
 

20 лютого відбулося розширене засі-

дання науково-методичної ради районно-

го методичного кабінету комунальної ор-

ганізації «Методичний сервісний центр з 

обслуговування закладів освіти Полтавсь-

кого району».  

На розгляд членів науково-методичної 

ради були презентовані 30 методичних 

розробок педагогів, які претендують на 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічно-

го звання. В тому числі представлено 

узагальнений досвід роботи директора 

Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черка-

сової Оксани Богданівни з теми «Шкільна 

система моніторингу як фактор підви-

щення якості освіти», заступника директо-

ра з НВР Сем’янівського НВК Фетисової 

Алли Григорівни з теми «Формування до-

слідницьких компетентностей педагогів 

шляхом оптимізації методичної роботи у 

навчальному закладі», заступника дирек-

тора з НВР Супрунівського НВК Плескач 

Світлани Миколаївни з теми «Освітній моні-

торинг як механізм адаптивного управління 

школою».  

Учасники засідання обговорили з авто-

рами передового педагогічного досвіду 

впровадження методів та форм організації 

навчально-виховного процесу, застосуван-

ня інноваційних педагогічних технологій, 

що забезпечують високу результативність 

навчання.  

У засіданні взяли участь кандидат педа-

гогічних наук, керівник гуртків географічно-

го та екологічного краєзнавства Полтавсь-

кого обласного центру туризму і краєзнавс-

тва учнівської молоді, науковий кореспон-

дент лабораторії екологічного виховання 

Інституту проблем виховання НАПН України 

Копилець Є.В.; голова районної ради, кан-

дидат наук з державного управління Коно-

ненко М.М.; директор комунальної органі-

зації «Методичний сервісний центр з обслу-

говування закладів освіти Полтавського 

району» Важеніна І.Л. 
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На виконання листа Міністерства освіти і науки Украї-

ни  від 20.10.2016р. № 1/9-561 «Щодо організації робо-

ти дошкільних навчальних закладів по ознайомленню 

дітей  із народними традиціями, святами та обрядами» 

протягом тижня, з 15 по 22 лютого, у дошкільних закла-

дах району відбулися Стрітенські святкові ранки та розва-

ги.  

Педагоги-дошкільники, одержавши методичні наста-

нови щодо проведення виховних заходів, які ґрунтуються 

на багатовікових традиціях, духовності, моральності та 

національній естетиці, запропонували своїм вихованцям 

та їхнім батькам спортивні змагання, засідання клубу 

«Чомусики», театралізовані дійства та багато іншого. Тра-

диційно, на Стрітення змагаються Зимонька з Весною, 

але змагаються не поодинці, кличуть на допомогу й мале-

чу. Так, у Копилівському ДНЗ «Ялинка» на яскравому 

спортивному святі     відчайдушно змагалися дві команди 

«Краплинка» і «Сніжинка», вирішуючи одвічну проблему 

«Хто переможе, Зима чи Весна?» 

Завзято водили весняні хороводи та прощалися із  

Кришталевою Зимонькою вихованці дошкільного підроз-

ділу «Волошка» Головачанського НВК, дошкільного під-

розділу «Світлячок» Гожулівського НВК, Терешківського 

ДНЗ «Барвінок». 
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 Веселі вірші та пісні у ці Стрітенські дні виконували не 

лише діти, але й їхні батьки у дошкільному підрозділі 

«Дзвіночок» Калашниківського НВК, дошкільному підрозділі 

«Казка» Мачухівського НВК, Рунівщинському ДНЗ 

«Малятко». 

Веселе театралізоване дійство за участю дітей та дорос-

лих організували працівники Розсошенського ДНЗ 

«Зірочка». 

Берегинями національних традицій  впевнено можна 

назвати педагогів з дошкільного підрозділу «Усмішка» Мачу-

хівського НВК, дошкільного підрозділу «Ягідка» Супрунівсь-

кого НВК, дошкільного підрозділу «Калинка» Степненського 

НВК, дошкільного підрозділу «Ромашка» Божківського НВК, 

дошкільного підрозділу «Дельфін» Пальчиківського НВК, які 

розуміють, що дитина повинна знаходитись під постійним 

виховним впливом побутової та духовної культури свого 

народу. 

22 лютого відбулось планове засідання РМО вихователів 

дошкільних навчальних закладів на базі дошкільного під-

розділу «Усмішка» Мачухівського навчально-виховного ком-

плексу, до роботи якого долучився Мачухівський сільський 

голова Валерій Білокінь. 

На реалізацію теми «Патріотичне виховання дошкільни-

ків засобами інтегрованої освітньої діяльності» учасниками 

зібрання переглянуто інтегроване заняття, на якому вихо-

ванці дошкільного підрозділу  продемонстрували  неабияку 

обізнаність з історії та традицій власної родини та народу,  

приязне ставлення до людей, рідної природи, патріотичну 

налаштованість до державного устрою, оперуючи лекси-

кою дорослих. 

З розширеною інформацію з вищезазначеного питан-

ня перед присутніми виступили: методист РМК 

М.О.Павленко, керівник методоб’єднання вихователів 

ДНЗ М.М.Савельєва, заступник директора Мачухівського 

НВК  Т.М.Косач, вихователь Копилівського ДНЗ «Ялинка» 

О.В.Запоржець. 

 Учасники зібрання мали можливість долучитися до 

обговорення та поділитися власним педагогічним досві-

дом з присутніми.  

 Показовим, але водночас зворушливим моментом 

заходу стало звучання Гімну України:  перші акорди нала-

штували присутніх на вставання  та урочисте слухання, 

дорослі поклали руку на серце і вихованці один по одно-

му  повторили цей рух, дехто почав підспівувати і… рап-

том утворився дружний хор, який і став логічним підсум-

ком РМО з питань патріотичного виховання: «…І пока-

жем, що ми, браття, козацького роду!».  

  

 

28 лютого 2017 року на базі дошкільного підрозділу 

«Барвінок» Бричківського НВК відбулося засідання рай-

онного методичного об’єднання завідуючих ДНЗ. 

 Зміст заходу – формування майстерності вихователя 

щодо розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

 Вихованці «Барвінку» привітали учасників зібрання 

калейдоскопом українських пісень, яскравим таночком 

та афоризмами про рідну мову. 

 

Районне методичне об'єднання  вихователів 

дошкільних навчальних закладів  

Засідання районного методичного 

об’єднання завідуючих ДНЗ 

Методист РМК  МСЦОЗО     

Павленко М.О.     

Методист РМК  МСЦОЗО     

Павленко М.О.     
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У своїй доповіді «Сучасні підходи до розвитку мовлення у 

дітей» керівник дошкільного підрозділу Бричківського НВК 

Семенова Л.О. наголошувала на тому, що педагогічний 

такт, майстерність вихователя у тому й полягають, щоб,   

спираючись  на  знання  індивідуального  розвитку дитини, 

окремими кроками, завданнями, репліками наближати її 

до успішного результату мовознавства. 

