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ПЕРЕДМОВА 

 

Основні напрями розвитку освітньої галузі в Україні визначені 

Національною стратегією розвитку освіти на період до 2021 року.  

Серед чинників, які вагомо впливають на якість освіти є, безумовно, 

робота системи методичних служб. Сьогодні, це взагалі найпотужніший чинник 

якості освіти і управління. 

Необхідність мати збірник з історії створення та розвитку методичних 

служб області диктується сучасними умовами. Досліджуючи сторінки історії, 

автори працювали в архівах, брали інтерв’ю у ветеранів педагогічної праці, 

колег. Викладений матеріал вирізняється об'єктивністю, науковістю та чіткою 

логічною послідовністю, хронологічно систематизований. Підібрані фотографії 

та документи, спогади ілюструють, детально розкривають, пояснюють і 

доповнюють інформацію, що міститься у збірнику. Треба зазначити, що зібрана 

унікальна база даних: біографічні відомості про педагогічних працівників 

методичних служб, ветеранів педагогічної праці, які стояли у витоків створення 

методичних кабінетів. 

Методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад на місцевому рівні найбільш наближені до 

потреб і запитів вчителів. Новими векторами їх випереджувальної діяльності є 

розвиток освітнього простору регіону, підвищення якості освіти шляхом 

формування єдиної інформаційно-освітньої мережі для вдосконалення 

професійної компетентності педагогічних працівників у міжатестаційний 

період. 
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Л.В. Корецька, 

директор комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 

 

Комунальний заклад  

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» – науково-

методичний центр з реалізації освітньо-виховної стратегії регіону 
 

Модернізація національної системи освіти та інтеграція її в світовий 

простір зумовили актуальність проблеми якості підвищення кваліфікації 

працівників освіти. Значну роль у вирішенні даної проблеми держава відводить 

обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти.  

Комунальний заклад «Кіровоградський ОІППО імені Василя 

Сухомлинського», заснований у 1939 році, – один із перших закладів такого 

типу в Україні. Упродовж 75 років колектив інституту розвивав і збагачував 

свій творчий потенціал, утверджуючи імідж науково-методичної установи, 

центру підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону. 

75 років з дня народження – добра нагода підбити підсумки зробленому 

та намітити плани на майбутнє.  

Основним завданням закладу впродовж періоду його існування було й 

залишається – реалізація освітньо-виховної стратегії регіону з урахуванням 

концептуальних положень державних документів з питань вищої, дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти. З огляду на це, основними 

напрямами роботи інституту є: 

 координація діяльності районних, міських методичних кабінетів, 

центрів;  

 моніторинг якості знань, умінь та навичок учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

 науково-методичний супровід реалізації державних і регіональних 

соціальних та освітніх програм й проектів; 

 науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів 

загальної середньої освіти;  

 науково-методичний супровід упровадження інклюзивної освіти; 

 організація та проведення науково-дослідної роботи;  

 вивчення, узагальнення та упровадження педагогічного досвіду; 

 здійснення видавничої діяльності. 

Відповідно до окреслених напрямів освітньої діяльності інституту 

пріоритетними завданнями визначено:  

 запровадження варіативних програм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників; 
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 підвищення якості надання освітніх послуг; 

 упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій; 

 приведення у відповідність європейським стандартам наукового та 

науково-методичного забезпечення післядипломної освіти.  

Новими векторами випереджального розвитку інституту є внесення 

змін у змістово-процесуальні аспекти системи безперервного навчання 

педпрацівників, формування єдиного інформаційно-навчального 

середовища регіональної освіти. 

Традиційно визначальною складовою діяльності КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» є зміцнення науково-педагогічного 

потенціалу кафедр. Так, на початку 2013 року троє з науково-педагогічних 

працівників інституту успішно захистили дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук. Дисертації ще двох працівників 

рекомендовано до захисту спеціалізованими вченими радами провідних вищих 

навчальних закладів України. Взагалі на сьогоднішній день цільові наукові 

пошуки на рівні дисертаційних досліджень здійснюють 19 співробітників 

інституту. Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр 

дисертаційними дослідженнями займаються 25 працівників загальноосвітніх 

шкіл області.  

