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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Пол тавсь кий дер жав ний пе да гогічний 
універ си тет імені В. Г. Ко ро лен ка 
по да ру вав Ре ше тилівщині не тіль ки 

чу до вих філо логів, істо риків, біологів, пси хо-
логів, а й са мовідда них ма те ма тиків. Із 57 вчи-
телів ма те ма ти ки, фізи ки, інфор ма ти ки, які 
нині пра цю ють у шко лах райо ну, 54 є йо го ви пу-
ск ни ка ми. Ко жен із них — твор ча осо бистість, 
для кож но го жит тя шко ли невідділь не від при-
ват но го жит тя. 43 пе да го ги ма ють ви щу квалі-
фікаційну ка те горію, 14 — зван ня «Стар ший 
учи тель», шість — «Вчи тель-ме то дист».

Свої зас лу ги во ни підтве рд жу ють що ден-
ною ро бо тою з ви хо ван ця ми, успіхи яких і є 
найк ра щою оцінкою. За ос танні п’ять років 
біль ше де ся ти учнів шкіл Ре ше тилівщи ни ста-
ли при зе ра ми об лас них олімпіад, п’яте ро — 
при зе ра ми об лас но го кон кур су-за хис ту на у-
ко во-дослідниць ких робіт МАН, 19 — щоріч-
ної об лас ної олімпіади «Пролісок». З 2006 р. 
учні шкіл райо ну — ак тивні учас ни ки Міжна-
род но го ма те ма тич но го кон кур су «Кен гу ру».

На у ко во-ме то дич на ро бо та з пе да-
гогічни ми кад ра ми в районі спря мо ва на на підви щен ня 
їхнь о го про фесійно го рівня, пе ре орієнтацію на но ву 
філо софію освіти, вдос ко на лен ня інфор маційно-
аналітич но го за без пе чен ня освітнь о го про це су. Знач ну 
роль у ць о му відігра ють керівни ки район них пред мет-
них ме то дич них комісій вчи телів ма те ма ти ки, фізи ки, 
інфор ма ти ки К. М. Ігна тен ко, В. М. Чер кун, В. В. Гни да.

Оп ти маль не поєднан ня тра диційних та інно ваційних 
форм ро бо ти, ефек тив не ви ко рис тан ня інфор маційно-ко-
мунікаційних тех но логій, дот ри ман ня ви мог прог рам та 
індивіду аль ний вплив на кож но го уч ня до по ма га ють 
ре ше тилівсь ким ма те ма ти кам до ся га ти якісно го та ви со-
ко го ре зуль та ту. Са ме так, твор чо та змістов но, пра цю ють 
К. О. Сте па нен ко, Н. Т. За кап ко, В. Д. Го роднічен ко, 
В. В. Бод ня, І. А. Бон да рен ко, Л. І. Олефір, В. П. Ша по вал, 
І. І. Нагірна, Т. О. Пов’яка ло, М. А. Мар чен ко, В. П. Шу лик, 
В. М. День га, Г. М. Ли сяк, А. В. Ко ва лен ко, А. А. Калінічен-
ко, Л. М. Но во ха ка, А. В. Под ро ба ха, О. В. Ро мась.

Учи телі ви ко рис то ву ють фор ми й ме то ди нав чан ня, 
що ак тивізу ють ро зу мо ву діяльність учнів, пра цю ють 
над роз вит ком логічно го мис лен ня, ство рю ють най спри-

ят ливіші умо ви для нав чан ня, ви хо ван ня, роз  вит ку. 
Шлях пе да го га об ра ли вось ме ро учнів Н. М. Бан дури, 
п’яте ро — В. В. Ва си лен ко, Н. О. Гуржій, Л. А. Андрійко.

Дру гий рік поспіль ефек тив но пра цює web-сайт район-
ної пред мет ної комісії вчи телів ма те ма ти ки та фізи ки «Ма те-
ма тич на освіта Ре ше тилівщи ни «плюс» (адміністра тор — 
С. Г. Калінічен ко), де висвітлюєть ся найак ту альніша інфор-
мація (ме то дичні ре ко мен дації, ро бо та район них пред мет-
них ме то дич них комісій, вісті зі шкіл, обмін досвідом, кон-
суль тації, по ра ди то що).

З ме тою по пу ля ри зації своїх пе да гогічних здо бутків учи-
телі бе руть участь у Все ук раїнсь ко му кон курсі пе да гогічної 
майс тер ності «Учи тель ро ку». При зе ром об лас но го ту ру кон-
кур су «Учи тель ро ку-2009» (номінація «Фізи ка») став учи-
тель Федіївсь кої ЗОШ І–ІІІ сту пенів П. П. Шу лик. Пе да го ги 
райо ну відкри ли до ро гу в са мостійне жит тя ба гать ом 
по колінням ви хо ванців, став ши для них взірцем бла го-
род    ства й честі, прик ла дом відда ності об раній про фесії.

Ме то дист район но го ме то дич но го кабіне ту відділу 
освіти, сім’ї, мо лоді та спор ту Ре ше тилівсь кої 

рай дер жадміністрації Т. К. Су ту ла.
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