 

Методистом РМК Павленко М.О. та керівником РМО 

завідуючою ДНЗ Падалкою Т.А. проведено методичний 

турнір «Мовлення вихователя – один з основних чинників 

мовленнєвого розвитку дітей».  

 

Практична частина методичного об’єднання черговий 

раз стала підтвердженням аксіоми «Доросла людина 

(батьки, педагоги) не має брати на себе роль контролера 

чи експерта,  а є носієм мовної інформації».  

 

 

 

 

 

Отже, першочерговим завданням розвитку мовлення 

дітей на етапі дошкільного дитинства є виховання мовної 

особистості, такої, яку характеризує достатній рівень мов-

леннєво-комунікативної компетентності, яка вільно і тво-

рчо застосовує мову в різних ситуаціях життєдіяльності. 

 

Методист РМК  МСЦОЗО     

Павленко М.О.     
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09 лютого 2017 року  на базі  Головачанського НВК 

відбулося спільне засідання школи молодого вчителя почат-

кових класів та школи педагогічної майстерності з пробле-

ми «Розвиток творчих здібностей  учнів із використанням 

ігрових педагогічних технологій навчання». 

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є 

однією з центральних у педагогіці, оскільки прогрес суспіль-

ства – це шлях творчого зростання, долання стереотипів і 

вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних рі-

шень, оригінальних підходів і шляхів їх втілення.  

Виховання творчої особистості учня передбачає розви-

нену систему виховання, однією з умов ефективності якої є 

наукове обґрунтування методів педагогічного керівництва 

творчим розвитком особистості. 

Навчальний процес поєднує репродуктивну та перетво-

рювальну діяльність учнів. При цьому творчий характер 

має така перетворювальна діяльність, коли постає потреба 

застосувати знання у новій ситуації або скористатися відо-

мими способами вирішення проблеми. 

Під час виконання творчих завдань доцільно врахову-

вати індивідуальні особливості учнів. 

Завдяки використанню різних типів та видів творчих 

завдань можна впливати на розвиток творчих здібностей 

особистості. 

 Навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес 

до знань, прагнення самостійно збагачуватися ними, 

починаючи вже з першого класу – основні завдання вчи-

теля Головачанського НВК Клочко Олени Миколаївни. 

Саме алгоритм роботи, що сприяє формуванню твор-

чих і пізнавальних здібностей молодших школярів проде-

монструвала Олена Миколаївна, яка майстерно провела 

відкритий урок читання «Урок – мандрівка. Розпізнаван-

ня слів – назв предметів за питаннями  Хто? Що?». Мето-

ди, прийоми, засоби навчання, що застосовувала вчи-

тель на уроках, сприяли активізації діяльності учнів, фор-

мували творчі й пізнавальні здібності, стійкий  інтерес до 

вивчення нового матеріалу. 

21 лютого 2017 року на базі Щербанівського НВК 

було проведено чергове засідання вихователів групи 

продовженого дня з теми «LEGO – конструювання у поча-

тковій школі », метою якого було закріпити знання про 

сучасні освітні технології. В рамках семінару проведено 

майстер-клас із  «Робототехніки» вчителями дитячої шко-

ли «ROBOT SCOOL». Присутні мали можливість ознайоми-

тися з моделюванням, створювати роботів та програму-

вати ігри. 

Як і діти, наші вчителі також із задоволенням навча-

ються, особливо якщо це пов’язано з конструкторами 

Lego Serious Play. 

Засідання школи молодого вчителя початкових 

класів та школи педагогічної майстерності  

Методист РМК  МСЦОЗО     
Стасовська О.М. 

Засідання вихователів  

групи продовженого дня  
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FIRST LEGO League Junior створений для дітей 6-10 ро-

ків двома міжнародними компаніями –  FIRST та LEGO 

Group. Її мета – надихнути дітей початкової школи вивчати 

науку, технологію, математику, а також долучатися до вирі-

шення актуальних світових питань за допомогою їхньої 

улюбленої іграшки – конструктора LEGO! 

В основу навчання входять навички конструювання та 

програмування простих механізмів та роботів на базі конс-

труктора Lego Education WeDo. Основний напрямок розви-

тку дитини спрямовується на технологію, математику, конс-

труювання, програмування, розвиток мовлення та природ-

ничі науки.  

У результаті навчання діти будуть знати базові основи 

математики, технології, механіки, візуального програму-

вання, навички спілкування та роботи в команді, знайом-

ляться зі світом механічних та технічних досягнень людст-

ва, зрозуміють, як працюють механічні та статичні констру-

кції, що зустрічаються в нашому повсякденному житті. 

Це перші кроки  дитини в робототехніку. 

13 лютого 2017 року районним методичним кабіне-

том МСЦОЗО організовано проведення  майстер-класу з 

теми «Інфографіка на уроках зарубіжної літерату-

ри»   учителем-методистом, головним редактором журна-

лу «Зарубіжна література» ВГ «Основа», автором підручни-

ка «Зарубіжна література» Коноваловою Мариною Вален-

тинівною для вчителів зарубіжної літератури навчальних 

закладів Полтавського району.   

 Учасники майстер-класу 

На фото завідувач РМК МСЦОЗО Сідокур С.І., методист 

центру координації діяльності методичних служб ПОІППО 

ім.М.В.Остроградського Жара Н.М., головний редактор 

журналу  «Зарубіжна література»  ВГ «Основа»,   автор 

підручника «Зарубіжна література» Коновалова М.В. 

 

 

 

Майстер - клас з теми "Інфографіка на 

уроках зарубіжної літератури"  

Методист РМК  МСЦОЗО     
Стасовська О.М. 

Завідувач РМК  МСЦОЗО     
Сідокур С.І. 
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21 лютого 2017 року на базі Розсошенської гімназії 

проведено обласний Фестиваль мов, присвячений Міжна-

родному дню рідної мови.  

З привітаннями до учасників Фестивалю звернулися  

Коваленко Ольга Павлівна, методист Полтавського облас-

ного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського та Сідокур Світлана Іванівна, завіду-

вачка районного методичного кабінету комунальної органі-

зації «Методичний сервісний центр з обслуговування закла-

дів освіти Полтавського району». Учасники Фестивалю спіл-

кувалися із письменниками Полтавщини, котрі представля-

ють свої твори різними мовами, займаються перекладаць-

кою діяльністю. Неживий Олексій Іванович, доктор філологі-

чних наук, письменник, краєзнавець, професор кафедри 

філософії та економіки освіти ПОІППО; Вовченко Галина 

Василівна, поетка, член спілки літераторів Полтавщини; 

Ярмак Олександр, молодий поет, студент Полтавського на-

ціонального педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка, провели творчі майстерні для школярів та 

гостей заходу.  