За даними показниками наш інститут є провідним в Україні серед 

обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

До структурних підрозділів інституту також належать навчальні відділи, 

науково-методичні лабораторії, центри. Важливою функцією діяльності яких 

є випереджувальне навчання, мобільність, можливість миттєво реагувати 

на зміни, які відбуваються в суспільстві, забезпечення неперервної освіти 

педагогів області. Щорічно на базі КЗ «Кіровоградський ОІППО імені Василя 

Сухомлинського» підвищують кваліфікацію понад 40 категорій педагогічних 

працівників.  

Під час проведення курсів та обласних заходів працівниками структурних 

підрозділів інституту здійснюється:  

- пропаганда серед педагогічних працівників регіону змісту 

Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних соціальних і освітніх Програм та 

консультативно-роз’яснювальна робота серед керівників навчальних закладів, 

педагогічних працівників, громадськості, батьків і дітей з метою сприяння 

формуванню в них громадянській позиції, орієнтації на збереження й 

примноження гуманістичних цінностей суспільства; 

- ознайомлення слухачів курсів, семінарів з інструктивно-нормативними 

документами з питань запровадження загальної, спеціальної та інклюзивної 

освіти, сучасними технологіями навчання школярів;  

- індивідуальне і групове консультування педагогічних працівників з 

актуальних питань загальної середньої освіти тощо.  

Однією з основних складових створеної в інституті цілісної системи 

безперервної освіти педагогічних працівників є науково-методична робота. У 

науково-методичному підпорядкуванні інституту функціонує 21 районний та 

4 міські методичні кабінети, центри. Системна координація їх діяльності, 



8 

випереджувальне навчання працівників методичних служб, своєчасна та 

адресна кваліфікована допомога в розв’язанні актуальних проблем навчально-

виховного процесу є запорукою рівного доступу освітян області до якісної 

післядипломної педагогічної освіти.  

Упродовж останніх років спостерігається динаміка збільшення кількості 

обласних заходів, що проводяться з використанням активних форм роботи. 

Зокрема, тільки в минулому 2013 році проведено 105 семінарів-практикумів, 

тренінгів, майстер-класів, творчих груп, конференцій, педагогічних читань за 

участю 3002 осіб.  

Близько 120 вчителів навчалися в школах майстерності, понад 250 освітян 

працювали в обласних творчих групах, діяльність яких спрямована на 

забезпечення професійного і творчого зростання вчителя. 

Окрім того, запроваджено авторські творчі майстерні, методичні студії; 

методичні сесії; школи, клуби творчо працюючих педагогів. 

На сьогодні в Україні започаткованому в нашому інституті майстер-класу 

педагогів-дослідників немає аналога. 

В арсеналі науково-методичної роботи нашої установи представницькі 

науково-методичні заходи: педагогічні олімпіади, фестивалі, огляди-конкурси.  

Визначною подією в житті педагогічної громади області став обласний 

ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини», який об'єднав 

творчих педагогів Кіровоградщини. На ярмарку презентовано понад 200 робіт 

(управлінські та освітньо-виховні технології, програми та проекти, методичні 

розробки та виховні ініціативи), авторами яких є окремі педагоги та педагогічні 

колективи освітніх закладів.  

Під керівництвом науково-педагогічних та педагогічних працівників КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» в загальноосвітніх навчальних 

закладах області здійснюється впровадження 26 освітніх інновацій.  

Одним із пріоритетних напрямів освітньої діяльності інституту є 

розробка психолого-педагогічного, навчально-методичного, науково-

технічного та інформаційного забезпечення системи післядипломної освіти 

в області та підвищення на цій основі якості навчання учнів 

загальноосвітніх закладів. 

Важливою складовою діяльності нашої установи є організація й 

проведення науково-педагогічних експериментів. На базі інституту 

проводяться 9 регіональних експериментів та 3 Всеукраїнські, а також 

реалізується 20 міжнародних, всеукраїнських та обласних проектів і програм. 

Аналіз змісту та проміжних результатів експериментів дає підстави 

стверджувати про їх високу організаційно-педагогічну значущість для 

підвищення якості як середньої загальної так і для післядипломної освіти. 

