова Ніна Миколаївна- заступник директора з вихов-

ної роботи  Мачухівського НВК, Сіренко Галина Миколаївна-

керівник гуртка з національно-патріотичного виховання  

Супрунівського НВК, Лавроненко Оксана Олексіївна-педагог

-організатор  Тростянецького  НВК, Черевань Ольга Іванівна

-класний керівник Абазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Корба Ліна 

Сергіївна -учениця 11 класу Мачухівського НВК, Кішінець 

Ольга Андріївна -методист РМК відділу освіти райдержадміні-

страції. 

Представники громадськості, управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту, органів управлінь освітою райдержа-

дміністрацій та міськвиконкомів, методисти Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В. Остроградського, відповідальні за виховну роботу у на-

вчальних закладах області обмінялися досвідом роботи з 

питань організації національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді у дошкільних, загальноосвітніх, професійно

-технічних та вищих навчальних закладах Полтавської об-

ласті. 

Цікавими та змістовними були виступи Семикі-

ної Олени Вікторівни, заступника директора з виховної 

роботи Розсошенської гімназії та учениці 11 класу Ма-

чухівського НВК Корби Ліни Сергіївни. 

9 вересня 2015 року на базі Щербанівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів пройшло засідання творчої групи вчителів 

хімії Полтавського району. Згідно з метою освітньої 

галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, 

визначеною в новій редакції Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, навчання 

хімії у школі спрямовується на розвиток засобами пре-

дмета особистості учня, формування їхньої загальної 

культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю 

мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідниць-

ких навичок. У зв’язку з цим у 2015-2016 н.р. в 7 кла-

сі розпочнеться вивчення хімії за новою навчальною 

програмою. Нова програма, порівняно з програмою 

2015 року має низку особливостей. Тому творча група 

вчителів хімії в складі: Жданової Н.С.,Коваль 

Л.О.,Пискун В.М.,Садомець Л.Ю., Долягіної Н. Ф.,Чайки 

Н.В., розробила методичний кейс. Він передбачає: 

1. календарно-тематичне планування, у якому позна-

чені лабораторні, дослідні, практичні роботи, домашній 

експеримент, навчальні проекти, демонстрації. 

2. інструкції та методика проведення 4 практичних 

робіт. 

3. розроблені алгоритми до  3-х типів розрахункових 

задач.  

Методист РМК Кішінець О.А. 

Національно-патріотичне виховання як важливий 

чинник формування соціокультурних орієнтацій 

учнівської молоді Полтавської області  

Творча група вчителів хімії  



Стор.    5                                                                    МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК 

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. 
 

 В майбутньому творча група поповнить кейс 

іншими матеріалами, які дадуть можливість вчителям 

району використовувати нові засоби і методи навчан-

ня.  

15 вересня на базі Тахтаулівського НВК відбулося засі-

дання творчої групи вчителів біології. В цьому навчаль-

ному році ми будемо працювати над адаптацією мульти-

медійних презентацій для уроків з курсу біології тварин і 

рослин відповідно до програмового матеріалу за новою 

програмою. 

Творча група вчителів географії в цьому навчальному 

році буде працювати над створенням посібника 

"Атмосферна оболонка планети". 

26 вересня 2015 року на базі Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Конд-

ратюка Полтавською обласною Малою академією наук 

учнівської молоді була проведена науково-практична  

конференція «Пізнання історичної минувшини в іменах 

– підґрунтя освіти нації», в якій взяли участь учні Полтав-

ського району.  

Сорока Анастасія, учениця 10 класу Розсошен-

ської гімназії виступила з доповіддю «Дух Петлюри – 

глибока віра у власні сили рідного народу» (керівник 

Манохіна І. М.). Кутова Ксенія, одинадцятикласниця 

цього ж закладу  презентувала власне дослідження 

«Іван Матієшин – меценат, громадський діяч, підприє-

мець» (керівник Семикіна О. В.). Дев’ятикласники Кіяш-

ко Наталія та Гавриш Володимир здивували всіх висту-

пами «Полтавець Юрій Тимошенко – майстер акторсь- 

кої діяльності України» та «Володимир Білоус – скульптор-

монументаліст, заслужений художник України» (керівники 

Маріїч Л. М. та Моргун О. І.).  

Учень 10 класу Тростянецького НВК Репало Роман 

познайомив присутніх з невідомим сторінками життя і діяль-

ності В. В. Капніста, як символа  боротьби за національну 

історію та національну культуру (керівник Городчаніна О. О.). 

На конференції учні не тільки збагатили свої знання 

про відомих людей Полтавського краю, дізналися цікаві фак-

ти –з їх життя та діяльності, але й набули навиків публічного 

виступу та толерантного ведення дискусії, отримали море 

позитивних емоцій.  

Всі учасники конференції відзначені дипломами  

Полтавської обласної Малої академії наук учнівської молоді. 

О, вчителі! Невже Ви не втомились 

У юні душі сіяти зерно? 

Для цього Ви на світі і з’явились, 

Щоб в учнях буйно проросло воно  

 

О, вчителі! І слів не підібрати, 

Епітетів, метафор, порівнянь, 

Щоб вдячності рядочки проказати 

За те, що щедро віддаєте нам. 

 

О, вчителі! Прекрасного Ви гідні,  

Бо вибрали в житті свою мету; 

І нині я за всіх скажу:- спасибі, рідні, 

За Вашу місію подвижницьку й святу 

 

Вдалий початок нового навчального року 

Методист РМК Гришко В.Я. 

Творчі групи вчителів біології та 

географії 

В. В. Білокінь, методист по роботі з обдарова-

ною молоддю, 

О. І. Моргун, заступник директора Розсошенсь-

кої гімназії 

ПРИСВЯТА ВЧИТЕЛЯМ 