Учні Розсошенської гімназії вітали піснями та віршами, 

що звучали українською, англійською, французькою та япо-

нською мовами; танцями, літературними композиціями.  

 

Свято  рідною  мови  тоді буде, 

Коли  нею  освятиться  кожний  наш  будень 

                                                     Ростислав  Доценко 

Тепло  й  щиро  розповідав  Олексій  Іванович  Нежи-

вий  учням  Розсошенської  гімназії та учасникам обласно-

го Фестивалю мов про  своє дитинство,  родину,  навчання 

та  нелегку   працю   учителя.   Зворушливо  сприйняли  діти 

  слова: «Усе  життя  для   вчителя – один  урок,  стільки  б  

не  жили – вчимося». 

Провідним  мотивом  зустрічі,  звичайно,  була  без-

межна  любов   професора, літературознавця  до   україн-

ської  мови  і  як пафосно  зазвучали  слова Олексія  Іва-

новича  любити,  вивчати,  розвивати рідну  мову. Закли-

кав  він  учнів  завжди  говорити    українською,  спілкува-

тися,  боротися  за  її  красу. 

Особливим  внеском  Неживого О.І. в  українську  літе-

ратуру  стало  дослідження  життєвого  та  творчого  шляху  

Григора Тютюнника,  а  саме:  видання  ним  творів  пи-

сьменника,  які  не  були  раніше  надруковані. Багато  

видатних  людей  дала  Полтавщина,  але  Григір  Тютюн-

ник  посідав  особливе  місце.  Персонажі  його  опові-

дань – це  справжній  народ. Тому  своїм  обов’язком  

вважає  Олексій  Іванович  і  надалі  досліджувати  його  

творчість. 

Професор,  письменник,  літературознавець  висло-

вив  захоплення  від  зустрічі  з  учнями  і  висловив  на-

дію,  що  молоде  покоління  буде  берегти,  плекати  рід-

ну  мову  як  найдорожчий  скарб. 

У рамках обласного фестивалю мов відбулася незабу-

тня зустріч із молодим самобутнім поетом Олександром 

Ярмаком. Він студент, навчається на ІV курсі Полтавсько-

го національного педагогічного університету ім. 

В.Г.Короленка. За своїм покликанням – майбутній учи-

тель-філолог, за душевним настроєм – поет. Олександр 

говорить, що мова і література тісно взаємопов’язані, 

література розширює межі семантичного використання 

мови. Успішно займається науковою роботою, друкуєть-

ся, зокрема, в альманасі «Рідний край», бере активну 

участь у багатьох творчих конкурсах. 

Його захоплює цікавий незвичайний літературний 

жанр медіа-поезія. Учасникам фестивалю він презенту-

вав свою цікаву «Історію вічного кохання». Вражають 

філософські думки цього поета: «Усе, з чим ми зіштовхує-

мося, це дрібниці, а життя треба прожити цікаво. І якщо у 

людей виникають проблеми, їх необхідно вирішувати». 

Олександр комунікабельний, активний, більше всього 

любить спілкуватися з цікавими людьми.  

X обласний Фестиваль мов 

Завідувач РМК  МСЦОЗО 

Сідокур С.І.     

21 лютого – Міжнародний  день  рідної  мови 
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Вважає, що людина має знати  свою культуру, бути патріо-

том і підтверджувати це конкретними справами. Тож поба-

жаймо Олександру Ярмаку творчого натхнення. 

Учитель української мови і літератури  

Степненського НВК Яременко В.І.,     

учитель української мови і  літератури  

Тахтаулівського НВК Четверило Н.Г.  

7 лютого 2017 року зібралися учителі іноземної мови в 

Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ст. на чергове засідання районно-

го методичного об'єднання.  

У рамках цього заходу відбулися творчі звіти учителів, 

що претендують на встановлення вищої кваліфікаційної 

категорії: Косиці Н.М. (Абазівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Шанди Н.В. 

(Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Яківець Т.І. (Чорноглазівська 

ЗОШ І-ІІ ст.). Вони показали майстер-класи своїх методів та 

прийомів навчання, учнями виступили їхні колеги – учителі 

іноземної мови та методист РМК Остапенко Л.Ю. набули  

нового цікавого досвіду.  

 

Послухали також інформацію учителя Розсошенської 

гімназії Ловягіної О.Л., яка була учасником вебінару ВГ 

«Основа»   з   теми  «Реалізація компетентнісного підходу на 

 уроках англійської мови». Ще раз проаналізували участь та 

результативність учнів загальноосвітніх навчальних за-

кладів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з англій-

ської та німецької мов. Оплесками привітали учителя 

Мачухівського НВК Добриніну Л.В., адже її учень 11-го 

класу Грачов Максим зайняв ІІІ місце в обласному етапі 

змагань. Так тримати! А всім учителям: продовжувати 

роботу з підготовки переможців олімпіад та конкурсів!!! 

У 2017 році через атестаційну комісію ІІ рівня ви-

явили бажання атестуватися 2 учителя української мови 

та літератури: Вигівська В.М. (Розсошенська гімназія), 

Плескач С.М. (Супрунівський НВК), 4 учителя іноземної 

мови: Косиця Н.М. (Абазівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Шанда Н.В. 

(Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Яківець Т.І. 

(Чорноглазівська ЗОШ І-ІІ ст.), Чернова М.М. 

(Степненський НВК), 3 учителя зарубіжної літератури: 

Джуган І.Л. (Гожулівський НВК), Долженко Н.І. 

(Розсошенська гімназія), Спиця Т.М. (Абазівська ЗОШ І-

ІІІ ст.). 

Станом на 1 березня 2017 року  пройшли творчі 

звіти всіх цих учителів. У січні – в рамках засідань рай-

онних методичних об'єднань ділилися досвідом своєї 

роботи Долженко Н.І. та Вигівська В.М., у лютому – в 

рамках РМО проведено майстер-класи учителями інозе-

мної мови та під час засідання творчої групи учителів 

іноземної мови вкотре показала високий професіона-

лізм учитель зі Степненського НВК. 

Відвідано творчі звіти учителів Абазівської ЗОШ І-ІІІ 

ст. та Гожулівського НВК. Спиця Т.М. та Джуган І.Л. пока-

зали свої напрацювання з обраних актуальних тем сьо-

годення: формування інформаційних компетентностей 

як умова успішного розвитку та саморозвитку особис-

тості та розвиток творчих здібностей як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках зарубіжної літе-

ратури. 