Зокрема, широко впроваджуються в освітній простір регіону результати таких 

експериментів, як «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід», 

«Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та 

виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного 

конкурсу «Колосок», «Формування духовності особистості на засадах 

традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу», 
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«Формування духовності особистості на засадах національних цінностей», 

«Розвиток творчості гімназистів шляхом впровадження у навчально-виховний 

процес інноваційних технологій», «Формування особистості на ідеалах 

лицарсько-козацького виховання та християнської етики», «Впровадження 

здоров'язберігаючих технологій у системі: родина-дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітній навчальний заклад». 

Розширенню й поглибленню експериментальної діяльності на рівні 

вищого навчального закладу та регіональному рівні сприяли дисертаційні 

пошуки співробітників інституту (Буртовий С.В., Кравченко Ю.В., 

Гагаріна Н.П., Литвиненко О.В., Марченко І.А., Гончарук О.В., Міцай Ю.В., 

Задубняк Ю.А., Тіхонова Н.Г., Скрипка Г.В., Федірко Ж.В., Тараненко Р.К., 

Червонець І.В., Черненко О.С., Жосан О.Е., Кендюхова А.А., Гельбак А.М., 

Небеленчук І.О.). 

Провідною є роль нашого інституту і в підготовці педагогічних 

працівників області до організації та проведення апробації навчальної 

літератури. Так, протягом 2010-2013 років апробацією було охоплено 

19 районів та 4 міста області. Загалом в Кіровоградській області здійснювалася 

апробація 53 підручників.  

На сьогоднішній день учасники педагогічного процесу 

120 загальноосвітніх навчальних закладів (681 вчитель-методист, близько 

6 тисяч учнів та 4 тисяч батьків) залучені до апробації 28 підручників. 

Працівниками інституту розроблено Положення про опорний 

загальноосвітній навчальний заклад з апробації шкільної навчальної літератури, 

Комплексну програму підготовки методистів та вчителів до апробації шкільної 

навчальної літератури, підготовлені дидактичні й методичні матеріали для 

викладачів і методистів інституту, які здійснюють безпосереднє керівництво 

апробацією; методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 

слухачів під час підготовки до апробації шкільної навчальної літератури. 

З метою підвищення ефективності діяльності методичних кабінетів 

(центрів): 

- визначені на рівні району (міста) координатори з питань забезпечення 

проведення апробації; 

- створені та функціонують опорні школи, консалтингові центри, 

консультаційні пункти; 

- працюють творчі групи, проблемні лабораторії. 

Пріоритетні позиції інституту у сфері підручникотворення авторитетно 

визнано науковим представництвом та засвідчено на Всеукраїнській науково-

методичній конференції «Стан і перспективи апробації шкільної навчальної 

літератури», що відбулася на базі нашої установи в 2010 році. 
Отримання якісної дошкільної освіти – це один з ключових елементів 

соціалізації дитини.  

Одним із основних напрямів діяльності інституту є науково-методичне 

забезпечення доступу до дошкільної освіти. Отримання якісної дошкільної 

освіти – це один з ключових елементів соціалізації дитини.  

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 
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22.05.2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти 

(нова редакція)», від 21.05. 2012 р. № 604 «Про навчальну програму розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та з метою створення 

необхідних умов для забезпечення дітям обов’язкової дошкільної освіти, 

кафедрою дошкільної та початкової освіти розроблено заходи, якими 

передбачено підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів до роботи за новою Програмою шляхом: 

 Підвищення кваліфікації на курсах (у 2013 році підвищували свій 

фаховий рівень 468 педагогічних працівників ДНЗ).  

Кафедрою дошкільної та початкової освіти в плани курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів введено 

спецкурс «Особливості запровадження Базового компоненту дошкільної освіти 

в Україні». 

 Активній участі у методичних заходах, зокрема в таких: 

- обласному постійно діючому семінарі для спеціалістів відділів, 

управлінь освіти; методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за дошкільну освіту 

з проблеми «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі дошкільного 

навчального закладу»;  

- творчій групі для педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти соціалізації дошкільника в 

суспільстві»;  

- обласній творчій лабораторії для вихователів дошкільних навчальних 

закладів, учителів початкових класів, учителів образотворчого та музичного 

мистецтва з проблеми «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку»;  

- обласній творчій лабораторії для педагогічних працівників ДНЗ 

«Впровадження ідей національного виховання Софії Русової в практику роботи 

сучасного дошкільного закладу»; 

- обласній творчій лабораторії для вихователів дошкільних закладів, 

учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва з 

проблеми: «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку». 

