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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ 

КАДРАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Організація науково-методичної роботи у 2005 – 2010 роках була 

спрямована на піднесення ефективності та посилення її впливу на ріст 

професійної майстерності педагогічних працівників. 

Працівники інституту працювали над розробкою таких проблем: 

«Модернізація післядипломної педагогічної і науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в контексті суспільних трансформацій», «Піднесення 

ефективності діяльності РМК (НМЦ) щодо науково-методичного 

забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими 

дітьми». 

Керівництво та координування науково-методичної діяльності 

здійснюється через: 

- діагностування (проведено анкетування працівників РМК (НМЦ) з 

питань планування та організації співпраці з науково-методичними 

підрозділами КОІППО); 

- щорічний аналіз річних планів роботи, якісного складу працівників 

методичних кабінетів;  

- моніторинг ефективності функціонування діючої структури 

методичної роботи з педагогічними кадрами та визначення завдань щодо її 

вдосконалення у новому навчальному році. 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється на основі 

особистісно орієнтованого підходу, диференціації й індивідуалізації, які 

забезпечуються різними формами організації навчання під час курсової та  

між курсової підготовки. 

На основі аналізу кадрового потенціалу рай(міськ)методкабінетів, 

центрів визначені потреби у підвищенні кваліфікації завідуючих і 

методистів. 

З метою підвищення професійної майстерності завідуючих та 

методистів РМК (НМЦ) з 2005 року  започатковані  проблемні курси, які 
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проведені з актуальних проблем науково-методичного забезпечення 

модернізації освіти: 

 «Науково-методичне забезпечення профільного навчання» та 

«Інформатизація діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів)» (2005рік); 

«Методологічні й технологічні аспекти модернізації науково-

методичної діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)» 

(2006 рік); 

«Моніторинговий супровід модернізації навчально-виховного процесу і 

методичної роботи з педагогічними кадрами» (2007 рік); 

«Модернізація діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) в умовах інноваційного розвитку освіти» (2008 рік); 

«Теоретичні та організаційні аспекти управління розвитком системи 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у міжкурсовий період»  

(2010 рік); 

«Науково-методичне забезпечення модернізації загальної середньої 

освіти в умовах переходу на новий зміст та на 12-річний термін навчання» 

(2010 рік). 

Наведена нижче діаграма свідчить про зростання потреби методичних 

працівників у підвищенні кваліфікації на базі КОІППО в умовах модернізації 

освітньої галузі. 
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З метою удосконалення системи підвищення кваліфікації методичних 

кадрів розроблені: 

 перспективний план підвищення кваліфікації працівників РМК 

(НМЦ) на 2009 -2013 роки; 

 концептуальні основи підвищення кваліфікації за спеціальністю; 

 концепція культурно-освітньої роботи зі слухачами; 

 освітньо-професійні програми спеціалізації та  стажування; 

 тематики індивідуальних завдань, рефератів для самостійної роботи, 

підсумкових курсових робіт слухачів; 

 програми підсумкового контролю та ін. 

Створена система науково-методичної роботи на діагностичній основі, 

яка постійно вдосконалюючись, нині включає:  

 постійно діючі семінари завідуючих РМК (ММК), директорів 

НМЦ; 

 обласні постійно діючі проблемні семінари методистів і голів 

РМО (ММО) (з фаху, виховної роботи, бібліотечних фондів, по кадрах, 

охорони дитинства),  голів РМО (ММО), директорів опорних шкіл; 

 обласну школу вдосконалення методичної майстерності 

працівників РМК (НМЦ); 
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 науково-методичні сесії та інтегровані семінари; 

 майстер-класи досвідчених завідуючих РМК (НМЦ) і методистів; 

 творчі групи; 

 інструктивно-методичні наради завідуючих. 

Система науково-методичної роботи з працівниками РМК (НМЦ): 
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 Проблеми обласних семінарів завідуючих і методистів РМК (НМЦ), 

обласної школи вдосконалення методичної майстерності охоплює широке 

коло актуальних питань:  

«Забезпечення стратегічного проектно-цільового планування роботи 

РМК (НМЦ)»; 

 «Інноваційна діяльність методичної служби в світлі європейської 

інтеграції України»; 

«Система аналітичної і коригуючої діяльності РМК (НМЦ)»; 
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«Інформатизація діяльності РМК (НМЦ): мета, завдання, досвід, 

проблеми, перспективи»; 

«Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку керівника 

школи»; 

«Роль районного (міського) методичного кабінету (центру) у підготовці 

педагогічних кадрів до створення ефективних виховних систем»; 

«Технології моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду»; 

 «РМК (НМЦ) і актуальні проблеми підготовки і проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання» та ін. 

З метою адаптації новопризначених методистів до професійної 

діяльності та управління процесом становлення їх професійної 

компетентності оновлено зміст і форми науково-методичної роботи з 

новопризначеними працівниками РМК (НМЦ): 

 розроблена Програма стажування; 

 щороку проводиться настановчий семінар з проблеми 

«Реалізація основних функцій діяльності методиста в умовах модернізації 

освіти»; 

 запроваджено стажування і методичний практикум на базі 

навчально-методичних кабінетів, центрів, лабораторій, кафедр КОІППО та 

базових РМК (НМЦ); 

 у 2006-2009 роках працювала школа молодого методиста, 

програма занять якої включала розгляд актуальних питань організації 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08. 

2009 року № 1119 з метою приведення діяльності районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) відповідно до нового Положення у 2009-2010 

роках проведено ряд заходів: 
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 глибоко опрацьоване нове Положення про районний (міський) 

методичний кабінет (центр), розроблені і реалізуються заходи щодо його 

впровадження; 

 проблеми модернізації діяльності РМК (МНЦ) відповідно до нового 

Положення обговорені на спільній нараді-семінарі начальників відділів 

(управлінь) освіти та завідуючих районними (міськими) методичними 

кабінетами, на обласних семінарах-практикумах; 

 виїзний семінар завідуючих районними (міськими) методичними 

кабінетами (центрами) на базі Уманського районного методичного кабінету 

Черкаської області з проблеми «Інноваційні підходи до організації науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового 

Положення про районний (міський) методичний кабінет, центр»                 

(20-21 квітня 2010 року);  

 у «Методичному віснику» № 45 опублікована стаття «Нове 

положення про районний (міський) методичний кабінет (центр): завдання та 

шляхи реалізації»; 

 розпочато створення електронного варіанту бази даних якісного 

складу працівників районних (міських) методичних кабінетів (центрів). 

Слід відзначити цілеспрямовану діяльність над реалізацією науково-

методичної проблеми інституту «Науково-методичне забезпечення 

підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми». Вирішенню цієї 

проблемної теми були підпорядковані структура, зміст і форми науково-

методичної роботи з завідуючими РМК (НМЦ), методистами, членами 

методичного активу регіональних методичних служб, педагогічними 

працівниками області. Плідно працювала створена обласна творча група 

«Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми», творча 

група методистів «Роль РМК у підготовці вчителя до роботи з обдарованими 

дітьми».  У 2008 році започатковано проведення науково-методичних сесій 

«Підготовка вчителя до виявлення і підтримки обдарованої дитини», 

інтегрованого семінару-тренінгу «Організація науково-методичної роботи з 
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педагогами, які працюють з обдарованими дітьми». Протягом 2008-2010 року 

працівники центру брали участь у проведенні проблемних курсів для різних 

категорій педпрацівників, обласних семінарів, науково-методичних 

конференцій. 

Питанням удосконалення роботи з обдарованими дітьми та окремим її 

аспектам присвячені: методичні рекомендації «Увага: обдаровані діти!», 4 

методичні посібники започаткованої серії «Ідеї В.О. Сухомлинського на 

Кіровоградщині», матеріали «Методичного вісника» № 44, 6 публікацій 

науково-методичного журналу «Педагогічний вісник» та інші. 

Створена і успішно функціонує мережа опорних шкіл з проблем 

організації роботи з обдарованими дітьми, до якої входять 25 навчальних 

закладів області. 

З метою підготовки працівників методичних кабінетів (центрів) 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), членів 

методичного активу з питань упровадження сучасних технологій оцінювання 

та моніторингу якості освіти проведені: 

 наради завідуючих районними, міськими методичними кабінетами, 

центрами; 

 обласний семінар завідуючих районними, міськими методичними 

кабінетами, центрами з проблеми «Система аналітичної і коригуючої 

діяльності районного, міського методичного кабінету (центру)»; 

 заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності 

методистів РМК (НМЦ) з проблеми “Аналітико-прогностична діяльність 

методиста (на базі КОІППО і Компаніївського РМК). 

Підготовлені методичні рекомендації з питань впровадження 

моніторингових досліджень у практичній діяльності методиста, висвітлені у 

статтях “Система моніторингу ефективності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами (методичний вісник № 43),  “Аналітична діяльність 

методиста” (методичний вісник № 44). 
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Пріоритетним напрямом діяльності центру є вивчення, поширення і 

впровадження  сучасних освітніх технологій. 

Науково-методичний супровід готовності педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів, районних (міських) методичних 

кабінетів до інноваційної діяльності здійснюється шляхом: 

 створення обласних методичних формувань (семінари, тренінги, 

творчі групи, майстер-класи, школи педагогічного досвіду, школи 

технологічного досвіду тощо);  

 проведення експериментально-дослідницької роботи;  

 науково-методичного супроводу апробації навчальної методичної 

літератури тощо. 

Схвальні відгуки у завідувачів РМК (НМЦ) отримав проведений 

видавництвом «Шкільний світ» за участю навчального відділу тренінг 

«Організація та методичне забезпечення проектної та експериментальної 

діяльності школи».  

В рамках комплексної проблеми наукових досліджень «Науково-

методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти» реалізуються такі 

експериментальні проекти: 

«Модернізація післядипломної педагогічної освіти»; 

«Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у 

національному освітньому просторі»; 

«Науково-методична робота у системі управлінської діяльності 

рай(міськ)уо, РМК (НМЦ), керівників шкіл». 

У 2005-2010 роках центром координації та обласними творчими 

групами досліджувались проблеми: 

«Модернізація структури, змісту і форм науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в малокомплектній школі»; 

 «Творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в 

практику модернізації освіти»; 
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«Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості 

керівника школи»; 

«Інформатизація діяльності РМК (НМЦ)»;  

«Методична робота з педагогічними кадрами в умовах функціонування 

освітніх округів»; 

«В.О.Сухомлинський про розвиток здібностей і обдарувань учнів»; 

«Науково-методичне забезпечення якості освіти сільського району»; 

«Науково-методичне забезпечення профілізації старшої школи». 

Результати проведених досліджень висвітлені у підготовлених 

працівниками центру координації методичних посібниках, рекомендаціях, 

публікаціях. 

Важливим напрямком діяльності інституту є вивчення, узагальнення і 

поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Проблеми моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду постійно розглядаються  на засіданнях 

вченої і науково-методичної рад КОІППО імені Василя Сухомлинського, на 

апаратних нарадах працівників інституту. Так,  наприклад, у 2008-2010 роках 

на засіданнях рад обговорені питання «Про роботу проблемних семінарів, 

творчих груп, шкіл ППД з питань вивчення стану навчання і розвитку 

здібностей обдарованих дітей», «Опорні школи в системі науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами: стан і шляхи вдосконалення», 

«Про підсумки тематичного вивчення діяльності Петрівського РМК з питань 

науково-методичного забезпечення становлення і професійного розвитку 

керівників  шкіл»; 

На виконання постанови Вченої ради КОІППО від 4 травня 2004 року 

розроблені перспективні плани вивчення досвіду завідуючих РМК (НМЦ), 

методистів, опорних шкіл, навчальних закладів, методичних формувань на 

2006-2010 роки, здійснюється поетапна їх реалізація. 

Відповідно до наказу КОІППО від 11 березня 2008 року № 31 «Про 

введення в дію рішень Вченої ради»: 
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проведено паспортизацію опорних навчальних закладів; 

- навчально-методичними підрозділами сформована база даних про 

об’єкти перспективного педагогічного досвіду; 

- укладено і представлено на сайті КОІППО анотований каталог 

«Перспективний педагогічний досвід Кіровоградщини», до якого включені 

130 матеріалів, що характеризують досвід роботи районних (міських) 

методичних кабінетів, педагогічних колективів опорних шкіл, майстрів 

педагогічної праці. 