Під час творчого звіту у Супрунівському НВК Плескач 

С.М.  показала урок української мови у 7-му класі з те-

ми «Написання -н- або -нн- у прислівниках». Учитель ви-

користовувала традиційні та інноваційні методи  роботи 

на уроці: робота в групах та парах, «ланцюжок», лінгвіс-

тичне дослідження, словниковий самодиктант, гра «Хто 

перший?» та ін. 

20 лютого 2017 року досвіди роботи всіх цих учите-

лів схвалено членами науково-методичної ради РМК 

МСЦОЗО до використання в роботі колегами.    

Методист РМК  МСЦОЗО 
Остапенко Л.Ю. 

Районне методичне об'єднання вчителів 

іноземної мови 

Творчі звіти вчителів 

Методист РМК  МСЦОЗО 
Остапенко Л.Ю. 
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«Вітчизна — це не хтось і десь, я 

— теж Вітчизна» - ці слова стали 

епіграфом до цьогорічного кон-

курсу учнівської творчості, який 

проходив у кількох номінаціях, 

серед них – номінація «Історія 

України і державотворення». У 

2016-2017 н. р. конкурс прис-

вячено 100- річчю утворення  Української Центральної Ра-

ди та проголошення  Української Народної Республіки. Ра-

йонним методичним кабінетом було організовано прове-

дення  районного етапу конкурсу, який стартував у навча-

льних закладах району  з  листопада місяця 2016 року. У 

січні 2017 року     було   підведено підсумки та  визначено 

дві кращі роботи  у номінації «Історія України і державотво-

рення», які були  направлені для участі у  обласному  етапі 

конкурсу до  Полтавського інституту   післядипломної педа-

гогічної освіти  ім. М.В. Остроградського.  Автори  цих  до-

слідницьких робіт стали переможцями обласного етапу кон-

курсу. Зокрема диплом першого ступеню здобула Йосипен-

ко  Дарія учениця 9 класу  Бричківського  навчально-

виховного комплексу, яка здійснювала дослідження під 

керівництвом учителя історії   Мельник  Марини Володими-

рівни з теми «Від книжки до гривні. Український стиль Геор-

гія Нарбута». Диплом другого ступеню здобула  Нечитайло 

Валерія учениця 9 класу Розстошенської гімназії, яка здійс-

нювала дослідження під керівництвом учителя історії  Галь 

Світлани Олександрівни з теми «Волонтерство  як  основа 

побудови  та розвитку громадянського суспільства».  

 Вітаємо переможців  конкурсу та їхніх   керівників. Ба-

жаємо натхнення, подальших творчих  успіхів та здобутків. 

Поетичні  рядки  учасників  заходу  

 

Шкільна наша братія вчиться демократії 

    Через дипломатію та  взаємосимпатію. 

 

Наша школа – не  стодола,  

Її видно з виднокола 

І радіють всі довкола, 

Що  у нас є гарна школа. 

Без  тривог не буде перемог 

Бог  в поміч педагог. 

 

По течії наук – учитель як весляр 

Веде своїх дітей до знань, а не у яр.  

 

17.02.2017 року  на базі Розсошенської  гімназії від-

бувся  районний семінар – практикум   для вчителів  сус-

пільствознавчих дисциплін з теми «Застосування сучас-

них освітніх технологій у навчально-виховному процесі, 

як засобу формування громадянського суспільства та 

демократії у школі», у якому взяли участь 20 учителів за-

гальноосвітніх навчальних закладів району. До  участі в 

семінарі було запрошено Жалій Тамару Віталіївну, канди-

дата історичних наук, доцента кафедри правознавства, 

докторанта Полтавського національного педагогічного 

університету ім. В. Г. Короленка, яка виконувала функції 

модератора заходу. В ролі тьютора  виступила методист 

районного методичного кабінету Осадча Л. М.  

Для вчителів було проведено лекцію –  презентацію з 

елементами  тренінгу з теми «Нове в чинному законодав-

стві: констатуємо, пропонуємо», в руслі якої пройшов міні

-тренінг з теми «Які зміни в законодавстві України є нага-

льними зараз?» з використанням методики «ДІАМАНТ». 

Під час заходу  вчителі обговорили динаміку національно-

го законодавства  та пріоритетні  напрямки розвитку  

громадянського та  освітнього права в Україні, ознайо-

милися з останніми  змінами в законодавстві нашої дер-

жави.   

З  вчителям також  було проведено  «Workshop з еле-

ментами «SWOT-аналізу» на тему  «Демократія в школі», 

під час якого перед  ними було  поставлено ряд проблем-

них  завдань, шлях до вирішення яких необхідно було 

знайти в процесі обговорення в  малих групах. Вчителі 

здійснили «SWOT-аналіз», під час якого знаходили   сильні 

та слабкі сторони школи, а також можливості  та загрози 

у школі.  

Методист РМК  МСЦОЗО 

Осадча Л.М. 

Про результати участі  у  обласному етапі ХVІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

Районний семінар-практикум для вчителів 

суспільствознавчих дисциплін  
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На завершальному етапі  присутнім було запропонова-

но попрацювати поетами  - скласти  вірші із слів-рим:  де-

мократія, дипломатія, братія, симпатія (1 група); школа,  

довкола, стодола, виднокола (2 група); педагог, тривог, бог, 

перемог (3 група); школяр, екземпляр, весляр,  яр (4  гру-

па). 

 

 Крім того, методист районного методичного кабінету 

Осадча  Л.  М.   провела  майстер-клас «Формування систе-

мних уявлень про державу та право при виконанні практи-

чних робіт  з правознавства у 10 класі » та зробила аналіз  

участі учнів  навчальних закладів району у ІІ та ІІІ етапу Все-

української учнівської олімпіади з правознавства у 2016-

2017н.р. 

 

16 лютого 2017 року  методистом    РМК  МСЦОЗО 

Ю.В.Рощак на базі Полтавського художнього музею імені 

Миколи Ярошенка проведено засідання районного мето-

дичного об’єднання  вчителів образотворчого мистецтва та 

художньої культури.   

У рамках засідання Тимошенко Алла Миколаївна, заві-

дувач відділом науково-масової та виставкової роботи Пол-

тавського художнього музею, ознайомила присутніх із тво-

рами вітчизняного та зарубіжного мистецтва: живопис, 

скульптура, декоративна пластика, порцеляна, зразки цер-

ковного начиння XVII–XVIII століть, меблі.  

 

Родзинкою стали твори художника-передвижника Ми-

коли Ярошенка, які, згідно із заповітом його дружини, 

були передані місту Полтава.   Учителі мали змогу 

«приміряти» на себе образ Психеї,   капелюхи для балу 

Бароко,  маски.  

Методист РМК  МСЦОЗО 

Осадча Л.М. 