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені: 

 навчально-методичний посібник «Планування навчально-виховної 

роботи з музичного розвитку дітей дошкільного віку» (упоряд. Н.П. Гагаріна); 

 методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи в 

дошкільних навчальних закладах (автори Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); 

 методичний посібник «Виховуємо ціннісне ставлення до людини» 

(автор Третяк О.П.); 

 методичний посібник «Подорож у світ навчальних оповідань Василя 

Сухомлинського» ( автор Третяк О.П.). 

На сьогоднішній день актуальною проблемою є науково-методичний 

супровід переддошкільної освіти та потреба у вивченні основ 
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перинатальної педагогіки. Враховуючи актуальність даного питання 

кафедрою ДПО розроблена система методичної роботи щодо реалізації завдань 

перинатальної педагогіки. З ініціативи та під керівництвом науково-

педагогічних працівників кафедри на базі ДНЗ № 68 м. Кіровограда 

розроблений та реалізується освітній проект «Школа щасливого материнства», 

метою якого є – допомога жінкам набути досвіду та крок за кроком ознайомити 

їх із усіма етапами материнства.  

У навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів введено ряд лекцій:  

- «Влив особливості протікання перинатального періоду розвитку на 

соціалізацію, адаптацію та розвиток особистості»; 

- «Психологічна готовність до батьківства»; 

- «Технології виховання новонароджених та немовлят». 

Як результат, в освітній процес дошкільних навчальних закладів активно 

впроваджуються сучасні технології: психолого-педагогічне проектування, 

інтегроване особистісно орієнтоване навчання та виховання дітей дошкільного 

віку, теорія розвитку винахідницьких завдань, робота та спілкування в інтернет-

спільноті «Партнерство в навчанні».  

Інститут забезпечує науково-методичний супровід реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Такий супровід 

здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту післядипломної 

педагогічної освіти, організації роботи творчих груп учителів та вихователів, 

проведення тематичних «круглих столів», тренінгів, майстер-класів, цільових 

методичних декад на базі районних та міських методичних кабінетів, 

презентацій педагогічного досвіду, сучасних засобів навчання, продуктивних 

освітніх новацій і технологій, нових програм, навчальних курсів, посібників, у 

тому числі щодо реалізації варіативної складової змісту загальної середньої 

освіти. Визначальним показником якості цієї роботи є підготовка й публікація 

конкретних методичних рекомендацій для вчителів, вихователів, керівників 

закладів освіти щодо організації та особливостей вивчення у наступному 

навчальному році предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної 

роботи, психологічного супроводу освітнього процесу, реалізації Міжнародних 

та Всеукраїнських проектів і програм.  

Особливу увагу колектив інституту надає якісному науково-

методичному забезпеченню виконання обласних освітніх програм, зокрема: 

«Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2015 роки», 

«Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року», «Обласна цільова 

соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної 

освіти на період до 2015 року», «Обласна цільова програма впровадження у 

навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 

2015 року», «Обласна програма «Освітній округ», «Обласна програма 

реформування інтернатних закладів на період до 2015 року» та інших. 
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Стали традиційними тематичні дискусії, захисти інноваційних освітніх 

проектів, огляди-конкурси соціально-педагогічних моделей «Освітній округ», 

«Школа сприяння здоров’ю», «Оптимальне освітнє середовище для 

випереджувального навчання педагогів ІКТ», проведення семінарів-

практикумів «Учитель в он-лайні», майстер-класів для фасилітаторів 

Міжнародної програми «Intel
®
Шлях до успіху», відкритих інтернет-

конференцій педагогічних працівників тощо. 

Такий підхід до вирішення освітніх проблем дозволяє формувати єдиний 

освітній простір та якісне науково-методичне середовище, 

системоутворювальним чинником яких є мобільне адміністрування та 

наповнення сайту інституту. Тільки у 2013 році зафіксовано 

213000 відвідувачів сайту (за статистикою системи «My Counter»). 

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного 

суспільства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-

виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Працівниками інституту проводяться курси, тренінги щодо ефективного 

використання інформаційно-комунікаційних технологій. Так, за останні три 

роки на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій 

підвищено кваліфікацію 4706 педпрацівників. 