Слід відзначити, що з кожним роком зростає  кількість об’єктів 

узагальненого та внесеного до обласного банку перспективного досвіду: 

25

3

130

12

2005 2010

КОІППО

центр

 

У період з 2005 по 2010 роки вивчено, узагальнено і схвалено вченою 

радою КОІППО досвід роботи: 

 Олександрівського РМК з питань науково-методинго 

забезпечення професійного становлення молодого вчителя (методичний 

посібник «Шлях до майстерності»; 

 Онуфріївського РМК з питань науково-методичного забезпечення 

вивчення і творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 

(методичний посібник «Ідеї В.О. Сухомлинського  живуть і розвиваються на 

Онуфріївщині»); 
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 завідуючої Добровеличківським РМК Н.М. Климчук з питань 

підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами (методичний посібник «Інноваційність як стиль 

професійної діяльності»); 

 Бобринецького РМК з питань піднесення ролі опорних шкіл і 

творчих груп в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами 

(методичний посібник «Творчий потенціал опорних шкіл в дії»); 

 педагогічних колективів опорних шкіл з проблем творчої 

трансформації в практику модернізації освіти педагогічних ідей Василя 

Сухомлинського. 

Науково-методичною радою схвалено досвід роботи Петрівського 

РМК з питань науково-методичного забезпечення становлення і 

професійного розвитку особистості керівника школи. 

Продовжується вивчення досвіду роботи М.В. Пахолівецької, 

директора  ЦМСПС  з питань управління процесом професійного розвитку 

методиста. Розпочато вивчення досвіду роботи методиста Олександрійського 

РМК О.В. Даценка. 

Матеріали, що характеризують досвід роботи освітян області, 

представлені на сторінках науково-методичних видань Міністерства освіти і 

науки України, Академії педагогічних наук, видавництв «Шкільний світ», 

«Основа» та ін. 

Трибуною перспективного досвіду стали в області «Методичний 

вісник» та започаткований у 2007 році науково-методичний журнал 

«Педагогічний вісник», особливе місце займає серія видань «Ідеї 

Сухомлинського В.О. на Кіровоградщині». 

Презентація і поширення досвіду здійснюється через різні форми 

науково-методичної роботи: конференції, педагогічні виставки, ярмарки 

педагогічних ідей і творчих знахідок, фестивалі тощо). 

З 2006 року започатковані творчі звіти методичних кабінетів 

(центрів), педагогічних колективів, методичних формувань. Зокрема, 
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проведені творчі звіти Бобринецького РМК, Онуфріївського РМК, 

Світловодського ММК, Петрівського РМК. 

З метою презентації, поширення і впровадження  досвіду організації 

методичної  роботи проведені майстер-класи завідуючої Бобринецьким РМК 

Крячко К.І. та директора  Кіровоградського міського ЦМСПС Пахолівецької 

М.В., методистів Ляшко Н.В., Даценка О.В. (Олександрійський РМК), 

Зубкової О.В. (Компаніївський РМК), Стрельцової Т.П. (Бобринецький 

РМК). 

У 2007 році проведений обласний огляд-конкурс творчих груп та  

обласний фестиваль «Творча група в системі методичної роботи з 

педагогічними кадрами». 

Розширена мережа шкіл педагогічної майстерності та шкіл 

перспективного педагогічного досвіду, творчих груп, майстер-класів з 

актуальних проблем модернізації навчально-виховного процесу, 

впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання. 
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З метою пропаганди і творчого впровадження перспективного досвіду 

організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами створені 

обласні базові РМК (НМЦ), на базі яких проводяться семінари, творчі звіти, 

портрети РМК, методистів, творчих груп, конференції з обміну досвідом, 

виставки, методичні фестивалі, педагогічні читання тощо. 

Змістовні науково-методичні заходи проведені на базі Світловодського 

ММК, Бобринецького, Новоукраїнського, Олександрівського, 

Олександрійського, Петрівського РМК, Олександрійського НМЦ та ЦМСПС 

м.Кіровограда. 
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В системі моделювання, вивчення, узагальнення, поширення і 

впровадження ППД особлива роль відводиться опорним школам. Відповідно 

до вимог сьогодення оновлена проблематика опорних шкіл  та методичних 

формувань, створених на їх базі. Найбільш актуальними є такі проблеми: 

- «Модернізація змісту освіти, створення інноваційного освітнього 

простору»; 

- «Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій»; 

- «Організація роботи з обдарованими дітьми»; 

- «Збереження і зміцнення здоров'я дітей»; 

- «Створення системи екологічної освіти»; 

- «Формування національної свідомості учнів, виховання громадянина-

патріота» та інші. 

Науково-методичний кадровий потенціал опорних шкіл є базою для 

роботи з різними категоріями педагогічних працівників. Найбільш широко 

використовується потенціал таких опорних шкіл: НВК «Бобринецька гімназія 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  № 1»; НВК «Гайворонська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.  № 5»; Суботцівська ЗШ І-ІІІ ст. Знамянського 

району; Созонівська ЗШ І-ІІІ ст.  Кіровоградського району; Маловисківська 

ЗШ І-ІІІ ст. № 3; Павлиська ЗШ І-ІІІ ст. № 1 імені В.О. Сухомлинського; та 

інші. 

Відповідно до перспективних планів  на 2006-2010 роки РМК (НМЦ) 

вивчено досвід роботи близько 300 об’єктів, серед яких: 

10 педколективів навчальних закладів; 

18 дошкільних навчальних закладів і працівників ДНЗ; 

25 керівників шкіл; 

19 вчителів початкових класів; 

15 вчителів української мови та літератури; 

12 вчителів математики; 

8 вчителів біології; 

8 класних керівників та ін. 
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Розширена мережа районних (міських) майстер-класів у регіонах. 

Успішно працюють майстер-класи вчителів Логачевської С.П. (Петрівський 

РМК), Каєнка О.В. (Новоукраїнський РМК), Руденко В.О. (Маловисківський 

РМК), Іванової О.М. (Гайворонський РМК), Мельник В.І. (Олександрійський 

НМЦ), Гузь О.Л. (ЦМСПС м. Кіровограда) та інші. 

Ефективно використовуються з метою вивчення досвіду творчі виїзди 

до його джерел (Бобринецький, Добровеличківський, Новоукраїнський, 

Голованівський, Онуфріївський, Кіровоградський, Ульяновський РМК, 

ЦМСПС м.Кіровограда та ін.). 

На виконання Розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 10 вересня 2007 року № 618-р “Про підготовку до відзначення 90-річчя 

від дня народження В.О.Сухомлинського” та наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 29 серпня 2007 року №345 “Про відзначення 

90-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського” 0бласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського розроблені 

і затверджені 10 лютого 2007 року на вченій раді “Заходи щодо підготовки та 

відзначення 90-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського” й Робочий 

план їх реалізації. 

У відповідності з даними документами протягом 2007-2008 років 

науковими та навчально-методичними підрозділами КОІППО проведені: 

- міжнародна науково-практична конференція “В.О.Сухомлинський у 

діалозі з сучасністю: ідеї, досвід, перспективи”. 

- обласні проблемні семінари: 

• директорів опорних шкіл з проблеми “Реалізація ідей 

В.О.Сухомлинського про піднесення педагогічної культури вчителя: 

науково-методичний аспект розвитку творчої особистості вчителя і учня” (на 

базі КОІППО, гімназії № 9, ЗШ I ступеня “Мрія” Кіровоградської міської 

ради); 
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• слухачів творчої лабораторії заступників директорів сільських шкіл з 

проблеми “Впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, 

перспективного педагогічного досвіду, спадщини В.О.Сухомлинського”; 

- щорічні обласні науково-практичні конференції з проблеми “Василь 

Сухомлинський і сучасність»; 

- творчі звіти опорних навчальних закладів “Реалізація педагогічних 

ідей В.О.Сухомлинського в практиці модернізації навчально-виховного 

процесу” (НВК “Бобринецька гімназія – ЗШ I-III ступенів № 1” Бобринецької 

районної ради, Підлісненська ЗШ I-III ступенів Олександрівської районної 

державної адміністрації, Йосипівська ЗШ I-III ступенів Новомиргородської 

районної державної адміністрації, ЗШ І-ІІІ ступенів № 5 Гайворонської 

районної ради, гімназія № 9 Кіровоградської міської ради, ЗШ І ступеня 

“Мрія” Кіровоградської міської ради); 

-  методична естафета “Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в освіті 

сьогодення”. 

- творчі портрети лауреатів премії імені В.О.Сухомлинського 

(заступника директора Суботцівської ЗШ I-III ступенів Знам’янської 

районної ради А.Г.Савлука, вчителя математики ЗШ I-III ступенів №16 

Кіровоградської міської ради В.В.Ретунської); 

- презентації перспективного педагогічного досвіду “Ідеї 

В.О.Сухомлинського в сучасній школі»; 

-  панорами творчих знахідок молодих учителів; 

-  педагогічні виставки “В.О.Сухомлинський і сучасність”. 

Видані матеріали “Ідеї В.О.Сухомлинського живуть і розвиваються на  

Онуфріївщині”. 

За сприяння КОІППО підготовлено і проведено цикл радіопередач з 

питань творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в умовах 

модернізації навчально-виховного процесу в сучасній школі.  

Зростають кількісні показники і якість виданої друкованої продукції. 
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Ефективно використовуються працівниками методичних служб 

підготовлені навчально-методичні посібники і рекомендації: 

 Сучасні підходи до планування діяльності методичних служб (автор 

Половенко О.В.); 

 Система навчання працівників районних (міських) методичних 

кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста (автори 

Постельняк А.І., Половенко О.В.). 

 Оптимальна модель методичної роботи в сільській малокомплектній 

школі(автор Половенко О.В.);  

 Творчі групи в системі методичної роботи (автор Половенко О.В.); 

 Майстер-клас  в системі методичної роботи з педагогічними 

кадрами (автор Постельняк А.І.); 

 Опорні школи(автор Постельняк А.І.); 

 Інноваційність як стиль професійної діяльності. З досвіду роботи 

завідуючої методичним кабінетом відділу освіти Добровеличківської 

райдержадміністрації Н.М. Климчук з питань підвищення інноваційного 

потенціалу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами (автор 

Постельняк А.І.); 
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 Серпневі конференції(автор Постельняк А.І.) та ін. 

У 2008 – 2009 роках започатковані серії видань КОІППО «Ідеї 

В.О. Сухомлинського на Кіровоградщині», «Методична скарбниця 

Кіровоградщини». 

Матеріали працівників інституту розміщені на сторінках 

всеукраїнських видань «Директор школи», «Школа», «Управління школою», 

«Сучасна школа України», у збірниках видавництв «Шкільний світ», 

«Основа», у виданнях КОІППО «Методичний вісник», «Педагогічний 

вісник» та ін. 

Значна увага приділяється вивченню і аналізу діяльності РМК (НМЦ). 

Протягом 2005-2010 років вивчено діяльність 24 районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів). 

В ході вивчення робляться висновки про відповідність реального стану 

справ поставленим цілям, завданням, планам та визначаються зміст і форми 

надання необхідної науково-методичної допомоги щодо поліпшення 

діяльності РМК, здійснюється аналіз результативності підвищення 

кваліфікації методичних працівників на курсах та їх участі в обласних 

методичних формуваннях. 

Результати вивчень виносяться на розгляд вченої та науково-

методичної рад КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

За наслідками комплексного і тематичного вивчення підготовлені 

аналітичні матеріали: 

«Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо 

модернізації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами» (2006р.); 

«Система моніторингу ефективності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами» (2007 р.); 

«Аналітична діяльність методиста» (2008рік); 

«Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості 

керівника школи» (2009 рік). 
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«Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з 

питань вивчення, узагальнення і впровадження перспективного 

педагогічного досвіду» (2010 рік). 

З метою надання допомоги РМК (ММЦ) з питань удосконалення 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами практикується 

проведення методичних декад, групові виїзди методистів, науковців до 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів), опорних шкіл, 

експериментальних майданчиків. 

Проведена робота позитивно впливає на піднесення ефективності 

науково-методичної діяльності з педагогічними кадрами, ріст професійної 

майстерності методистів, методичного активу. 

Зріс кількісний склад районних, міських методичних кабінетів 

(центрів) 
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Підвищився якісний рівень складу працівників РМК (НМЦ), зросла 

кількість методистів,  які мають вищу кваліфікаційну категорію 
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Удосконалені структура, зміст і форми науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в районну та міста. 

Посилено увагу до формування  і вдосконалення системи навчання 

методичного активу, зокрема, керівників районних (міських), міжшкільних і 

шкільних методичних  формувань. 

 

Якісний склад методистів за наслідками атестації

Вища 

категорія

70

36%

І категорія

63

32%

ІІ категорія

6

3%

Спеціаліст

58

29%
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Широко впроваджуються інтерактивні методи навчання педагогічних 

кадрів. 

Значна увага приділяється РМК (НМЦ) розробці науково-методичних 

посібників, розробок, рекомендацій. 