 Районне методичне об'єднання вчителів  

образотворчого мистецтва та художньої 

культури 
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Приємною несподіванкою для відвідувачів став 

«Зимовий сад», прикрашений скульптурами (дипломні ро-

боти студентів Полтавського національного технічного уні-

верситету імені Ю.Кондратюка) та текстильними роботами.  

З метою  обміну  досвідом,  у  рамках  заходу  вчителі  

відвідали виставку вихованців творчої лабораторії Алли 

Бережної  (Полтавська ЗОШ №24) з теми «Ми діти твої, 

Україно!».  Цю виставку відкрили у Галереї мистецтв на пер-

шому поверсі. Для дитячої творчості тут виділена окрема 

зала – імені Саші Путрі. 

 У роботі методичного об’єднання  вчителів образотвор-

чого мистецтва та художньої культури взяла участь завідую-

ча РМК МСЦОЗО Сідокур С.І. 

17 лютого відбувся творчий звіт учителя вищої кваліфі-

каційної категорії, учителя – методиста Степненського НВК 

Чернової Марії Михайлівни.  

 

Науково-методична проблема, над якою працює учи-

тель, - «Розвиток комунікативних здібностей учнів через 

використання традиційних та інноваційних засобів та 

прийомів».  

Учитель працює в даному закладі на цій посаді понад 

30 років. І за цей час вона створила величезний багаж 

різноманітних видів робіт на уроці з використанням як 

традиційних, так і нетрадиційних технологій навчання. 

Учитель показала комбінований урок в 7-8 класах з теми 

«Здоров'я та їжа. Манера поведінки за столом.» Учні ви-

конали багато вправ: лексичних, синтаксичних, на перек-

лад, аудіювання тексту (прослухавши аудіозапис тексту 

носієм мови, учні читали його та перекладали), читання 

мовчки, складання рецепту борщу, створення міні-творів 

асоціацій «Я є…» та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жоден урок Чернової М.М. не повторюється. Адже 

відзначаються творчою спрямованістю, пошуками нових 

форм і методів, глибокою науковістю. Тож побажаємо 

Марії Михайлівні й надалі працювати плідно на радість 

учням, їх батькам та колегам! 

 

 

Методист РМК  МСЦОЗО 
Рощак Ю.В. 

Творчий звіт учителя англійської мови 

Методист РМК  МСЦОЗО 
Остапенко Л.Ю. 
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7 лютого 2017 року  для учнів-переможців ІІ етапу Все-

української  учнівської олімпіади з хімії організовано екску-

рсію на кафедру хімії Полтавського національного технічно-

го університету імені Юрія Кондратюка.  

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії ПНТУ Бу-

някіна Наталія Володимирівна провела практичне заняття.  

 

Учні ознайомилися з титриметричним аналізом: загаль-

ними положеннями, методами,  мірним посудом та точніс-

тю аналізу; провели пряме титрування. 

 

 

 

 

8 лютого 2017 року відбулося засідання творчої групи 

вчителів основ здоров’я. 

Під час засідання переглянуто  зібрані відео- та елект-

ронні матеріали до уроків основ здоров’я у 7 класі. Про-

ведено рецензування переглянутих матеріалів. Всі зібра-

ні матеріали готуються до укладання в електронний посіб-

ник. 

Учителі Полтавського району, які входять до складу 

творчої  групи вчителів  хімії, зокрема голова методоб'єд-

нання  Коваль Л.О., Пискун В.М., Чайка Н.В. і ін., взяли 

участь у регіональній науково-практичній конференції «X 

Менделєєвські читання», яка відбулася 22 лютого 2017 

року на базі кафедри хімії та методики викладання хімії  

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г. Короленка. 

 

Конференція працювала за напрямами: 

 

1.Становлення та розвиток хімічної науки і промисло-

вості на Полтавщині. 

2.Хімічна наука: сучасність, досягнення та перспекти-

ви. 

3.Методика навчання хімії у вищій та загальноосвіт-

ній школі. 

У рамках підготовки до ІІІ етапу 

 Всеукраїнської  учнівської олімпіади з хімії 

Методист РМК  МСЦОЗО     

Гришко В.Я.     

Засідання творчої групи 

 вчителів основ здоров’я 

Методист РМК  МСЦОЗО     

Гришко В.Я.     

Регіональна науково-практична 

конференція «X Менделєєвські читання»  
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Перед присутніми виступили Гриньова М.В., декан при-

родничого факультету, Шиян Н.І., викладач кафедри хімії, 

Бур'ян В.І., методист хімії відділу природничо-математичних 

дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти та інші доповідачі. 

14.02.2017р. відбулося засідання творчої групи вчите-

лів біології Полтавського району. 

Творча група відвідала Полтавську обласну універсальну 

наукову бібліотеку імені Івана Петровича Котляревського. 

Найбільша наукова бібліотека Полтавщини. Заснована 

1894 року як Громадська Бібліотека. У  1949  році на честь 

150-річчя виходу в світ  “Енеїди” бібліотека отримала 

ім'я  Івана Петровича Котляревського.  З 1966  року — дер-

жавна обласна універсальна наукова бібліотека.  

 

 

 

 

 

  

 Книжково-ілюстративна виставка «Не зривайте перво-

цвіти»: у лютому та березні 2017 р. в Україні проводиться 

загальнодержавна  акція   «Первоцвіт — 2017»,  метою якої 

є збереження рідкісних весняних квітуючих рослин. 

 Тематична книжкова виставка “Мова — ім'я народу, 

візитка нації”: відділ  обслуговування користувачів пропо-

нує переглянути  книжкову виставку «Мова – ім’я народу, 

візитка нації», яка підготовлена до Міжнародного дня рід-

ної мови, який відзначається  щороку 21 лютого.  

 Виставка-інформація “Збережи тепло — збережи 

Україну”:  споживання тепла в українських будинках удві-

чі вище, ніж у Білорусії і в три-п’ять разів, ніж в європей-

ських країнах зі схожим кліматом. Майже 50% тепла над-

мірно витрачається через погане утеплення і відсутність 

систем управління теплом.  

Рекомендуємо вчителям Полтавського району ознайо-

митися з матеріалами виставок  та взяти участь у прове-

денні загальнодержавної акції «Первоцвіт-2017» та про-

вести виховні заходи з теми «Збережи тепло – збережи-

Україну». Також тут можна відвідати уроки з даних тем 

разом із учнями. 

У листопаді 2016 року відбувся Міжнародний природ-

ничий інтерактивний конкурс «Колосок-осінній-2016». 

Полтавський район уже який рік поспіль є активним 

учасником даного конкурсу і цей рік не виняток. 11 шкіл 

району взяли участь, вікова категорія дітей різноманітна, 

починаючи з наймолодших – 1клас і закінчуючи випуск-

никами – 11 клас. Найактивнішими виявилися учні 3-4 

класів. Найбільша кількість учасників була в таких  шко-

лах, як: Мачухівський НВК, Терешківська ЗОШ,  Супрунів-

ський НВК,  Вацівська ЗОШ. 