Діє і стає перспективною нова модель навчання – очно-дистанційна. 

Порівняйте: 2009 рік очно-дистанційною формою навчання охоплено 

30 учителів інформатики; 2013 рік – 943 педпрацівники.  

Уперше в Україні для педагогів області працівниками інституту 

розроблено та запропоновано до навчання оригінальні курси за вибором: 

«Основи візуального програмування», «Основи веб-дизайну», «Основи 

комп'ютерної графіки», «Основи комп'ютерної безпеки» та багато інших. 

Варто відзначити високий професіоналізм та компетентність науково-

педагогічних працівників, що їх викладають. Це учасники міжнародного 

форуму вчителів-новаторів. В Україні таких всього 40 осіб, і троє з них – 

працівники нашого інституту. 

Працівники КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» також активну 

участь беруть у реалізації державної політики щодо забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з обмеженими можливостями здоров’я. 

Зокрема, у структурі кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

відкрито науково-методичну лабораторію з інклюзивного та інтегрованого 

навчання (завідувач – Червонець І.В.), основним заведенням якої є: науково-

методичний супровід впровадження інклюзивної освіти, Державного стандарту 

початкової загальної освіти для учнів з особливими освітніми потребами; 

забезпечення соціальної адаптації вказаної категорії школярів; сприяння 

формуванню в освітян області громадянської позиції, орієнтації на 

примноження гуманістичних цінностей суспільства; спрямування самоосвітньої 

діяльності педагогічних працівників. 

Усього, за 2,5 роки свого існування, лабораторією організовано та 

проведено для педпрацівників, які навчають учнів з особливими освітніми 
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потребами: курсів підвищення кваліфікації – 15 (665 осіб, з них понад план –

64); обласних семінарів: науково-практичних – 9; науково-методичних – 

6 (охоплено 375 осіб); конференцій: Всеукраїнських – 1 (понад 80 осіб), 

обласних – 2 (охоплено 130 осіб); творчих груп – 2 (охоплено 32 особи); 

консультацій для педагогічних працівників, які навчають учнів з особливими 

освітніми потребами – 750; розроблено близько 20 практичних занять. 

Для вчителів, які навчають учнів з обмеженими можливостями здоров’я, 

працівниками лабораторії розроблено: методичних рекомендацій – 8; науково-

популярних статей – 10; навчально-методичних посібників – 2 та навчальних 

посібників для учнів – 1. 

Другий важливий напрямок роботи – підтримка обдарованих дітей.  

Науково-педагогічний колектив інституту працює над реалізацією 

науково-методичної проблеми інституту «Науково-методичне забезпечення 

підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми».  

Функціонують обласні творчі групи, започатковано проведення науково-

методичних сесій «Підготовка вчителя до виявлення і підтримки обдарованої 

дитини», інтегрованого семінару-тренінгу «Організація науково-методичної 

роботи з педагогами, які працюють з обдарованими дітьми».  

Створена і успішно функціонує мережа опорних шкіл з проблем 

організації роботи з обдарованими дітьми, до якої входять 25 навчальних 

закладів. 

Наступний напрямок роботи – підтримка і науково-методичне 

забезпечення розвитку позашкільної освіти.  

 Ефективно упроваджується обласна модель неперервного навчання 

педагогічних працівників позашкільних закладів. 

 Проведено проблемні курси: 

  «Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в 

умовах позашкільного навчального закладу» (керівники, методисти 

позашкільних навчальних закладів); 

  «Науково-методичне забезпечення профільного навчання у 

навчально-виховному процесі позашкільного закладу» (керівники гуртків 

суспільного напряму);  

  «Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-

прикладного мистецтва» (керівники гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва); 

  «Розвиток творчих здібностей учнів у технічних гуртках 

позашкільних навчальних закладів» (керівники гуртків науково-технічного 

напряму); 

 «Формування базових комптентностей у вихованців позашкільних 

навчальних закладів» (керівники гуртків шкіл, позашкільних закладів). 

Усього курсовою підготовкою було охоплено 176 працівників 

позашкільних навчальних закладів. Це більше ніж у попередні роки. 