Творчим підходом до організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами відзначається, зокрема, діяльність Бобринецького, 

Добровеличківського, Долинського, Новоукраїнського, Новоарханге-

льського, Олександрівського, Олександрійського, Петрівського, 

Ульяновського РМК, Кіровоградського ЦМСПС, Олександрійського НМЦ, 

Світловодського ММК.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУРСОВОЇ ТА МІЖКУРСОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕДАГОГАМИ ОБЛАСТІ 

 

За період з 2005 по 30 червня 2010 року в Кіровоградському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 

(КОІППО імені Василя Сухомлинського) підвищували кваліфікацію в 

курсовий період 19034 педагогічних працівників, що становить 108,1% від 

замовлень і ліцензованого обсягу:  

Рік Ліцензований обсяг  % 

план факт 

2005 р. 3000 3248 108,3 

2006 р. 3200 3357 104,9 

2007 р. 3200 3473 108,5 

2008 р. 3200 3479 108,7 

2009 р. 3200 3514 109,8 

2010 р.  
(станом на 

30.06.2010р.) 

1810 1963 108,5 

Всього  17610 19034 108,1 

 

З них - 1047 керівників закладів освіти (директори шкіл, заступники 

директорів шкіл з навчально-виховної, виховної роботи, керівники 

позашкільних і дошкільних навчальних закладів), 2971 учителів початкових 
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класів, 10161 учителів загальноосвітніх предметів, 2238 працівників 

дошкільних закладів, 670 працівників інтернатних установ, 288 педагогів 

професійних навчальних закладів (Таблиця 1).  

 

 



 Таблиця 1 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників окремих категорій (вибірково) на курсах 

в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського з 2005 по 2010 роки 

 

Категорія 

педпрацівників  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(січень-червень) 

Всього  

п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф % 

Керівники 

загальноосвітніх 

закладів освіти 

180 162 240 223 257 251 178 170 184 180 54 61 1093 1047 95,8 

Учителі початкових 

класів  

495 533 510 542 470 521 480 504 550 573 280 298 2785 2971 107,0 

Працівники 

дошкільних закладів 

360 366 330 333 414 437 390 439 384 394 252 269 2130 2238 105,0 

Учителі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

1600 1824 1710 1821 1687 1868 1800 1892 1651 1818 818 938 9266 10161 110,0 

Педпрацівники 

інтернатних установ  

160 157 50 33 38 57 93 108 116 154 120 161 577 670 116,1 

Педпрацівники 

професійних 

навчальних закладів  

50 42 71 60 40 37 95 75 43 41 35 33 334 288 86,2 
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В розрізі регіонів області співвідношення замовлення на підвищення кваліфікації і фактичне його задоволення, 

тобто матеріальне забезпечення відрядження і явка педагога на курси, виглядає таким чином: 

№ 
п/п РАЙОНИ І МІСТА ОБЛАСТІ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всього 

п ф п ф п ф п ф п ф п ф п ф % 

1 Бобринецький  120 135 95 97 118 119 95 97 95 89 60 62 583 599 103,0 

2 Вільшанський 70 69 60 58 62 61 56 56 68 66 35 34 351 344 98,0 

3 Гайворонський 100 99 91 90 92 97 102 103 96 96 60 55 541 540 99,9 

4 Голованівський  89 97 104 108 102 107 120 124 119 118 68 68 602 622 103,0 

5 Добровеличківський  110 110 117 116 100 103 120 130 112 110 69 69 628 638 102,0 

6 Долинський  93 94 125 132 110 118 95 100 95 97 65 67 583 608 104,0 

7 Знам’янський  106 106 89 86 95 93 93 92 87 84 49 51 519 512 99,0 

8 Кіровоградський  150 161 163 165 130 145 169 168 140 135 70 73 822 847 103,0 

9 Компаніївський  59 59 62 61 70 69 75 75 76 81 33 35 375 380 101,0 

10 Маловисківський  100 109 140 144 130 137 100 110 109 109 57 61 636 670 105,0 

11 Новгородківський  67 66 61 60 75 69 55 62 80 78 28 27 366 352 96,0 

12 Новоархангельський 89 90 95 94 112 116 70 72 79 78 38 43 483 493 102,0 

13 Новомиргородський  99 100 101 112 111 121 88 92 108 108 53 58 560 591 105,0 

14 Новоукраїнський  143 153 114 124 120 138 119 129 160 165 85 89 741 798 108,0 

15 Олександрівський  108 109 105 105 107 107 125 125 97 97 62 63 604 606 100,3 

16 Олександрійський  85 85 125 123 110 109 102 108 105 109 42 45 569 579 102,0 

17 Онуфріївський  65 71 85 82 66 65 65 62 45 32 37 33 363 345 95,0 

18 Петрівський  99 106 76 78 80 80 75 74 70 74 45 47 445 459 103,0 

19 Світловодський  30 31 46 40 56 54 32 24 51 45 30 30 245 224 91,0 

20 Ульяновський  80 86 60 59 66 70 68 67 93 94 46 46 413 422 102,0 

21 Устинівський  50 50 50 46 40 35 45 44 65 70 29 29 279 274 98,0 

22 м. Знам’янка 95 99 71 74 80 95 85 92 82 102 40 49 453 511 113,0 

23 м. Олександрія 165 171 220 220 190 205 230 235 238 182 115 115 1158 1128 97,0 

24 м. Світловодськ  75 80 81 80 104 121 93 93 107 110 40 41 500 525 105,0 

25 м. Кіровоград  600 635 760 796 796 806 735 763 664 690 399 408 3954 4098 104,0 

26 ППО 50 42 71 60 40 37 95 75 43 41 35 33 334 288 86,0 

27 Інтернати 103 157 33 50 38 57 93 108 116 154 120 161 503 687 137,0 

28 Інші  78  97  139        894  

 Всього по області: 3000 3248 3200 3357 3200 3473 3200 3479 3200 3514 1810 1963 17610 19034 108,1 
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Серед районів (міст) області, які постійно виконують свої заявки:  

Бобринецький  

Голованівський  

Добровеличківський  

Долинський  

Кіровоградський  

Маловисківський  

Новомиргородський 

Олександрівський  

Олександрійський  

Петрівський  

м. Знам’янка  

м. Світловодськ  

м. Кіровоград  

м. Олександрія (за 

виключенням 2009 року)  

Останні 2-4 роки кращим стало організаційне (і, мабуть, фінансове) 

забезпечення навчання педагогів на курсах у Компаніївському, 

Новоархангельському, Ульяновському, Устинівському районах.  

Традиційно проблеми з виконанням своїх же замовлень мають 

Онуфріївський, Новгородківський, Вільшанський райони, заклади 

професійно-технічної освіти. 

При цьому, можемо констатувати, що фактично кожен педагог області 

має можливість реалізувати гарантоване йому Законом України «Про освіту» 

право підвищити кваліфікацію один раз на 5 років.  

Одним із важливих факторів, які впливають на зазначені вище кількісні 

показники діяльності інституту і методичних служб районів (міст), є увага, 

що приділяється змісту і якості навчального процесу в нашому закладі. 

Практично всі курси, які проводить КОІППО імені Василя 

Сухомлинського – проблемно-тематичні. Таке спрямування навчального 

процесу забезпечує поглиблення й оновлення професійних знань і умінь 

педагогічних працівників у галузі сучасних освітніх та інформаційних 

технологій, модернізації змісту освіти.  

Провідними напрямками на курсах протягом останніх 6 років були:  

- Моніторинговий супровід модернізації навчально-виховного 

процесу. 

- Сучасні освітні технології у навчанні і вихованні. 

- Професійне самовдосконалення та самовизначення, педагогічна 

майстерність вчителя.  
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- Оновлення змісту та методики викладання в умовах переходу на 

новий зміст і терміни навчання. 

На курсах розглядаються питання запровадження у навчальний процес 

школи вимог Державного стандарту освіти, Концепції нового змісту освіти, 

підготовки вчителя до роботи за новими навчальними планами, програмами, 

підручниками, використання інтерактивних та інноваційних педагогічних 

технологій, науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими 

дітьми, формування професійної компетентності педагога як умови 

активізації творчого потенціалу учня, надання допомоги педагогам у 

підготовці випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання, 

моніторингу якості освіти тощо. 

Особливу зацікавленість слухачів викликають авторські курси. З року в 

рік відкриваються нові імена педагогів-новаторів, носіїв перспективного 

педагогічного досвіду. Традиційними стали курси на базі досвіду учителів-

переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»: учителів 

зарубіжної літератури Каєнка О.В. (Новоукраїнський район), Ціпов’яз Л.В. 

(м. Олександрія), Гузь О.О. (м. Кіровоград), учителя інформатики 

Мельника В.І. (м. Олександрія), кращих в області учителів української мови і 

літератури, біології, фізики, географії, початкових класів.  

З 2008 року в інституті розпочали підготовку навчальних планів та 

організаційно-методичного забезпечення курсів за дистанційною (очно-

дистаційною) формою навчання. Перші такі курси з використанням 

інтернет-технологій відбулися у 2009 році. В поточному році таких курсів 

відбудеться 5 (для вчителів інформатики, української мови і літератури, 

історії, керівників шкіл і практичних психологів). 

Безперервність підвищення кваліфікації забезпечується через мережу 

обласних заходів, які працюють для слухачів в інституті у міжкурсовий 

період.  

Починаючи з 2005 року науково-педагогічні і педагогічні працівники 

інституту провели для освітян області 685 наукових і методичних заходів: 
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2005 р. – 128 

2006 р. – 140 

2007 р. – 115 

2008 р. – 140 

2009 р. – 102 

2010 р. – 60 (І півріччя) 

Відбулося 326 засідань творчих груп, майстер-класів, тренінгів, занять 

шкіл технологічного досвіду, удосконалення педагогічної майстерності та 

інших, 359 постійно діючих, науково-практичних, навчальних семінарів, 

семінарів-практикумів тощо.  

Обласною трибуною обміну досвіду з найактуальніших проблем 

сучасної школи стали щорічні Хмурівські методичні читання і науково-

практичні конференції до дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського. 

Кожного року учасниками конференцій, семінарів, слухачами шкіл, 

майстер-класів, членами творчих груп бувають більше двох з половиною 

тисяч педагогів області.  

 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

АПРОБАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Робота Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (далі – відділ) відповідно 

до наказів управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації «Про проведення апробації і моніторингових досліджень 

навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів з апробації 

навчальної літератури» протягом 2005/2006 – 2009/2010 н. р.  спрямована на 

реалізацію організаційно-методичного забезпечення апробації шкільної 

навчальної літератури в закладах освіти районів і міст Кіровоградської 

області з метою сприяння створенню належних умов для рівного доступу до 

якісної освіти. 
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3 6

21

43

53

2005/2006 н.р.

2006/2007 н.р.

2007/2008 н.р.

2008/2009 н.р. 

2009/2010 н.р.

Аналізуючи накази Міністерства освіти і науки України «Про 

проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури 

для загальноосвітніх навчальних закладів» за останні 5 років, можна 

зробити висновок, що кількість підручників, які проходять апробацію, з 

кожним роком постійно збільшується (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Кількість підручників, які проходили апробацію у 

Кіровоградській області 

Відповідно до п. 3.1. Положення про апробацію та моніторингові 

дослідження навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 

травня 2008 року № 401, визначалося не менше 5 загальноосвітніх 

навчальних закладів з паралельними класами для проведення апробації 

підручників різних авторів одним вчителем (рис. 2).  
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Рис. 2. Кількість закладів, у яких проводилась апробація  навчальної 

літератури 
 

У 2005/2006 н. р. апробація проводилась у 2 районах та 3 містах, а вже 

в 2009/2010 н. р. апробацією в Кіровоградській області було охоплено          

19 районів та 4 міста. 

Таблиця 1 

Участь районів і міст Кіровоградської області в апробації підручників 

№ 

пор. 

Райони і міста 

області 

2005/2006 

н. р. 

2006/2007 

н. р. 

2007/2008 

н. р. 

2008/2009 

н. р. 

2009/2010 

н. р. 

1. Бобринецький  + + + + 

2. Вільшанський   + + + 

3. Гайворонський + + + + + 

4. Голованівський   + + + 

5. Добровеличківський  + + + + 

6. Долинський  + + + + 

7. Знам'янський   + + + 

8. Кіровоградський   + + + 

9. Компаніївський   + + + 

10. Маловисківський   + + + 

11. Новгородківський   + +  

12. Новоархангельський      
13. Новомиргородський   + + + 
14. Новоукраїнський + + + + + 
15. Олександрівський   + + + 
16. Олександрійський  + + + + 
17. Онуфріївський    + + 
18. Петрівський  + + + + 
19. Світловодський   + + + 
20. Ульяновський    + + 
21. Устинівський   + + + 
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22. м. Знам'янка   + + + 
23. м. Олександрія + + + + + 
24. м. Світловодськ + + + + + 
25. м. Кіровоград + + + + + 

 

До практичної перевірки ефективності навчальної літератури, яка проходить 

апробацію в навчальному процесі навчальних закладів, залучаються найкращі 

вчителі (як правило, вчителі-методисти). Вони проводять систематичну роботу з 

учасниками апробації (рис. 3). Система анкетувань, які педагог проводить з 

учнями на певних етапах роботи з підручником, показує різні ступені готовності 

школярів до роботи з новим навчальним матеріалом, рівень засвоєння 

теоретичного матеріалу, практичних умінь, підвищення результативності 

навчально-виховного процесу з предмета, з якого апробується підручник, дає 

змогу порівняти результати контролю в інших класах. Завдання складають самі 

вчителі. Це дає можливість у повному обсязі оцінити глибину знань учнів, рівень 

засвоєного ними матеріалу. По завершенню навчального року вчитель, учні та 

батьки заповнюють анкети, які додаються до узагальнених результатів апробації. 