У лютому 2017 року всі учасники отримали позитив-

ний результат, за що були нагороджені сертифікатами та 

цінними призами. 

Засідання творчої групи вчителів біології  

Методист РМК  МСЦОЗО     

Гришко В.Я.     
Методист РМК  МСЦОЗО     

Гришко В.Я.     

Міжнародний природничий інтерактивний 

конкурс «Колосок-осінній-2016» 

Методист РМК  МСЦОЗО     

Гришко В.Я.     
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На базі Сем’янівського НВК  15 лютого 2017 року відбу-

лося спільне засідання школи молодого вчителя та школи 

педагогічної майстерності вчителів математики.  

У процесі заходу була представлена презентація досвіду 

вчителя вищої категорії Фетисової  Алли Григорівни  на те-

му «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математи-

ки». Алла Григорівна продемонструвала молодим педаго-

гам  урок у 5 класі «Порівняння десяткових дробів», на яко-

му використала різні прийоми та методи роботи з учнями. 

Метою проведення таких заходів є надання  педагогам 

початківцям методичної допомоги в розв`язанні першоря-

дних проблем, подоланні труднощів, з якими зустрічаються 

молоді учителі, з метою підтримання бажання плідно пра-

цювати. Сприяти підвищенню фахового рівня розвитку тво-

рчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, 

озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією 

навчання.  

У лютому відбулися засідання творчих груп учителів 

фізики, інформатики, математики. Головним завданням 

зазначених вище творчих груп є активізація творчої про-

фесійної діяльності, стимулювання безперервної фахової 

освіти, підвищення відповідальності за результати нав-

чання та виховання учнів, розроблення рекомендацій на 

основі вивчення досягнень науки, впровадження іннова-

ційних технологій, пошук ефективних шляхів їх застосу-

вання в масову практику. 

Творча група вчителів фізики працювала над розроб-

кою методичного посібника для 8 класу. Інформатики 

обрали тему для дослідження "Використання елементів 

ігрових технологій на уроках математики " та  створили 

блог творчої групи  http://

tvorchagroup.blogspot.com/,   на який завантажили план 

роботи, власні розробки практичних робіт для 5-8 класів. 

 Учителі математики працювали над проблемою 

"Формування свідомого ставлення до здорового способу 

життя засобами математичної освіти " та вирішили зібра-

ти задачі, цікаві факти з даної теми у збірку. 

Робота даних творчих груп відзначається цілеспрямо-

ваним, послідовним глибоким дослідженням обраних 

проблем, трансформуванням педагогічних ідей,  створен-

ням власних творчих лабораторій. 

Члени творчої групи переконані, що лише через тран-

сформування в навчально-виховний процес інновацій-

них освітніх технологій можливо підвищити якість освіти 

та забезпечити компетентнісний підхід в освітньому про-

цесі. 

 

Школа молодого вчителя  

«Молодість та перспектива» 

Засідання творчих груп учителів фізики, 

математики та інформатики 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Пентова А.А. 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Пентова А.А. 

http://tvorchagroup.blogspot.com/
http://tvorchagroup.blogspot.com/
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На базі Мачухівського НВК 28 лютого відбулося засідан-

ня районного методичного об’єднання вчителів фізики. 

Значна увага була приділена обговоренню навчальних 

програм базової школи (5-9 класів) з фізики та Проекту 

типового навчального плану для учнів 10-11 класів на плат-

формі EdEra. 

Учителі також розглянули важливі питання  викладання 

фізики в умовах сьогодення, роль фізичного експерименту 

та проблеми з матеріальним забезпеченням кабінетів фі-

зики. 

 Учитель фізики Мачухівського НВК  Яровий Володимир 

Іванович  поділився досвідом роботи з теми  «Проблемне 

навчання  як ефективний засіб формування дослідницької 

компетентності учнів при вивченні фізики» та продемонст-

рував фрагмент уроку у 7 класі.  

З методикою використання методу проектів під час ви-

кладання курсу фізики та астрономії ознайомив  Юрій Ана-

толійович Заєць, учитель Степненського НВК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бовсуновська Вікторія Іванівна розповіла про  організа-

цію проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу 

«Левеня 2017». До участі у конкурсі було залучено 290 уч-

нів 7-11 класів. 

7 лютого 2017 року по всьому світу відзначають щорі-

чний Міжнародний день безпечного Інтернету (Safer 

Internet Day), заснований Єврокомісією в 2004 році.  

Україна долучилася до цього процесу лише в 2008 

році. Тоді була створена 

Коаліція за безпеку дітей 

в інтернеті. Був створе-

ний сайт  Onlandia 

(http://

www.onlandia.org.ua/), на 

якому можна знайти ре-

тельно розроблені 

"інструктажі з техніки безпеки" знаходження в Інтернеті 

для всіх категорій населення, завантажити спеціальну 

"дитячу" версію електронної пошти, вільну від вірусів і 

спаму. 

З метою зменшення негативного впливу небажаної 

інформаційної продукції шляхом покращення обізнаності 

дітей та учнівської молоді з питань безпечного Інтернету, 

забезпечення відповідального використання онлайн-

технологій та мобільних приладів ДНУ «Інститут модерні-

зації змісту освіти» за підтримки компанії ТОВ Майкро-

софт Україна провів Всеукраїнські вебінари для учнів 

старших класів «Як зробити Інтернет безпечним»,  для 

учителів та батьків «Безпечний Інтернет». 

Майже всі вчителі інформатики Полтавського району 

провели у своїх школах інформаційні лінійки під гаслом 

"Створимо позитивний Інтернет разом", долучились до 

перегляду вебінарів, створили буклети, провели тренінги 

для учнів  «Шлях до безпеки в Інтернеті», опитування «А 

скільки часу ти проводиш в Інтернеті щодня?», батьківські 

збори на тему «Безпека Ваших дітей в Ваших руках» та ін.  

На  сайті http://metodcentr-prr.at.ua можна переглянути 

фото звіти заходів. 

Районне методичне об'єднання  

вчителів фізики 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Пентова А.А. 

День безпечного Інтернету 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Пентова А.А. 

http://metodcentr-prr.at.ua
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1 лютого 2017 року на базі Полтавського університету 

економіки і торгівлі відбувся обласний форум учнівського 

самоврядування  з теми «Вибори голови Полтавської обла-

сної ради старшокласників». 

Метою заходу  було ознайомити учнівську громаду з 

перспективами розвитку, головними орієнтирами, принци-

пами організації та функціонування учнівського самовряду-

вання області. Знайти шляхи співробітництва дітей та доро-

слих у процесі підготовки, прийнятті і виконанні рішень, 

формуванні лідерського центру обласної ради старшоклас-

ників Полтавщини. 