 Організовано та проведено обласні заходи: 

- постійно діючий семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти, 

методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 
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райдержадміністрацій, міських рад з питань виховної роботи та позашкільної 

освіти з проблеми «Сучасні підходи до організації виховної роботи в регіоні»; 

- постійно діючий семінар директорів позашкільних навчальних закладів 

з проблеми «Особистісно зорієнтована система розвитку творчих обдарувань 

школярів»; 

- ІІ обласні пам’яткознавчі студії імені Євгенії Чабаненко для керівників 

краєзнавчих гуртків з проблеми «Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини: 

дослідження та використання у навчально-виховному процесі»; 

- науково-практичний семінар керівників гуртків декоративно-

прикладного мистецтва з проблеми «Навчально-методичне забезпечення 

діяльності творчих груп керівників гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва»; 

- постійно діючий семінар методистів позашкільних навчальних закладів 

з проблеми «Здоров’язбережувальний потенціал позашкільної освіти»; 

- постійно діючий семінар керівників євроклубів з проблеми 

«Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах євроклубу». 

Особлива увага в інституті приділяється моніторинговим дослідженням. 

У період з 2010 по 2013 рік на Кіровоградщині проведено 47 моніторингових 

досліджень. У минулому році працівники інституту стали учасниками й 

організаторами проведення 14 моніторингових досліджень всеукраїнського та 3 

обласного рівня. 

У контексті реалізації мети та завдань підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників регіону інститут співпрацює з різноманітними 

Міжнародними фондами, є ініціатором й організатором міжнародних цільових 

обмінів, учасником багатьох Міжнародних освітніх програм та проектів, 

зокрема: українсько-Канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими освітніми потребами в Україні», «Intel
®
Шлях до успіху», 

«Microsoft: Партнерство у навчанні», «Освітні вимірювання, адаптовані до 

стандартів ЄС», Міжнародні моніторингові програми дослідження: PIZA, 

PIRLS, TIMSS, Міжнародний проект з інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер». Особливо плідно у 2013 році інститут співпрацював з 

Корпусом Миру США в Україні, Посольством США в Україні, Британською 

Радою, представництвом ПРООН в Україні, «Міжнародним Альянсом з 

ВІЛ/СНІД в Україні «Альянс», Міжнародним жіночим правозахисним центром 

«ЛаСтрада Україна» та іншими, що значно збагачує освітній простір регіону. 

Про результативність роботи колективу інституту свідчить те, що на базі 

нашої установи за останні п'ять років проведено 13 Всеукраїнських та 

Міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів з актуальних 

проблем розвитку освіти та виховання особистості.  

Серед останніх досягнень колективу інституту – збільшення майже в 

чотири рази науково-методичних видань, що для освітян Кіровоградщини є 

запорукою успішного розв’язання багатьох проблем сучасної педагогіки.  

З метою забезпечення науково-методичного супроводу упровадження 

нових навчальних програм та підручників упродовж 2010-2013 років 

працівники нашої установи запропонували педагогам області 9 навчальних 
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посібників для учнів, 41 навчально-методичний посібник, 39 методичних 

рекомендацій, 20 науково-методичних видань, 25 інформаційно-аналітичних 

матеріалів. З них 11 навчально-методичних посібників мають відповідні грифи 

Міністерства освіти і науки України. 

Трибуною перспективного досвіду став науково-педагогічний журнал 

«Педагогічний вісник», започаткований у 2007 році, що є унікальним фаховим 

виданням Кіровоградщини. У період з 2007 по 2014 рік видано 27 номерів 

журналу. 

Схвальні відгуки педагогів області отримали видання серії «Методична 

скарбничка Кіровоградщини». Досвід освітян і педколективів області широко 

представлений у буклетах, випусках «Методичного вісника», збірниках, 

брошурах, навчально-методичних посібниках.  

Наприкінці травня 2014 року виповниться 5 років з дня створення 

кімнати-музею історії освіти Кіровоградщини. За цей час до неї завітало більше 

5 тисяч відвідувачів: це педагоги Кіровоградщини, представники та куратори 

міжнародних фондів і проектів, учасники Всеукраїнських наукових 

конференцій, семінарів, студенти, учні загальноосвітніх шкіл, учителі-ветерани.  