   

Рис. 3. Кількісний склад учасників апробації навчальної 

літератури в Кіровоградській області 
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В нашій області визначено 26 опорних закладів з апробації навчальної 

літератури (рис. 4). Опорний заклад має відповідну навчально-матеріальну 

базу, творчий педагогічний колектив, який у комплексі має високу 

результативність навчально-виховного процесу. На базі опорного 

загальноосвітнього навчального закладу створюється творча група вчителів, 

які проводять апробацію та організовують роботу з педагогічними кадрами 

міста (району) за різними напрямками.  

У 5 районах області опорні заклади з апробації навчальної літератури 

не визначені. 

 
 

Рис. 4. Опорні заклади з апробації навчальної літератури в районах і 

містах Кіровоградської області 
 

У 2008 році розпочато вивчення досвіду роботи Петрівського районного 

методичного кабінету з проблеми «Робота методичної служби щодо 

організаційно-методичного забезпечення апробації шкільної навчальної 

літератури». 

Опорні заклади з апробації навчальної літератури в 

районах і містах Кіровоградської області 

  
 

1 - заклад 3 - заклади Немає  жодного 

закладу 

2 - заклади 

Вільшанський р-н, 

Гайворонський р-н, 

Голованівський р-н, 

Добровеличківський р-

н, Долинський р-н, 

Знам’янський р-н, 

Кіровоградський р-н, 

Компаніївський р-н, 

Маловисківський р-н, 

Новгородківський р-н, 

Новоукраїнський р-н, 

Олександрівський р-н, 

Онуфріївський р-н, 

Світловодський р-н, 

Ульяновський р-н,     

м. Світловодськ 

 

Петрівський р-н,     

м. Знам’янка,               

м. Олександрія 

м. Кіровоград Бобринецький р-н, 

Новоархангельсь-

кий р-н, 

Новомиргородський 

р-н, 

Олександрійський р-

н,         Устинівський 

р-н 
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Апробація навчальної літератури відповідно до Положення про 

апробацію та моніторингові дослідження навчальної літератури для 

загальноосвітніх навчальних закладів проходить два роки, це дає можливість 

тісної співпраці всіх структурних одиниць педагогічної освіти з якісної 

апробації навчальної літератури в Кіровоградській області.  

Таблиця 2 

Кількісний склад апробації навчальної літератури  

в районах і містах Кіровоградської області 
 

№ 

  пор. 

Райони і міста 

області 

2005/2006 

н. р. 

2006/2007 

н. р. 

2007/2008 

н. р. 

2008/2009 

н. р. 

2009/2010 

н. р. 
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1. Бобринецький   1 3 2 4 8 5 10 12 
2. Вільшанський     6 4 2 3 2 3 
3. Гайворонський 2 2 3 4 1 4 9 5 19 19 
4. Голованівський     4 3 4 7 2 2 
5. Добровеличківський   1 2 15 5 11 8 12 12 
6. Долинський   1 2 3 3 3 3 2 2 
7. Знам'янський     5 4 1 2 1 1 
8. Кіровоградський     15 12 10 11 8 10 
9. Компаніївський     2 2 3 2 2 3 
10. Маловисківський     12 5 21 12 2 5 
11. Новгородківський     13 6 6 7   
12. Новоархангельський           
13. Новомиргородський     10 8 15 10 10 9 
14. Новоукраїнський 2 2 5 3 11 7 11 9 8 8 
15. Олександрівський     11 5 10 6 6 7 
16. Олександрійський   2 2 13 9 7 6 9 7 
17. Онуфріївський       1 1 1 4 
18. Петрівський   1 2 10 6 8 6 4 6 
19. Світловодський     4 7 3 4 1 4 
20. Ульяновський       3 4 3 5 
21. Устинівський     5 2 2 2 1 3 
22. м. Знам'янка     9 7 4 8 22 12 
23. м. Олександрія 1 2 4 4 20 4 14 5 24 5 
24. м. Світловодськ 3 3 5 5 9 7 11 6 24 7 
25. м. Кіровоград 3 17 6 15 22 22 30 20 50 23 

Експериментальна діяльність у закладах освіти області в 2005-2010 рр. 
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У 2005 році задіяні у дослідно-експериментальній діяльності 

загальноосвітні навчальні заклади 2 районів і 2 міст Кіровоградської області, 

що складає 19% від загальної кількості районів і міст області. 

У 2006 – 2008 рр. – 2 міста і 6 районів, що складає 29% від загальної 

кількості районів і міст області. В 2009 – 2010 рр. – 2 міста і 5 районів, що 

складає 35% від загальної кількості районів і міст області. 

Таблиця 3 

Кількість експериментів регіонального та всеукраїнського рівнів, що 

проводилися на базі загальноосвітніх навчальних закладів області  

Роки Кількість 

експериментів 

регіонального 

рівня 

Кількість 

експериментів 

всеукраїнського 

рівня 

Кількість експериментів 

у районах, містах 

області 

Загальна 

кількість 

2005 6 2 м. Кіровоград – 2, 

м. Олександрія – 3,  

Кіровоградський  – 2, 

Новоукраїнський – 1    

8 

2006 12 3 м. Кіровоград – 5, 

м. Олександрія – 3,  

Кіровоградський – 2, 

Новоукраїнський  – 1, 

Онуфріївський – 1, 

Долинський – 1, 

Олександрійський – 1, 

Новомиргородський – 1  

15 

2007 11 2 м. Кіровоград – 4, 

м. Олександрія – 2,  

Кіровоградський – 2, 

Новоукраїнський  – 1, 

Онуфріївський – 1, 

Долинський – 1, 

Олександрійський – 1, 

Новомиргородський – 1 

13 

2008 11 3 м. Кіровоград – 6, 

м. Олександрія – 2,  

Кіровоградський – 1, 

Онуфріївський – 1, 

Долинський – 1, 

Новоукраїнський – 1, 

11 



 

 

 

36 

  

Таблиця 4 

 

Експерименти всеукраїнського та регіонального рівнів, 

що проводились у закладах освіти області в 2009/2010 навчальному році 

 

№ 

з/п 

Назва експерименту, проблема, наукове 

керівництво 
Навчальний заклад 

Всеукраїнський рівень 

1. Формування духовно-моральної 

компетентності учня в умовах школи 

культури здоров’я. 

Науковий керівник – Кириленко С.В., 

кандидат педагогічних наук, завідувач 

відділу виховної роботи та захисту прав 

дитини Інституту інноваційних технологій 

та змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 31 – центр 

дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської 

області» 

Олександрійський – 2, 

Новомиргородський – 1  

2009 9 3 м. Кіровоград – 6, 

м. Олександрія – 1,  

Кіровоградський – 1, 

Онуфріївський – 1, 

Долинський – 1, 

Олександрійський – 2, 

Новомиргородський – 1  

12 

2010 9 3 м. Кіровоград – 6, 

м. Олександрія – 1,  

Кіровоградський – 1, 

Онуфріївський – 1, 

Долинський – 1, 

Олександрійський – 2, 

Новомиргородський – 1   

12 
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2. 

 

 

Навчання вчителів ефективному 

використанню інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі за програмою  

«Intel®
 
 Навчання для майбутнього». 

Науковий керівник – Морзе Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, проректор з 

наукової роботи Академії праці і соціальних 

відносин Федерації профспілок України 

Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені Василя 

Сухомлинського 

3. Художньо-естетична освіта і виховання 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

у процесі впровадження інтегрованих 

курсів.  

Наукові керівники – Масол Л.М., кандидат 

педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії естетичного 

виховання Інституту проблем виховання 

АПН України; Завалевський Ю.І., кандидат 

педагогічних наук, Перший заступник 

директора Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства 

освіти і науки України  

1. Загальноосвітня 

школа  

І ступеня «Мрія» 

Кіровоградської міської 

ради  

 

2. Цукрозаводський 

навчально-виховний 

комплекс 

Олександрійської 

районної ради 

Регіональний рівень 

4. Науково-методичне забезпечення 

організації допрофільного навчання у 

загальноосвітній школі. 

Науковий керівник – Голодюк Л.С., 

завідувач кафедри ТІМСО КОІППО імені 

Василя Сухомлинського 

Ліцей інформаційних 

технологій 

Олександрійської 

міської ради  

5. Фахова культура уроку: компетентнісний 

підхід. 

Науковий керівник – Голодюк Л.С., 

завідувач кафедри ТІМСО КОІППО імені 

Василя Сухомлинського 

Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів № 3  

м. Долинської 

6. Формування духовності особистості на 

засадах традиційних християнських 

цінностей в умовах закладу освіти нового 

типу. 

Науковий керівник – Калініченко Н.А., 

доктор педагогічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки і психології КОІППО 

імені Василя Сухомлинського 

Гімназія № 9 

Кіровоградської міської 

ради  

7. Формування духовності особистості на 

засадах національних цінностей. 

Деріївська 

загальноосвітня школа 
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Науковий керівник – Калініченко Н.А., 

доктор педагогічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки і психології КОІППО 

імені Василя Сухомлинського 

І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної 

ради  

8. Розвиток творчості гімназистів шляхом 

впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних технологій.  

Науковий керівник – Болсун С.А., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології КОІППО імені 

Василя Сухомлинського 

Златопільська гімназія  

м. Новомиргорода 

Новомиргородської 

районної державної 

адміністрації 

9. Формування особистості на ідеалах лицарсько-
козацького виховання та християнської етики.  
 

Науковий керівник – Калініченко Н.А., 

доктор педагогічних наук, завідувач 

кафедри педагогіки і психології КОІППО 

імені Василя Сухомлинського 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне 

об’єднання «Школа 

козацько-лицарського 

виховання І-ІІ ступенів 

№ 21 – суспільно-

гуманітарний ліцей – 

дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

10. Впровадження здоров’язберігаючих 

технологій у системі: родина-дошкільний 

навчальний заклад-школа. 

Науковий керівник – Болсун С.А., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології КОІППО імені 

Василя Сухомлинського 

Веселівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської 

районної державної 

адміністрації 

11. Формування пізнавальних інтересів учнів  

3-7 класів у процесі підготовки та 

виконання ними завдань Всеукраїнського 

природничого інтерактивного конкурсу 

«Колосок».  

Науковий керівник – Мантула Т.І., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

кафедри ТІМСО КОІППО імені Василя 

Сухомлинського 

Навчально-виховний 

комплекс 

«Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 25, 

природничо-

математичний ліцей» 

Кіровоградської міської 

ради  
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12. Виховання громадянської відповідальності 

старшокласників у навчальному процесі 

позашкільного навчального закладу. 

Науковий керівник – Литовченко О.В., 

кандидат педагогічних наук, завідувач 

Лабораторії діяльності позашкільних 

навчальних закладів Інституту проблем 

виховання Академії педагогічних наук 

України 

Кіровоградський 

обласний центр дитячої 

та юнацької творчості 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Моніторингові дослідження якості освіти 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 

2005 року № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти», з метою 

забезпечення поетапного запровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти та проведення моніторингових 

досліджень з 1 лютого 2006 року в інституту створено відділ моніторингу. З 

2009 року відділ реорганізовано у Центр сучасних технологій 

оцінювання якості освіти, до складу якого входять відділ тестових 

технологій та відділ моніторингових досліджень.  

З метою належної підготовки до проведення моніторингових 

досліджень та зовнішнього незалежного оцінювання в області Центром 

сучасних технологій оцінювання якості освіти з 2010 року розпочато роботу 

постійно діючого обласного семінару методистів районних, міських 

МК(центрів), відповідальних за проведення моніторингових досліджень 

та зовнішнього незалежного оцінювання, сформовано базу даних 

навчальних закладів. З 2009 року триває експериментальна розробка 

моделі Єдиного моніторингового середовища. 
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За підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингових досліджень постійно проводяться міжрайонні методичні 

наради, у вересні 2009 року проведено міжрегіональний науково-

практичний семінар "Інтеграція сучасних технологій оцінювання в 

освітній простір регіону за участю представників 5 областей.  