З вітальним  словом  до присутніх кандидатів на посаду 

голови Полтавської обласної ради старшокласників, педа-

гогів області та присутніх гостей  звернулися: Ухань Олена 

Анатоліївна, начальник відділу закладів інтернатного типу, 

позашкільної та виховної роботи Департаменту освіти і нау-

ки облдержадміністрації, Манжура Олександр Васильович, 

проректор Полтавського університету економіки і торгівлі, 

Лець Владислав, член ради студентів Полтавського універ-

ситету економіки і торгівлі, Романенко Анжела Михайлівна, 

методист відділу національно-патріотичного  виховання 

ПОІППО ім. М.В.Остроградського, обласний координатор 

Полтавської обласної ради старшокласників. 

Учасники обласного форуму лідерів  

учнівського самоврядування 

 

Передвиборчі програми на посаду кандидата Полтавсь-

кої  обласної ради старшокласників представили  шість 

претендентів, а саме: Коваленко Станіслав, учень  10 кла-

су Розсошенської гімназії Полтавської районної ради; Лев-

ченко Андрій, учень 10 класу Кременчуцького ліцею №4 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; Морті-

ков  Владислав, учень  10 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 Горішньоплавнівської міської ради; Марче-

нко Світлана, учениця  11 класу Глобинської загальноосвіт-

ньої школи  І-ІІІ ступенів  

№5 виконавчого комітету Глобинської міської ради; При-

скок Юлія, учениця  10 класу Полтавської загальноосвіт-

ньої школи № 22 Полтавської міської ради; Гульбич Вікто-

рія, учениця 10 класу Комишнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради. 

Також для  лідерів учнівського самоврядування  та для  

всіх присутніх був проведений майстер-клас «Що значить 

бути лідером?» директором навчально-наукового інститу-

ту лідерства  Нестулею Світланою Іванівною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  навчально-наукового інституту  

лідерства  Нестуля Світлана Іванівна 

 

Після майстер-класу були оголошенні результати вибо-

рів та нагороджено учасників  обласного форуму. 

Тож з перемогою вітаємо Коваленка Станіслава, учня  

10 класу Розсошенської гімназії Полтавської районної 

ради! 

 

17 лютого     2017 року     на базі   Полтавського обла-

сного інституту післядипломної педагогічної освіти  

ім. М.В. Остроградського кафедрою менеджменту   було 

проведено  настановне заняття з теми «Розбудова школи 

як громадсько-активної». 

У занятті взяли участь загальноосвітні  навчальні  за-

клади  Полтавського району, які бажають приєднатися до 

мережі громадсько-активних шкіл Полтавської області, а 

саме: Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Головачанський 

НВК, Тахтаулівський НВК, Божківський НВК, Вацівська 

ЗОШ І-ІІ ступенів ім.Володі Тюріна. 

Обласний форум учнівського самоврядування   

Розбудова школи як  громадсько-

активної 

Методист РМК   МСЦОЗО 

Кішінець О.А.     
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Наставновне заняття з теми «Розбудова школи як 

громадсько-активної». 

(на фото: Зелюк В.В,ректор  Полтавського обласного інсти-

туту післядипломної педагогічної освіти  ім. М. 

В. Остроградського, Королюк С.В, завідувачка кафедрою 

менеджменту Полтавського обласного інституту післядипло-

мної педагогічної освіти  ім. М. В. Остроградського, Пили-

пенко К.О., директор Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пол-

тавської районної ради) 

 

 

Пилипенко Катерина Олексіївна, директор Терешківсь-

кої ЗОШ І-ІІІ ступенів презентувала   проект   «Розвиток спо-

рту на селі – запорука здорової громади» в рамках реаліза-

ції проекту «Розвиток громад в Україні шляхом впрова-

дження Програми «Школа як осередок розвитку громади». 

 

23 лютого 2017 року на базі Степненського навчально-

виховного комплексу відбулося засідання творчої групи 

заступників директорів з виховної роботи, педагогів-

організаторів, класних керівників з теми «Організація пат-

ріотичного виховання у контексті розвитку духовного потен-

ціалу особистості дитини». 

З метою формування духовного потенціалу особистості 

дитини через глибину українських символів  був проведе-

ний виховний  захід «Душа  мого  народу – рушники, барві-

нками і мальвами  зігріта» та виставкова ярмарка 

«Творчість моєї  родини». 

 

  

На фото учасники творчої групи, директор та учні   

Степненського НВК, директор Полтавського  

районного музею Рушника 

 

 

 

Виховний  захід «Душа  мого  народу – рушники, барвін-

ками і мальвами  зігріта» 

 

 

 

Виховний  захід «Душа  мого  народу – рушники, барвін-

ками і мальвами  зігріта» 

 

 

 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Кішінець О.А. 

Організація патріотичного виховання у 

контексті розвитку духовного потенціалу 

особистості дитини 
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Виставкова ярмарка «Творчість моєї  родини» 

Виставкова ярмарка «Творчість моєї  родини» 

 

У ході засідання творчої групи були опрацьовані матері-

али, які будуть внесені до збірника кращих методичних  

розробок  національно-патріотичного спрямування. 

Наприкінці засідання творчої групи Яна Валеріївна Ре-

шітник, директор Полтавського районного музею Рушника, 

провела екскурсію по музею. 

15 лютого 2017 року на базі Копилівськомого ДНЗ 

«Ялинка» відбулося засідання  «круглого столу» для практич-

них психологів «Охоплення дітей дошкільного віку психологі-

чним супроводом у дошкільних підрозділах НВК». Роботу 

засідання розпочала презентацією дитячого навчального 

закладу «Ялинка» завідуюча Гольтвяниця К.Д.  

 

Стаценко О.В., практичний психолог Копилівського 

ДНЗ «Ялинка» провела відкрите заняття для старших до-

шкільників «Казка почуттів», метою якого було зниження 

емоційного напруження, формування вміння показувати 

свої почуття.  Олена Василівна на занятті використовува-

ла методи рефлексії, діалогу та технологію казко терапії.  

Розвивальне заняття «Казка почуттів» 

ведуча Стаценко О.В., практичний психолог  

Копилівського ДНЗ 

 

Методистом психологічної служби Бибич Г.В. для учас-

ників засідання  було підготовлено доповідь 

«Психологічний аналіз заняття». Наголошено на тому, що 

в ході аналізу практичний психолог має можливість погля-

нути на свій урок, як би з боку. Усвідомити його як явище 

в цілому, цілеспрямовано осмислити сукупність власних 

теоретичних знань, способів, прийомів роботи в їх прак-

тичній взаємодії з групою малюків або  конкретними діт-

ками. Це - рефлексія, що дозволяє оцінити свої сильні і 

слабкі сторони, визначити резерви, що не реалізовують-

ся, уточнити окремі моменти індивідуального стилю діяль-

ності. 