Працівники музею тісно співпрацюють з Педагогічним музеєм України, 

представляють історико-педагогічний потенціал нашого краю на виставках і 

круглих столах. 
Підсумовуючи сказане, варто зазначити, що в області склалась система 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що сприяє розвитку їх 

професійної компетентності, дає їм можливість виявити й розвинути власні 

можливості, розкрити творчий потенціал. 

Реалізуючи напрями своєї діяльності КЗ «Кіровоградський інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» одночасно 

реалізує освітньо-виховну стратегію регіону. Багатоаспектна діяльність 

установи сприяє формуванню позитивного іміджу Кіровоградщини на 

всеукраїнському та міжнародному освітньому рівні. 
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ПОГЛЯД ІЗ МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ 
 

Л.М. Кірішко, 

методист обласного навчально-

методичного центру освітнього 

менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

Шляхи реалізації науково-пошукового проекту 

«Кіровоградщина: історія та перспективи  

розвитку методичних служб» 
 

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця 

давала вчителям радість,…введіть 

кожного вчителя на щасливу стежку 

дослідника. 

В.О. Сухомлинський 

 

У 2013-2014 роках працівники обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» спільно із завідувачами 

(директорами), методистами методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, міських рад реалізували науково-пошуковий 

проект «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб» 

(наказ КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 26.02.2013 року № 24 

«Про затвердження науково-пошукового проекту «Кіровоградщина: історія та 

перспективи розвитку методичних служб»). 

Відповідно до плану проекту в ньому брали участь всі регіони області.  

Учасники проекту мали на меті дослідити процеси становлення, шляхи 

розбудови і напрями подальшого вдосконалення діяльності методичних служб 

області із середини ХХ століття до сьогодення. У системі безперервної освіти 

методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад є постійно діючою ланкою, яка забезпечує удосконалення, 

поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок 

учителів. На сучасному етапі – це науково-методичні установи, центри 

професійного спілкування та навчання з питань упровадження інноваційних 

методик в навчально-виховний процес, діяльність яких спрямована на 

вирішення завдань підвищення професійної компетентності педагогів, 

здійснення методичного супроводу основних напрямків, що забезпечують 

результат роботи освітньої галузі, створення передумов розвитку творчого 

потенціалу учасників навчально-виховного процесу, формування основних 
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професійних компетентностей учителів, створення інноваційного освітнього 

середовища. В арсеналі методичних служб: методичні об’єднання, семінари-

практикуми, проблемні семінари та тренінги, клуби, школи управління та 

резерву керівних кадрів, творчі лабораторії вчителя-методиста та керівника, 

школи педагогічного досвіду, адаптації молодого педагога та керівника, 

методичного активу, комп’ютерної грамотності, творчі групи, майстер-класи, 

консультативні пункти, «методичні сесії», науково-практичні конференції та 

адресна методична допомога, творчі лабораторії в складі експериментальної 

роботи регіонального та всеукраїнського рівнів. 

Відомості про організаторів проекту. 

1. Головний організатор та керівник проекту: 

Корецька Л.В., директор комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», Заслужений працівник освіти України. 

2. Ініціатори та координатори проекту: 

Половенко О.В., завідувач обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 

комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Кірішко Л.М., методист обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб 

комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

3. Науковий керівник:  

Іванко А.Б., старший викладач кафедри педагогіки, психології і 

корекційної освіти комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук. 

4. Експерти:  

Литвиненко Г.М., доцент відділу менеджменту освіти Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; 

Бик А.С., заступник директора з науково-дослідної діяльності та 

міжнародного співробітництва комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», доцент кафедри ТІМСО, кандидат педагогічних наук. 

5. Консультанти проекту: 

Калініченко Н.А., завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної 

освіти комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського», доктор 

педагогічних наук, професор; 

Постельняк А.І., лауреат обласної педагогічної премії імені Василя 

Сухомлинського. 

6. Творча група з реалізації проекту: 

Керівник творчої групи – Половенко О.В., завідувач обласного 

навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського». 