Протягом 2006-2010 років навчальні заклади області стали 

учасниками: 

 міжнародного моніторингового дослідження якості природничо-

математичних наук за програмою TIMSS ( 2006 р. – пілотне дослідження, 

2007 р.- основне); 

моніторингового дослідження стану дошкільної освіти ( три етапи 

протягом 2008-2010 років); 

моніторингового дослідження якості новостворених підручників 

для 5,6,7,8 класів ( протягом 2007-2010 років); 

пілотне моніторингове дослідження якості новостворених 

підручників з предметів інваріантної частини навчальних планів для 9-

го класу (2010 р.); 

моніторингу стану впровадження профільного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах області (листопад 2007 р.); 

моніторингового та соціологічного дослідження з питань 

профілактики правопорушень і насилля серед неповнолітніх та молоді 

(2008 р.); 

соціологічного дослідження «Сучасний стан взаємодії органів 

управління освітою, дитячих та молодіжних організацій України з 

питань соціального становлення молоді» (2008 р.); 

моніторингового дослідження якості астрономічних знань (2009 р.); 

моніторингового дослідження щодо ставлення молоді та інших 

категорій населення до реформ у галузі освіти (2009 р.); 
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пілотного моніторингового дослідження сучасного стану 

професійної орієнтації учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах;  

соціологічного дослідження щодо ставлення випускників до 

зовнішнього незалежного оцінювання (2009-2010 р. р.); 

моніторингового дослідження з ІКТ-компетентності (2010 р.). 

За п`ять років учасниками досліджень стали 82 523 особи, з них  

учнів – 42 343 особи, 

педагогічних працівників – 10229 осіб, 

батьків – 29951 особа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центром розроблено 2 програми моніторингових досліджень якості 

освіти, а саме: 

навчальних досягнень учнів 9-х класів з української мови, 

математики та історії України; 

стану впровадження профільного навчання. 

Реалізація програм розпочалася у травні 2010 року. 
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Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень 

Всеукраїнський проект зовнішнього незалежного оцінювання  

допомагає виявити реальний рівень знань випускників навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти та забезпечити рівний і 

справедливий доступ до навчання у вищих навчальних закладах, 

здійснення аналізу стану освіти та прогнозування її розвитку. 

Процедура реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 

на основну сесію у 2010 році була найбільш тривалою за часом (4 місяці ) у 

порівнянні з 2008, 2009 роками (3 місяці), що дало можливість усім бажаючим 

вчасно зареєструватися.  

щороку відбувається навчання осіб, які мають здійснювати реєстрацію 

учасників тестування. 

У 2008 – 2009 роках на базі кожного загальноосвітнього навчального 

закладу І – ІІІ ступенів був відкритий пункт реєстрації для випускників ЗНЗ, а 

також створено 25 єдиних пунктів реєстрації для випускників минулих років, 

ПТНЗ, ВНЗ І – ІІ р.а. У 2010 році кількість пунктів реєстрації скорочено до 23.  

                                                                                                              Таблиця 

Кількість зареєстрованих учасників ЗНО за роками 
 

Предмет 

тестування 

Кількість зареєстрованих учасників ЗНО за роками 

2006 2007 2008 2009 2010 

Українська мова та 

література  

498 1562 
11776 10352 9416 

Математика 241 654 5547 5773 5618 

Історія України 200 753 3255 4878 7269 

Біологія  - - 1983 2478 3084 

Фізика  - - 978 825 1120 

Хімія  - - 609 651 600 

Географія  - - 566 839 2052 

Англійська мова - - - 1472 1905 

Інші іноземні мови - - - 37 67 

Основи економіки - - 349 - - 

Основи 

правознавства 

- - 
1849 - 

- 

Зарубіжна література - - 131 - - 

Всесвітня історія - - 253   
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Як видно з таблиці, наймасовішими предметами тестування за останні 

три роки, окрім обов’язкового, були історія України, математика та біологія. 

У 2009 році вперше учасники ЗНО могли обирати тестування з іноземних 

мов. Загалом, предмети гуманітарного циклу учасники обирали більше, ніж 

предмети природничого циклу (хімію, фізику). 

Починаючи з 2007 року в нашій області проводиться апробація 

тестових завдань з метою визначення їх якості й підготовки випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного 

оцінювання (фізики, хімії, біології, іноземних мов (англійської, німецької, 

французької); української мови та літератури, історії України; математики). 

Найбільша кількість загальноосвітніх закладів, на базі яких проходила 

апробація тестових завдань припадає на 2009 рік (19).  

Найбільша кількість випускників 11-их класів взяли участь в апробації  
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тестових завдань у 2009 році – 600 ос., у 2010 –200, у попередніх роках 

– в межах 100.  

Чисельність педагогічних працівників, залучених в цій процедурі, 

залежить від учасників апробації, тому найбільша їх кількість припадає теж 

на 2009 р. – 80 осіб. 

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах області були створені 

належні умови: внесені зміни до режиму роботи закладів, визначені 

аудиторії, сформовані списки учасників тестування, організовано чергування 

вчителів та медичного працівника. Тестування відбулося без порушень та 

згідно регламенту.  

Пробне тестування – один із найвідповідальніших етапів підготовки 

до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Воно дає 

можливість учасникам тестування та залученим педагогічним 

працівникам ознайомитись із процедурою, правилами проходження 

ЗНО, змістом тестових завдань, правилами заповнення бланків 

відповідей на практиці (особливо випускникам минулих років), оцінити 

власний рівень знань, спланувати підготовку до основної сесії, психологічно 

налаштуватися на тестування. 
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Пробне тестування започатковано з 2008 року. Протягом трьох останніх 

років проводилося у двох формах: заочній (кореспондентський) та очній (на 

базі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів). 

Реєстрація на пробне тестування здійснювалася особисто кожним 

учасником через мережу Інтернет тривала щороку місяць. Основні труднощі 

в цьому процесі полягали у відсутності всесвітньої мережі в багатьох селах 

Кіровоградської області.  

Для бажаючих пройти процедуру очної сесії тестування була створена 

мережа пунктів тестування на базі загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладів області. 

 

З вищеподаної діаграми бачимо, що кількість пунктів пробного 

тестування у 2010 році зменшилась на чотири у порівнянні з попередніми 

роками і становить 14, а чисельність територіальних одиниць – до 5-ти, що 

пов’язано із витратою коштів на цю процедуру. 

Кількість учасників пробного тестування подана у таблиці 

 

Назва предмета 

тестування 

Кількість учасників 

2008  2009  2010 

Українська мова та література 3333 2063 2146 

Математика  1189 1015 928 

Історія України  356 248 858 

Фізика 84 7 74 

Хімія  97 11 66 

Біологія  261 105 187 

Географія  49 6 52 
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Англійська мова - 26 427 

Німецька мова - - 10 

Французька мова - - 9 

Основи правознавства 339 - - 

Основи економіки 18 - - 

Зарубіжна література 7 - - 

Усього тестувань 5749 3381 4757 

 

З таблиці помітно зменшення чисельності учасників тестування, що 

пов’язано насамперед з демографічним фактором. Крім того, спостерігається 

зниження інтересу учасників ПЗНО до математики та значне зростання  до 

англійської мови, історії України. 

Роботу пунктів пробного тестування забезпечували педагогічні 

працівники. Усі залучені пройшли навчання за відповідною програмою та 

були сертифіковані.  

 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання   у 2010 році, 

на відміну від попередніх років, відбувалася після  закінчення навчального 

року з 2 по 23 червня. Ще одне нововведення цього року під час проведення 

ЗНО – багатосесійність (українська мова та література – 3 сесії тестування; 

математика, історія України – по 2 сесії). 

Кількість пунктів зовнішнього незалежного оцінювання в області протягом 

2006 - 2010 р. розподілилась таким чином.   
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З поданої діаграми бачимо, що найбільша кількість пунктів тестування 

припадає на 2008 рік (43). Це пов’язано з кількістю зареєстрованих учасників 

тестування. 

У липні 2008 року Міністерство освіти і науки України прийняло 

рішення про те, що зовнішнє незалежне оцінювання є обов’язковим для тих, 

хто хоче вступати до вищих навчальних закладів України, тому найбільша 

кількість учасників (11776) припадає на цей період.  

У діаграмі подано порівняння чисельності учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання в області протягом 2006 - 2010 р. 
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Діаграма 

 

Порівняно з 2008 роком, кількість учасників тестування у 2009, 

2010 роках значно нижча,  це пояснюється  зменшенням загальної кількості 

випускників. 

Наймасовішими предметами тестування за останні три роки, окрім 

української мови та літератури, були історія України, математика та біологія. 

У 2009 році вперше учасники ЗНО могли обирати тестування з іноземних 

мов. Загалом, предмети гуманітарного циклу учасники обирали частіше, ніж 

предмети природничого циклу (хімію, фізику). 

Роботу пунктів тестування забезпечували залучені до процедури ЗНО 

педагогічні працівники 

У діаграмі подано порівняння чисельності педагогічних працівників, 

залучених до ЗНО у 2006 – 2010 роках. 
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Найбільша кількість педагогічних працівників, залучених до процедури 

ЗНО у 2006 – 2010 роках,  припадає на 2008 р. (2972 ос.), цей показник 

залежить від кількості учасників тестування.  

У Кіровоградській області протягом 2007 – 2010 рр. здійснювалася 

перевірка відкритої частини тестових завдань з української мови (2007), 

української мови та літератури (2008 - 2010), історії України (2007 - 2008), 

математики (2007 - 2009) на базі загальноосвітніх навчальних закладів та 

КОІППО імені Василя Сухомлинського було визначено пункти перевірки. 

 

Категорія залучених 

працівників 

2007 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Екзаменатори усього 150 252 268 155 

Українська мова та література 66 145 158 125 

Математика  33 76 80 - 

Історія України 51 31 - 32 

Англійська мова - - 30 30 
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Для перевірки завдань з розгорнутою відповіддю в якості 

екзаменаторів були запрошені: викладачі вищих навчальних закладів, 

які мають відповідну фахову підготовку та досвід роботи по перевірці 

екзаменаційних робіт, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, які 

мають вищу категорію, старші вчителі, вчителі-методисти, заслужені 

вчителі України. Всі вони пройшли навчання і сертифікацію відповідно 

до програми Українського центру оцінювання якості освіти.  

У 2008 році для учасників, які через об’єктивні причини не змогли 

пройти тестування під час основної сесії або не мали можливості у 

визначені терміни зареєструватися для участі в ній, була організована та 

проведена додаткова сесія тестування на базі двох пунктів тестування м. 

Кіровограда. Реєстрація учасників проводилась на базі 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського. Було подано 401 заяву. За 

наслідками розгляду позитивне рішення прийнято у 374 випадках. 

Регламентною комісією було відмовлено в участі 27 особам. 
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У наступні роки спеціально організована сесія тестування 

проводилася лише на базі Одеського РЦОЯО, що призвело до 

скорочення значної кількості бажаючих брати участь у ній (2009 – 14 ос., 

2010 – 34 ос.).  

Результати ЗНО – 2008, 2009 

1. Найкращі результати учасники тестування показали у 2009 році з 

англійської мови, історії України, географії, української мови та літератури. 

Саме з цих предметів досить високим є показник кількості учасників, які 

показали високий рівень знань: 

з англійської мови – 13,1%,  

з історії України – 12,8%,  

з географії – 12,5%; 

з української мови та літератури – 11,1%. 

У 2009 році 14 випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

області набрали 200 балів з різних предметів тестування, у 2008 – 9, 2010 – 8. 

Ласкурик Ольга (Долинський район) у 2009 році одержала по 200 балів з 

двох предметів тестування  
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2. У той же час низькі результати показали учасники тестування з 

предметів природничо-математичного циклу: математики, фізики та 

хімії.  Так, з математики високий рівень показали 5% учасників, а 

початковий рівень – 26%; з хімії високий рівень - 3,8% учасників, а 

початковий - 11,9%; з фізики високий рівень навчальних досягнень показали 

7,6% учасників, а початковий – 11,3%. 

3. Разом з тим зовнішнє незалежне оцінювання виявило, що 

випускники міських шкіл 2008/09 н. р. загалом показують вищі результати, 

ніж випускники сільських. 

Так, з української мови та літератури від 10 до 12 балів набрали 

15,9% учасників з міст обласного значення і лише 5,5% випускників з сіл; з 

математики високий рівень знань мають 8,4% випускників міських шкіл і 

лише 1,1% випускники сільських шкіл. З інших предметів такі 

співвідношення: з біології (13,2% – 6,7%); з фізики (11,2% – 2,8%); з хімії 

(6,8% – 2,2%); з англійської мови (16,7 – 2,4%). 

Щодо випускників закладів освіти нового типу, то з усіх предметів 

тестування вони показали вищий рівень навчальних досягнень, ніж 

випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Наприклад, з української 

мови та літератури високий рівень одержали 22,7% випускників закладів 

нового типу і лише 7,3% випускників загальноосвітніх навчальних закладів, з 

історії України – 22,3% випускників закладів нового типу і 9,5% учнів ЗНЗ. 
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Доцільно звернути увагу на результати з математики: високий рівень (12,9%) 

мають випускники закладів нового типу і лише 2,3% - учні ЗНЗ І – ІІІ 

ступенів. 