Цюпа Л.Г., практичний психолог Терешківської ЗОШ І-

ІІІ ст. поділилася власним досвідом щодо організації на-

ступності у навчанні дошкільної  та шкільної  ланки. Наго-

лосила, що на сьогоднішній день практичних психологів 

хвилюють успішність гармонійного психологічного розви-

тку дитини, забезпечення емоційної комфортності та  

безпосереднього й контактного спілкування. 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Кішінець О.А. 

«Круглий стіл» для практичних психологів 

дошкільних підрозділів НВК та дитячих 

навчальних закладів 
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 Іващенко Ю.М., практичний психолог Розсошенського 

ДНЗ «Зірочка», ознайомила присутніх з проективною мето-

дикою «Школа звірів». Мета якої — проведення діагностики 

адаптації до школи або майбутнього шкільного процесу; 

виявлення труднощів в учбовій діяльності; виявлення труд-

нощів в спілкуванні з однолітками. 

Учасники «круглого столу» проводять 

 психологічний аналіз переглянутого заняття 

 

Крючкова С.М., практичний психолог Сем’янівського 

НВК підготувала виступ «Циклограма в дитячому садочку та 

організація психолого-педагогічним супроводом дошкіль-

нят».  Після виступу  учасники «круглого столу» обговорюва-

ли ефективність даного виду роботи. Отже, ефективним 

методом організації діяльності практичного психолога є 

створення циклограми, яка дає змогу значно підвищити 

ефективність роботи. Циклограма професійної діяльності є 

одним з проявів усталеної системності в організаційно-

методичній роботі. Така циклограма дає змогу фахівцеві 

оптимально побудувати свою роботу. 

22.02.2017 р. на базі Щербанівського НВК відбу-

лося засідання школи молодого спеціаліста, на якому 

в рамках своєї атестації Калініченко О.В.,  практичний 

психолог Горянської ЗОШ І-ІІІ ст., провела тренінг 

«Професійна компетентність практичного психолога та 

соціального педагога, конструктивна взаємодія з учас-

никами навчально–виховного процесу». Метою трені-

нгу було визначення суті поняття компетентності як 

психологічного аспекту професійного становлення осо-

бистості; сприяння розвитку навичок психологічної ре-

флексії та підвищення психологічної компетентності 

шляхом ефективної групової взаємодії.  

Учасники ШМС отримали нові знання та доповнили 

свою професійну скарбничку цікавими вправами, які 

можуть використати в подальшій роботі. 

Методистом Бибич Г.В було проведено інтервізію з 

молодими спеціалістами психологічної служби району. 

 

 

22 лютого 2017 року в корекційному центрі на базі 

Щербанівського НВК відбулося засідання робочої групи 

шкільних психологів. Потребою цієї зустрічі було звернен-

ня батьків та педагогів до психологічної служби щодо па-

ніки через так звані «групи смерті» в соціальних мережах. 

Практичними психологами було опрацьовано статті з соц-

мереж: «Смертельні підліткові ігри добралися і до Украї-

ни», «Кити тут ні при чому»: що робити батькам, коли всі 

навколо панікують», «Про синіх китів:  хто і навіщо розкру-

чує в Україні тему підліткових суїцидів?».  Всі учасники 

прийшли до висновку, що інформація в цих  статтях фей-

кова. 

Учасники робочої  групи 

 

 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Бибич Г.В. 

Професійні компетенції практичного 

психолога 

Методист РМК  МСЦОЗО     
Бибич Г.В. 

Робоча група  практичних психологів  
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На сьогоднішній день ми всі постійно перебуваємо у вирі 

новин, серед яких є пропаганда і неправдива, фейкова ін-

формація. На жаль, останнім часом дуже поширилося таке 

явище, як «фейкова» (фальшива) інформація. Їх доволі важ-

ко розпізнати без основних навичок і знань з медіаграмот-

ності. Тому робочою групою було запропоновано практич-

ним психологам провести з педагогічними працівниками 

тренінг або практичний семінар «Не потони в інформаційно-

му дощі»; підготувати виступи на батьківські збори «Правила 

безпечного використання інформаційно-комунікативних 

технологій»; провести для учнів заняття з просвітницької про-

грами «Обери САМ!!!ЗМІ – як особливий чинник впливу на 

формування способу життя» автор – укладач О.І.Черевань.  

Також кожен учасник робочої групи поділився своїм дос-

відом щодо проведення в загальноосвітніх навчальних за-

кладах заходів  з медіаграмотності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні жінки-освітяни! 

Прийміть  найщиріші  вітання з прекрасним  

весняним святом краси й любові  

Міжнародним жіночим днем ! 

Усе   найсвітліше,  що  є  у нашому житті — щастя,    

радість,  кохання  —  пов'язане   з   Жінкою, бере-

гинею роду людського. Ваша енергія, натхнення, 

активна  життєва  позиція  несуть у світ добро, 

любов і спокій. Хай радість і злагода панують у 

кожній родині!  Нехай прекрасні почуття зігріва-

ють Ваші серця, а Ваша доля буде щедро осяяна 

теплом і любов'ю, а серце зігріте турботою і ува-

гою рідних і близьких!                

 

 

    

З повагою,  

Директор  комунального  закладу   

“Методичний сервісний центр  з 

надання освітніх послуг закладам 

освіти   Полтавського     району”  

Полтавської районної ради              І.Л.Важеніна 

 

Адреса   районного методичного кабінету  

МСЦОЗО 
Полтавської районної ради  

  Полтавська область, 

 м.Полтава,  

вул. Шевченка,7.    

Телефон: 8 (05322)  60-83-82        

Е-mail: polrnosvita@ukr.net               

Адреса інформаційного центру  

РМК  МСЦОЗО 

Полтавської районної ради  

Полтавський район, 

 с.Розсошенці,  

вул. Шкільна,18.   

Телефон: 8 (0532) 59-02-93     

Е-mail: icentrrmk@ukr.net               

Учитель повинен бути артистом, художником, 

гаряче закоханим у свою справу. 

А.Чехов  

Методист РМК   МСЦОЗО     
Бибич Г.В. 

До уваги керівників навчальних закладів! 

Нагадуємо, що методична робота з учителями 

продовжується в он-лайн режимі на персональних блогах та 

сайтах методистів-предметників. Детальну інформацію 

можна отримати на офіційному сайті Полтавського 

районного методичного кабінету (https://plrmk.jimdo.com) 

за посиланням 

 https://plrmk.jimdo.com/методисти-з-навчальних-

предметів/ 

 