Початковий та середній рівні навчальних досягнень в декілька разів 

вищі мають учні загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів з усіх 

предметів тестування у порівнянні із випускниками закладів нового типу, у 

яких ці показники набагато нижчі. Особливо вражаючими є результати з 

англійської мови: 1,3% учасників закладів нового типу отримали результат 

початкового рівня, а у випускників ЗНЗ цей показник склав 8,5% (у 6,5 разів 

вищий); з української мови та літератури - 3,1% і 11,1% відповідно; з 

математики - 10,5% і 31,5%. 

4. Позитивним моментом є те, що переможці ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнських олімпіад на зовнішньому незалежному оцінюванні 

підтвердили свої знання.  

Очевидним є той факт, що із 87 переможців ІІІ (обласного) етапу 

учнівських олімпіад лише 69 осіб (79,3%) обрали на тестування предмет, з 

якого брали участь в олімпіаді, 4 з них показали знання достатнього рівня (8-

9 балів).  

У цьому році маємо можливість порівняти результати зовнішнього 

незалежного оцінювання за 200-бальною шкалою з української мови та 

літератури, математики та історії України цього навчального року з 

2007/2008 (саме вони зараховуються як результати вступних іспитів до 

вищих навчальних закладів).  

5. У порівнянні з минулим роком відстежується тенденція до 

зменшення кількості учасників, які отримали результат початкового рівня. 

Так, з української мови та літератури від 100 до 123,5 балів у 2008 році 

одержали 14,78% учасників тестування, у 2009 – 10,09%; з історії України у 

2008 – 2009році – 13,71%, у 2009 році – 10%. Проте з математики кількість 

осіб, які набрали менше, ніж 124 бали, у 2009 році зросла удвічі і становить 

12,3%, а у 2008 році – 6,23%.  
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Слід відзначити, що з вищезгаданих предметів зросла кількість учнів, 

які набрали бали достатнього та високого рівнів навчальних досягнень. Так, з 

української мови та літератури від 162 до 172,5 балів у 2008 році набрали 

9,83% учасників, у 2009 – 15,37%; від 173 до 183 балів у попередньому році – 

5,12%, у 2009 – 9,51%. З математики від 162 до 172,5 балів у 2008 році 

одержали 10,55%, а в 2009 – 17,18%. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2008, 2009 року 

показали, що в області існує ряд проблем: 

 критичним є стан природничо-математичної освіти. Найбільше 

результатів початкового рівня саме з математики (26%), хімії (11,9%), фізики 

(11,3%); 

 випускники навчальних закладів, розташованих у сільській 

місцевості, показують значно нижчі результати, ніж випускники навчальних 

закладів міст обласного значення; 

 потребує вивчення питання організації профільного навчання в 

області; 

 гостро постає питання створення у районах області закладів нового 

типу та профільних класів.  

 

ПІДГОТОВКА ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ 

ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

У 2007-2010 роках відповідно до Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади з базових дисциплін на базі Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

проведено обласні учнівські олімпіади з української мови та літератури, 

історії, основ правознавства, іноземних (англійська, іспанська, німецька, 

французька) мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, основ 

економіки, основ інформатики і обчислювальної техніки, інформаційних 
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технологій; на базі загальноосвітньої школи № 18 Кіровоградської міської 

ради – з трудового навчання. 

За цей період у III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін взяли учать 4777 школярів (додатки 1, 2). 

Згідно з поданими заявками на участь у III етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, представлених відділами управління освіти 

райдержадміністрації, міських рад до оргкомітетів обласних олімпіад, не 

з’явилися на змагання у 2007 р. – 90 осіб, 2008 р. – 288 осіб, 2009 р. – 

399 осіб, 2010 р. – 581 особа. Тобто, 1358 учнів не змогли реалізувати свої 

права відповідно до вимог Положення. Серед них є біля 200 

одинадцятикласників, для яких участь у предметних олімпіадах забезпечила 

б гідну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступу 

до вищого навчального закладу. Найбільша кількість учнів цієї категорії є 

представниками Вільшанського, Маловисківського, Олександрівського, 

Онуфріївського, Новомиргородського, Новоархангельського районів тощо. 

Серед учасників III етапу предметних олімпіад – 1620 учнів, що 

навчаються в так званих школах нового типу. 

За підсумками 4 років змагань 1456 школярів визнано переможцями та 

відзначено дипломами I-III ступенів, з них 906 – учні спеціалізованих 

навчальних закладів, шкіл нового типу. 

Аналіз результатів участі школярів засвідчує високий рівень 

підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів м.м. Олександрії, 

Кіровограда, Світловодська, Долинського району та Кіровоградського 

обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу «гімназія-

інтернат – школа мистецтв» Кіровоградської обласної ради. 

Стабільно переможців олімпіад як III, так і IV етапів готують в ліцеї 

інформаційних технологій Олександрійської міської ради, комунальному 

закладі «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко правовий 

ліцей – спеціалізована  школа I-III ступенів №8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради», Долинській загальноосвітній школі                       



 

 

 

56 

I-III ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка, спеціалізованому загальноосвітньому 

навчальному закладі I-III ступенів № 3 м. Долинської, навчально-виховному 

комплексі «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради, спеціалізованій загальноосвітній школі              

I-III ступенів № 3 м. Світловодська тощо. 

Протягом 2007-2010 років у IV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад область представляли 251 учень загальноосвітніх навчальних 

закладів області, 83 (33,07%) з них відзначено дипломами I-III ступенів 

(додаток 3). 

Заслуговує на увагу досвід учителя біології комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко правовий ліцей – 

спеціалізована школа I-III ступенів №8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» А.М.Кіріченко та 

вчителя основ інформатики ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради В.І.Мельника. Вихованці цих педагогів 

вибороли абсолютну першість серед учасників IV етапу Всеукраїнських 

олімпіад з біології та основ інформатики. За результатами відбірково-

тренувальних зборів вони здобули право участі в Міжнародних олімпіадах, 

зокрема, учень 11 класу А.Жиленко (комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко правовий ліцей – спеціалізована 

школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради» 

– з біології (2007-2008 н.р.), учні 11 класу Сімоненко Руслан і Джуманіязов 

Рустам (ліцей інформаційних технологій Олександрійської міської ради) – з 

основ інформатики (2006-2007, 2007-2008 н.р.). 

За підсумками XIX Міжнародної олімпіади з інформатики у Хорватії 

(2007 р.) Сімоненко Р. та Джуманіязов Р. нагороджені бронзовими медалями. 

Беручи участь у XX Міжнародній олімпіаді у Єгипті (2008 р.) Сімоненко Р. 

виборов срібну медаль. Таку ж срібну медаль здобув під час XXI 

Міжнародної олімпіади в Пловдиві (Болгарія, 2009 р.) учень 11 класу ліцею 
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інформаційних технологій Олександрійської міської ради Паламарчук 

Степан. 

Членами команди України – учасниці XXII Міжнародної учнівської 

олімпіади з інформатики в Канаді за результатами відбірково-тренувальних 

зборів, що проводилися на базі Українського фізико-математичного ліцею 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, стали учні 

ліцею інформаційних технологій Олександрійської міської ради Лавриненко 

Марк (10 клас) та Нагін Сергій (9 клас). 

За рішенням журі IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

біології кандидатом до складу команди України для участі в міжнародній 

олімпіаді 2010 року включено учня 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко правовий ліцей – 

спеціалізована школа I-III ступенів №8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» Римаренко Андрія. 

Серед кращих учителів, які готують переможців III, IV етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, є: 

Філіп І.В. – вчитель історії ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради; 

Балуба О.А. – вчитель іспанської мови навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради; 

Яновська Л.С.– вчитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради; 

Яковлєва Н.Б. – вчитель біології та основ економіки комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради»; 

Михайлова І.Г. – вчитель хімії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована 
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школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради»; 

Чеховський В.О. – вчитель французької мови спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Кіровоградської міської ради; 

Ковальова О.В. – вчитель української мови та літератури Богданівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 імені І.Г.Ткаченка Знам’янської 

районної ради; 

Хлань Л.М., Козка В.В. – вчителі географії Кіровоградської гімназії 

нових технологій навчання Кіровоградської міської ради; 

Скляніченко К.Ю. – вчитель історії гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради; 

Маслюкова Т.О. – вчитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад              

I-III ступенів № 31 – центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради»;  

Прибудченко Г.М. – вчитель трудового навчання загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 19 Кіровоградської міської ради; 

Чирва І.М. – вчитель біології Петрівської гімназії Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

Іванащенко О.А. – вчитель хімії загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 18 Кіровоградської міської ради. 

Для забезпечення якісної підготовки вчителів для роботи з учнями, що 

виявили бажання брати участь у предметних олімпіадах, під час курсів 

підвищення кваліфікації вчителів-предметників розглядалися проблеми: 

«Організація та підготовка учнів до олімпіад», «Методика розв’язування 

олімпіад них завдань», проводилися авторські курси вчителя хімії 

Колмакової Т.В. (комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 25 – природничо-математичний 

ліцей Кіровоградської міської ради») з проблеми «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів», вчителя інформатики Мельника В.І. (ліцей інформаційних 
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технологій Олександрійської міської ради) з проблеми «Організація роботи з 

обдарованими дітьми у різновікових групах», учителя географії 

Мельник А.А. (Аджамська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Кіровоградської райдержадміністрації) з проблеми «Фахове забезпечення 

якісної освіти» тощо. 

Планом роботи КОІППО передбачено проведення курсів учителів 

математики, фізики, хімії, історії, економіки, англійської мови з проблем  

«Сучасні підходи до розв’язування олімпіадних задач: теорія і 

практика», 

«Підготовка учнів до олімпіадних змагань», 

«Розвиток творчих здібностей учнів у навчальному процесі» та інші. 

Навчально-методичні кабінети КОІППО значну увагу приділяють 

розвитку вчителя як творчої особистості, що забезпечує їх перемогу у 

Всеукраїнських конкурсах «Учитель року»: 

2008 рік – Ціпов’яз Л.В., вчитель навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ I-II ступенів – школа 

мистецтв» Олександрійської міської ради, здобула перемогу в номінації 

«Зарубіжна література»; 

2009 рік – Котляренко Н.М., вчитель загальноосвітньої школи                  

I-III ступенів № 33 Кіровоградської міської ради, стала лауреатом у номінації 

«Українська мова та література»; 

2010 рік – Жукова О.В., вчитель Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Новоукраїнської райдержадміністрації, виборола II місце 

ставши лауреатом у номінації «Хімія». 

Концепція сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих 

школярів розроблена КОІППО імені Василя Сухомлинського, визначає мету, 

завдання та зміст роботи з напрямку розвитку творчих здібностей учнів. 

Над проблемою «Обдарована дитина» творчо працюють районні 

(міські) методичні кабінети (центри) м. Олександрії, м. Кіровограда, 

м. Світловодська, Долинського та Новоукраїнського районів. 
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Для підготовки учнів до участі в олімпіаді з математики в 

Добровеличківському районі працює літня школа.  

Доцільно зауважити, що такі школи для обдарованих дітей з метою їх 

підготовки до предметних олімпіад мали б бути створені на базах відпочинку 

навчальних закладів Кіровоградщини відповідно до вимог регіональної 

програми розвитку загальної середньої освіти Кіровоградської області на 

1999-2010 рр.  

Слід відзначити, що деякі відділи, управління освіти виплачують учням 

стипендії (Бобринецький, Долинський райони), що стимулює учнів до 

поглибленого вивчення предметів та спонукає їх до участі в змаганнях. 

Що заважає удосконаленню підготовки, проведення олімпіад та 

покращення їх результатів: 

1. Відсутність шкільних олімпіад, що не сприяє залученню учнів до 

цього виду змагань за їх бажанням. 

2. Кількість учнів, які беруть участь в олімпіадах, скорочується через 

відсутність високої мотивації. 

3. Відсутні літні школи для обдарованих дітей з використанням баз 

відпочинку Кіровоградщини у світлі регіональної програми розвитку 

загальної середньої освіти Кіровоградської області на 1999-2010 рр., 

відкриття яких допомогло б підготовити дітей до олімпіад. 

4. Відсутність класів з поглибленим вивченням дисциплін. 

З метою удосконалення роботи з підготовки учнів до участі в 

олімпіадах доцільно відкривати класи з поглибленим вивченням навчальних 

предметів, з яких проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

організовувати належним чином роботу гуртків та факультативів. 
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Додаток 1 

 

Дані 

про нагородження дипломами I-III ступенів переможців III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 (2007-2010 роки)  

 

 

 

№ 

п/п 

Райони та міста 

області 

2006-2007  

навчальний рік 

2007-2008  

навчальний рік 

2008-2009  

навчальний рік 
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навчальний рік 
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1 Бобринецький 17 5 29,41 39 3 7,69 42 7 16,67 42 6 14,29 

2 Вільшанський 9 2 22,22 17 1 5,88 16 1 6,25 11 0 0 

3 Гайворонський 26 10 38,46 46 11 23,91 34 11 32,35 39 10 25,64 

4 Голованівський 15 1 6,67 25 3 12,0 41 5 12,19 27 4 14,81 

5 Добровеличківський 38 10 26,32 49 12 24,49 56 8 14,28 46 11 23,9 

6 Долинський 34 9 26,47 48 21 43,75 63 19 30,16 52 19 36,54 

7 Знам’янський 14 4 28,57 31 8 25,81 37 9 24,32 34 3 8,82 

8 Кіровоградський 29 3 10,34 29 5 17,24 35 4 11,43 35 8 22,86 

9 Компаніївський 14 2 14,29 29 6 20,69 35 4 11,43 23 4 17,39 

10 Маловисківський 9 3 33,33 29 5 17,24 29 5 17,24 27 2 7,41 

11 Новгородківський 18 3 16,67 41 5 12,19 38 6 15,79 21 3 14,28 

12 Новоархангельський 18 1 5,56 23 1 4,35 30 3 10,0 7 1 14,28 

13 Новомиргородський 12 1 8,33 35 1 2,86 43 4 9,30 7 0 0 

14 Новоукраїнський 44 8 18,18 53 19 35,85 57 19 33,33 51 15 29,41 

15 Олександрівський 16 2 12,5 36 5 13,89 30 4 13,33 20 4 20,0 

16 Олександрійський 27 4 14,81 38 5 13,16 49 5 10,20 33 5 15,15 

17 Онуфріївський 4 0 0 28 1 3,57 9 0 0 9 2 22,22 

18 Петрівський 13 1 7,69 34 5 14,7 46 5 10,87 47 4 8,51 

19 Світловодський 4 0 0 24 1 4,17 7 0 0 7 1 14,28 

20 Ульяновський 26 7 26,92 37 4 10,81 30 4 13,33 17 2 11,76 

21 Устинівський 5 0 0 23 1 4,35 12 2 16,67 10 1 10,00 

22 м. Знам’янка 46 7 15,22 67 20 29,85 51 8 15,69 64 12 18,75 

23 м. Олександрія 185 94 50,81 198 106 53,54 207 107 51,69 218 111 50,92 

24 м. Світловодськ 89 29 39,58 82 30 36,59 84 35 41,67 63 21 33,33 

25 м. Кіровоград 245 108 44,08 237 106 44,73 218 98 44,95 232 93 40,09 

26 Кіровоградський 

обласний НВК 

(гімназія – інтернат 

– школа мистецтв) 

11 5 45,45 18 6 33,33 27 18 66,67 19 12 63,16 

27 Олександрійська 

гімназія-інтернат 

      1 1 100,0 5 0 0 

              

 Всього по області 968 319 32,95 1316 391 29,71 1327 392 29,54 1166 354 30,36 



 

 

 

62 

Додаток 2 

Рейтинг районів, міст, ЗНЗ 

за результатами нагородження дипломами I-III ступенів переможців  

III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

 (2007-2010 роки)  

№ 
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1 Кіровоградський обласний 

НВК (гімназія – інтернат – 

школа мистецтв) 

75 41 54,66 1 8 

2 м. Олександрія 808 418 51,73 2 1 

3 м. Кіровоград 932 405 43,45 3 2 

4 м. Світловодськ 318 115 36,16 4 3 

5 Долинський 197 68 34,52 5 4 

6 Новоукраїнський 205 61 29,76 6 5 

7 Гайворонський 145 42 28,97 7 6 

8 Добровеличківський 189 41 21,69 8 8 

9 Знам’янський 116 24 20,69 9 9 

10 м. Знам’янка 228 47 20,61 10 7 

11 Устинівський 50 4 20.0 11 18 

12 Олександрійська гімназія-

інтернат 

6 1 16,67 12 21 

13 Маловисківський 94 15 15,96 13 15 

14 Компаніївський 101 16 15,84 14 14 

15 Кіровоградський 128 20 15,63 15 11 

16 Ульяновський 110 17 15,45 16 13 

17 Бобринецький 140 21 15,0 17 10 

18 Олександрівський 102 15 14,71 18 15 

19 Новгородківський 118 17 14,41 19 13 

20 Олександрійський 147 19 12,93 20 12 

21 Голованівський 108 13 12,04 21 16 

22 Петрівський 140 15 10,71 22 15 

23 Новоархангельський 78 6 7,69 23 17 

24 Вільшанський 53 4 7,55 24 18 

25 Новомиргородський 97 6 6,19 25 17 

26 Онуфріївський 50 3 6,0 26 19 

27 Світловодський 42 2 4,76 27 20 

 Всього по області 4777 1456 30,48   
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Додаток 3 

  Дані 

про нагородження дипломами I-III ступенів переможців IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 

у 2007-2010 роках 
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Райони та міста 
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1 Бобринецький      

2 Вільшанський      

3 Гайворонський      

4 Голованівський      

5 Добровеличківський      

6 Долинський 1 2   3 

7 Знам’янський  1  1 2 

8 Кіровоградський      

9 Компаніївський      

10 Маловисківський 1    1 

11 Новгородківський  1 1  2 

12 Новоархангельський      

13 Новомиргородський      

14 Новоукраїнський 1 1   2 

15 Олександрівський      

16 Олександрійський      

17 Онуфріївський      

18 Петрівський    1 1 

19 Світловодський      

20 Ульяновський      

21 Устинівський      

22 м. Знам’янка      

23 м. Олександрія 9 12 11 11 43 

24 м. Світловодськ      

25 м. Кіровоград 8 8 5 8 29 

       

 Всього по області 20 25 17 21 83 
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ 

Сьогодні, як ніколи, актуальною є проблема модернізації освітньої 

політики взагалі й дошкільної зокрема. На часі приведення навчально-

виховного процесу в кожному дошкільному закладі у повну відповідність 

державному стандарту. 

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному 

закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується 

відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей “Дитина”, 

“Малятко” (2001 р.), “Українське дошкілля” (2000 р.), “Дитина в дошкільні 

роки”, “Зернятко” (2003 р.), що рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України. З 2009 року ввійшла в дію Базова програма розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі». Одним із напрямків діяльності інституту є 

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів. Основними завданнями підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів: 

- трансляція досягнень психолого-педагогічної науки від покоління 

до покоління педагогічних працівників; узагальнення, систематизація, творче 

переосмислення цих досягнень та їх адаптація до сучасних умов з 

урахуванням вимог державних та нормативно-інструктивних документів, що 

стосуються питань освіти, і регіональних аналітико-діагностичних даних; 

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів у відповідності до сучасної філософії освіти 

в Україні та усвідомлення ними свого місця й ролі в цьому процесі; 

- спрямування самоосвітньої діяльності педагогічних працівників; 

- організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

умовах оновлення змісту дошкільної освіти; 

- посилення впливу науково-дослідницької роботи кафедри на 

забезпечення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу; 
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- програмно-методичне забезпечення Базового компоненту 

дошкільної освіти, впровадження Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі»; 

- вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду 

розвитку систем дошкільного виховання; 

- поширення педагогічних інновацій та новітніх технологій, 

впровадження досягнень науки, передових педагогічних ідей та цінного 

досвіду в практику дошкільних установ; 

- проведення експертизи навчально-виховних програм, методичних 

посібників, рекомендацій; 

- створення експериментальних дошкільних установ всеукраїнського 

рівня для апробації засобів освіти, програм, інноваційних технологій; 

- здійснення організаційно-методичної роботи з підготовки та 

проведення  науково-практичних конференцій, семінарів, виставок; 

- надання науково-методичної і практичної допомоги дошкільним 

закладам, організаціям та установам освіти; 

- забезпечення та організація підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів. 

В 2005-2007 році кафедра початкової та дошкільної освіти працювала 

над проблемою «Науково-методичне забезпечення реалізації модернізацій 

них процесів у дошкільних навчальних закладах та початкових класах 

загальноосвітніх шкіл засобами післядипломної педагогічної освіти». 

Відповідно до зазначеної проблеми науково-методичне та навчально-

практичне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів здійснюється кафедрою ДПО відповідно до 

Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, діючих програм «Дитина», 

«Малятко», «Зернятко», стандартів післядипломної педагогічної освіти за 

такими формами навчання: 

- освітньо-професійне підвищення кваліфікації; 

- заочне навчання (підвищення фахової майстерності); 
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- індивідуальні консультації; 

- семінари; 

- творчі групи; 

- школи передового педагогічного досвіду. 

З 2008 по 2010 р.р. кафедра здійснювала свою діяльність в межах 

проблеми «Науково-методичне забезпечення підготовки педагогічних кадрів 

до роботи з обдарованими дітьми в дошкільних навчальних закладах та 

початкових класах загальноосвітніх шкіл засобами післядипломної освіти». В 

рамках реалізації даної проблеми проведено 2 обласні семінари. Проведено 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-педагогічні умови 

розвитку обдарованості особистості». 

За 2005-2009 роки підвищували свій фаховий рівень 2,500 педагогічних 

працівників області. Обласними та районними семінарами охоплено 200 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 

За 2005-2009 роки створені та функціонують обласні творчі групи.  

 

Узагальнено досвід роботи педагогічних колективів ДНЗ № 24 імені 

В.О.Сухомлинського м. Кіровоград, як результат узагальнення – навчально-

методичний посібник «Світ в якому завжди сонячно» (2008 р.); педагогічного 

колективу ДНЗ № 7 м. Знам’янки (навчально-методичний посібник 

«Екологічне виховання дошкільників»,  

2005 р.); педагогічного колективу № 68 – центр Софії Русової (стаття «Як 
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подружити з дитячим садком батьків», 2006 р.); педагогічного колективу 

ДНЗ № 65 м. Кіровоград (стаття «Зігріті теплом сердець», 2006 р.); 

педагогічного колективу № 25 м. Олександрії. 

В області створені та функціонують опорні дошкільні навчальні 

заклади на базі яких проводяться області та районні семінари, засідання 

творчих груп та педагогічна практика. 

Опорні дошкільні навчальні заклади 

Роки Проблема ДНЗ 

2005 Естетичний розвиток особистості дітей 

дошкільного віку 

Екологічне виховання дошкільників 

№ № 52, 73, 3  

(м. Кіровоград) 

№ 5 (Мала Виска); 

3 (м. Долинська) 

2006 Творче впровадження педагогічної 

спадщини В.О.Сухомлинського в роботу 

ДНЗ  

Трудове виховання дошкільників 

 

Економічне виховання дошкільників 

№ 24 (м. Кіровоград) 

№ 21 (м. Світловодськ) 

№ 1 (Новоархангельськ) 

Великосеверинівський 

(Кіровоградський р-н) 

Красносільський 

(Олександрівського 

району) 

№ 7 (м Знам’янка) 

№ 14 (м. Кіровоград) 

2007 Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ 

 

 

Екологічне виховання дошкільників 

 

 

Моральне виховання дошкільників 

№ 72 (м. Кіровоград) 

№ 12 (м. Світловодськ) 

№ 2 (м. Олександрія) 

№ 5 (Новоукраїнка) 

Суботцівський 

(Знам’янського району) 

№ 1 (м. Бобринець) 

№ 3 (Голованівськ) 

№ 5 (Петрове) 

2008 Емоційно-естетичний розвиток 

дошкільників 

 

 

Фізичний розвиток дошкільників  

 

 

Сучасний стиль керівництва ДНЗ 

№ 14 (м. Кіровоград) 

№ 63 (м. Кіровоград) 

№ 39 (м. Олександрія) 

№ 6 (Олександрівка) 

№ 62 (м. Кіровоград) 

№ 31 (м. Кіровоград) 

№ 22 (м. Кіровоград) 

Аджамський 

(Кіровограського району) 

№ 73 (м. Кіровоград) 
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№ 27 (м. Кіровоград) 

2009 Впровадження Базової програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

№ 43 (м. Кіровоград) 

№ 31 (м. Кіровоград) 

№ 73 (м. Кіровоград) 

№ 52 (м. Кіровоград) 

№ 72 (м. Кіровоград) 

№ 25, 42 (м. Олександрія) 

№ 21 (м. Світловодськ) 

№ 7 (м. Світловодськ) 

№ 1 (Ульнянівський р-н) 

№ 1 (смт. Онуфріївка) 

№ 6 (м. Знам’янка) 

Соколівський 

(Кіровоградський р-н) 

Оситнязький 

(Кіровоградський р-н) 

 

Опорні ДНЗ (узагальнені дані) 

 

В зв’язку з провадженням 1 вересня 2010 року в дошкільні навчальні 

заклади області Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі»: 

 розроблені заходи щодо впровадження в роботу ДНЗ області 

Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» на  

2010-2012 н.р.; 
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 створена обласна творча група з проблеми «Освітні технології та 

забезпечення реалізації завдань Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі».  

 в навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ДНЗ з 2009 року введено спецкурс «Особливості 

впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі».  

 підготовлено та проведено 2 обласні семінари для керівників РМН, 

педагогічних працівників ДНЗ «Системний підхід до розвитку навчання і 

виховання особистості за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного 

віку «Я у Світі» (травень 2010 р.) методистів РМК, ММК які відповідають за 

дошкільне виховання «Організація розвивального предметно-ігрового 

середовища як необхідний компонент особистісного зростання дитини 

дошкільного віку» (травень 2010).  

 проведена обласна науково-практична конференція «Базова 

програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» – запорука її 

збалансованого розвитку» (червень 2010 р.); 

 підготовлений та надрукований навчально-методичний посібник 

«Від експерименту до впровадження» (січень 2010 р.). 

В зв’язку з впровадженням Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі» та з метою надання допомоги педагогічним 

працівникам дошкільних навчальних закладів області на 2010-2012 н.р. 

заплановано ряд заходів: 

методичний супровід 

№ 

п/п 
Форми роботи Проблема 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Обласна науково-

практична 

конференція 

Модернізація змісту 

дошкільної освіти 

2010-2012 рік Кафедра ДПО та 

кафедра педагогіки 

КДПУ 

ім. В.Винниченка 



 

 

 

70 

2. Виїзні засідання 

кафедри 

Впровадження Базової 

програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у 

Світі» 

За 

замовленням 

РМК 

Тарапака Н.В. 

3. Сайт Дошкільна освіта – 

модернізація змісту 

Постійно Тарапака Н.В. 

4. Тренінги для 

лекторів  

Підготовка вихователів до 

роботи за новою 

програмою 

Постійно Тарапака Н.В., 

Гагаріна Н.П. 

5. Спецкурси  Особистість дошкільника в 

контексті Базової програми 

Під час курсів Науково-методичні 

працівники кафедри 

ДПО 

6. Групові та 

індивідуальні 

консультації 

 Постійно Науково-методичні 

працівники кафедри 

ДПО 

науково-методичне забезпечення впровадження Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

№ 

п/п 
Форма матеріалу Назва матеріалу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. Методичні 

рекомендації 

 «Від експерименту до 

впровадження» 

2010 рік Тарапака Н.В., зав.каф. 

ДПО, члени обл. тв. 

групи 

2. Методичні 

рекомендації 

«Планування освітнього 

процесу за Базовою 

програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі» 

2010 рік Тарапака Н.В., 

Гагаріна Н.П. 

3. Методичні 

рекомендації 

«Створення розвивального 

життєвого простору» 

2011 рік Скуренко С.Л. 

4. Навчально-

методичний 

посібник 

«Індивідуалізація та 

диференціація методичної 

роботи в дошкільному 

навчальному закладі» 

2012 рік Тарапака Н.В., 

Гагаріна Н.П. 

5. Висвітлення 

проблеми на 

сторінках 

Педагогічного 

вісника та 

Методичного 

вісника КОІППО 

 Постійно Науково-методичні 

працівники кафедри 

ДПО 
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Важливим аспектом діяльності кафедри є здійснення науково-дослідної 

роботи, яка здійснюється відповідно до планових завдань кафедри. Для 

педагогічних працівників ДНЗ підготовлені навчально-методичні посібники 

та наукові статті. 

Публікації кафедри початкової та дошкільної освіти  

з 2005 по 2009 рр. 

 

Працівники кафедри беруть участь у реалізації спільного проекту 

Міжнародної програми МАТРА (Королівство Нідерланди) та 

Всеукраїнського Фонду «Крок за кроком» з проблеми «Впровадження 

інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів дошкільних 

навчальних закладів». Для реалізації даного проекту розроблені заходи та 

створені дві творчі групи для вихователів та керівників дошкільних 

навчальних закладів (Керівники Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.). 

В 2007-2009 р.р. кафедра брала участь у Всеукраїнському проекті 

«Моніторинг стану дошкільної освіти в Україні». Результати моніторингу 

обговорювались на засіданні кафедри, конференціях, круглих столах. Аналіз 

результатів дозволив вносити корективи в навчально-тематичні плани курсів 

та тематичних вивчень. За результатами моніторингового дослідженя 

підготовлені аналітичні матеріали. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ 

 

Стрімкі перетворення соціально-економічної структури українського 

суспільства акцентують увагу на потребі розвитку ініціативних громадян, 

компетентних у сфері самоменеджменту, підприємництва, інноваційної 

діяльності. У вирішенні цих завдань покликані допомогти громадсько-

активні школи (ГАШ), рух яких набирає особливих обертів в Україні та 

здійснюється за підтримки Всеукраїнського Фонду «Крок за кроком» в 

рамках реалізації міжнародної програми «Школа як осередок розвитку 

громади».  

Модель, яка стала основою руху ГАШ в Україні, визначає громадсько-

активну школу як будь-яку школу, що сприяє вільному обміну думками, 

займається оцінкою місцевих потреб і бере участь у прийнятті рішень на 

місцевому рівні, а також приділяє увагу роботі з громадою. 

В школах, залучених до програми відбувається переорієнтація на 

особистість учня, на формування активної громадської позиції, 

відповідальності перед собою та перед громадою за прийняті рішення. У 

результаті роботи за моделлю ГАШ ресурси школи використовуються 

ефективніше, в інтересах усіх мешканців громади. Школа, перетворюючись у 

громадський центр, більше отримує реальної допомоги від місцевої громади, 

комерційних структур і влади.  

На Кіровоградщині програму «Школа як осередок розвитку громади» 

запроваджено у 2008 році. Розпочали з ретельного аналізу й творчого 

опрацювання досвіду роботи пілотних шкіл України у напрямку становлення 

та розвитку ГАШ. Розроблено обласні заходи щодо реалізації програми, 

серед яких:  

 створити банк даних громадсько-активних шкіл України, які 

успішно функціонують;  
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 виявити педагогічні колективи, представники яких мають бажання 

вдосконалити знання, вміння та навички співпраці з громадою; 

 вивчити рівень готовності педагогічних колективів до процесу 

трансформації загальноосвітнього навчального закладу в громадсько-активну 

школу;  

 створити банк даних загальноосвітніх навчальних закладів регіону, 

які мають  бажання трансформуватись у ГАШ; 

 розробити модель підготовки педагогічних працівників до 

створення та розвитку громадсько-активної школи;  

 організувати проблемно-тематичні курси підвищення кваліфікації 

для заступників директорів з виховної роботи з проблеми «Технологія 

створення та розвитку моделі громадсько-активної школи»; 

 розробити спецкурс з проблеми «Організація та розбудова ГАШ як 

осередку розвитку громади» для слухачів курсів підвищення кваліфікації; 

 розробити критерії та показники готовності педагогічних колективів 

до розбудови громадсько-активної школи. 

 запровадити обмін досвідом роботи педагогічних працівників та 

волонтерів громадсько-активних шкіл на регіональному та всеукраїнському 

рівнях. 

Протягом 2008-2010 років визначено обласні опорні заклади, 

організовано проблемно-тематичні курси, навчальні тренінги, семінари-

практикуми, круглі столи, презентації, конференції регіонального та 

всеукраїнського рівнів, зустрічі, обмін делегаціями, конкурси на кращий 

соціальний проект.  

За цей період підготовлено та сертифіковано 185 тренерів ГАШ, що 

відображає гістограма. 

У розрізі років: 2008 рік – 25 педагогів, 2009 рік – 55, 2010 рік – 105 

педагогічних працівників.  
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Обов’язковою складовою обласних методичних заходів та проблемно-

тематичних курсів є розробка й захист проектів громадсько-активної школи, 

що стали основою для відповідних моделей. Цілеспрямовану та активну 

реалізацію зазначеної моделі розпочато у 2008 році на базі Іванівської ЗШ 

Новоукраїнського району, Червонокам’янської, Добронадіївської ЗШ 

Олександрійського району, Криничуватської ЗШ Устинівського району, 

Дмитрівської ЗШ Знам’янського району, ЗШ № 3 Кіровоградської міської 

ради.  

Кожна із зазначених шкіл має свою траєкторію розвитку, визначену 

структуру, традиції та потреби педагогічного колективу й місцевої громади.  

 Перші кроки становлення та розвитку громадсько-активних шкіл 

регіону доводять перспективність моделі, підвищення авторитету школи, що 

робить її центром цікавого життя. Так, педагоги Іванівської школи 

Новоукраїнського району, учні та їх батьки об’єднались навколо реалізації 

важливих проектів: «Імідж, здоров’я, свобода», «Шкільний автобус», 

«Дорогою добра», «Зустрічі в колі однодумців». 

У 2009 році Добронадіївську ЗШ Олександрійського району включено 

до міжнародного проекту «Якісний розвиток ГАШ: оцінка впливу 

міжнародних стандартів». Протягом 2009-2010 років здійснюється 

моніторинг діяльності закладу як громадсько-активної школи за такими 

стандартами: партнерство, волонтерство, демократизація шкільного життя, 
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співпраця з батьками, соціальна інклюзія. Основою дослідження стало 

проведення самооцінки діяльності школи, що має на меті перегляд 

можливостей закладу, оцінювання та визначення його досягнень. 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ІНСТИТУТУ ТА ОБЛАСТІ 

 

Органічним продовженням навчально-методичної, наукової, 

аналітичної роботи інституту є видавнича діяльність, яка здійснюється 

лабораторією інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 

спільно з кафедрами, навчально-методичними кабінетами, педагогами 

області. 

Так, у період з 2005 року по червень 2010 року видано 128 найменувань 

друкованої продукції. З них по роках: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо проаналізувати період з 1991 по 2001 рік, тобто до створення 

власного видавничого центру, то друкована продукція склала 92 видання. На 

даний час таких видань біля 300. Тому можна зробити висновок, що 

видавнича діяльність інституту за наявності власного видавничого центру 

суттєво покращилась. 

Серед видань останніх років слід відзначити: 

 Серія «Методичний вісник», започаткована у 1995 р. У цій серії 

щорічно видаються науково-методичні матеріали до початку відповідного 
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навчального року на допомогу освітянам області. Вони задають ритм 

діяльності всіх дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів області, використовуються районними методичними об’єднаннями 

вчителів, допомагають у діяльності творчих груп, методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти тощо. До друку підготовлено вже 46-й 

номер «Методичного вісника». 

 Видання, присвячені В.О.Сухомлинському та іншим відомим 

педагогам нашого краю. Серед них – серія видань до 85-ої та 90-ої річниці 

від дня народження В.О.Сухомлинського, серія книг до 90-річчя від дня 

народження І.Г.Ткаченка, а також книги про М.І.Кодака, О.О.Хмуру, 

А.Б.Рєзніка та ін. 

 Видання до 70-річчя заснування Кіровоградської області та 

КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

 Серія книг краєзнавчого характеру, в якій висвітлюються 

актуальні аспекти дослідження історії, культури і природи краю та методики 

використання потенціалу навчальних закладів. 

Значна увага приділяється виданням науково-методичного, навчально-

методичного, інформаційно-аналітичного призначення та ін.  

Видання за напрямками у кількісному відношенні 

 

 

 



 

 

 

77 

 

Видання за напрямками у відсотковому відношенні 

 

У 2007 році започатковане нове видання інституту – науково-

методичний щоквартальний журнал «Педагогічний вісник». Він є ніби 

продовженням «Педагогического вестника», заснованого директором 

Єлисаветградського земського реального училища М.Р.Завадським у березні 

1881 року. Сьогодні КОІППО намагається гідно продовжити його традиції. 

На сторінках журналу обговорюються актуальні проблеми організації 

освітньої справи, висвітлюються передові науково-педагогічні ідеї, 

розкриваються важливі питання навчання і виховання підростаючого 

покоління, подаються цікаві розробки та методичні знахідки творчо 

працюючих педагогів області. Слід зазначити, що видання такого профілю 

єдине у Кіровограді. На даний час видано 14 номерів журналу.  
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Структурні підрозділи КОІППО працюють над питанням щодо 

активізації дослідницько-видавничої діяльності освітян та залучення вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів до співробітництва в плані видання 

власних методичних розробок, посібників, рекомендацій тощо. Вони 

прагнуть до того, щоб коло авторів друкованої продукції не обмежувалось 

тільки працівниками КОІППО. Так, останнім часом видано 29 посібників 

педагогічних працівників закладів освіти області. 

Якщо за основу характеристики взяти джерела фінансування, то окрім 

видань, які вийшли в світ за рахунок бюджетних коштів інституту (це 

переважна кількість видань), є й ті (дуже малий відсоток), що вийшли за 

рахунок спонсорських коштів. 

Окремо слід виділити групу друкованої продукції, яка вийшла за 

рахунок коштів інших організацій, зокрема, громадських. Але зазначимо, що 

це власне видання тієї чи іншої організації, однак їх співавторами чи членами 

редакційної колегії є співробітники КОІППО. 

При підготовці власних друкованих праць науковці та методисти 

інституту аналізують й синтезують новітню наукову інформацію, що потім 

позитивно позначається на поліпшенні загального освітнього простору та 

допомагає педагогам в оволодінні інноваційними методами навчально-

виховної роботи з дітьми. 

 