Члени творчої групи: 

Постельняк А.І., лауреат обласної педагогічної премії імені Василя 

Сухомлинського; 
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Кірішко Л.М., Вареха А.Г., Трубіна В.Г., Ткаченко В.П., методисти 

обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та 

координації діяльності методичних служб комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського»; 

Бреславська Н.Л., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Знам’янської райдержадміністрації; 

Данилюк В.І., завідувач методичного кабінету відділу освіти Долинської 

райдержадміністрації; 

Доброва О.І., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Вільшанської райдержадміністрації; 

Дякова О.С., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Світловодської райдержадміністрації; 

Жосан О.Е., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук; 

Зубченко Т.В., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новоархангельської райдержадміністрації; 

Каєнко Н.Г., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новоукраїнської райдержадміністрації 

Касьяненко В.О., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Гайворонської райдержадміністрації; 

Крячко К.І., завідувач методичного кабінету відділу освіти Бобринецької 

райдержадміністрації; 

Кислякова В.Ф., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської райдержадміністрації; 

Лепська О.П., завідувач методичного кабінету відділу освіти Петрівської 

райдержадміністрації; 

Личко В.М., методист методичного кабінету відділу освіти 

Добровеличківської райдержадміністрації; 

Мартюшина Т.Г., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Олександрійської райдержадміністрації; 

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС управління освіти 

Кіровоградської міської ради; 

Сергата С.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новомиргородської райдержадміністрації; 

Смоліна О.С., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Кіровоградської райдержадміністрації; 

Судакова Н.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Світловодської міської ради; 

Томеєва Л.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Олександрівської райдержадміністрації 

Ткаченко О.Г., методист методичного кабінету відділу освіти 

Добровеличківської райдержадміністрації; 

Чорна В.Д., завідувач методичного кабінету відділу освіти Ульяновської 

райдержадміністрації; 
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Шаповалова В.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської райдержадміністрації; 

Шахназарова А.П., завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Компаніївської райдержадміністрації 

Шелудько З.А., завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Устинівської райдержадміністрації; 

Шкорина П.І., заступник директора науково-методичного центру 

управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради;  

7. Ресурси. 

Комунальний заклад «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, 

міських рад (відповідно до потреб). 

8. Бюджет проекту. 

Проїзд, харчування та проживання учасників – за рахунок коштів 

сторони, яка відряджає. 

Інтернет-послуги надаються в межах інтернет-часу, яким користуються в 

організаціях, задіяних до проекту. 

Копіювальні послуги здійснюються за рахунок коштів комунального 

закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» та методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, 

задіяних у проекті. 

8. Термін виконання проекту: березень 2013 – березень 2014 року. 

Актуальність досліджуваної проблеми проекту. 

Основною метою діяльності методичних кабінетів (центрів) є науково-

методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, 

організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійної 

компетентності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів та розвиток їхньої творчої ініціативи. 

Аналіз науково-методичної і педагогічної літератури засвідчив 

недостатню кількість наукових публікацій стосовно діяльності районної 

(міської) методичної служби як науково-методичної установи. 

Останнім часом спостерігається активна трансформація районних 

(міських) методичних кабінетів (центрів) у структурні підрозділи відділів 

(управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад з помітним розширенням 

функцій. 

Сучасний розвиток методичних служб районів (міст) сприяє наданню 

висококваліфікованих освітніх послуг, які задовольняють конкретні потреби та 

запити педагогічних працівників, сприяють розвитку педагогічної 

майстерності, творчої ініціативи.  

Методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад області накопичили певний досвід роботи в 

розбудові методичної служби як служби розвитку. Робота методичних кабінетів 

(центрів) здійснюється на засадах соціологічного моніторингу запитів і потреб 

педагогів та реалізується через традиційні й інноваційні форми роботи 

(колективні, групові, індивідуальні).  
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Регіональні методичні служби ініціюють такі форми організації 

методичної роботи в міжатестаційний період: школи педагогічної майстерності, 

школи педагогічного досвіду, майстер-класи, постійно діючі семінари, 

авторські творчі майстерні, творчі групи. 

З урахуванням тенденцій розвитку системи післядипломної педагогічної 

освіти, інноваційних змін в освіті та досвіду роботи окремих методичних 

закладів оновлюється структура та зміст діяльності районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) як регіональних науково-методичних центрів. 

Таким чином, науково-пошуковий проект «Кіровоградщина: історія та 

перспективи розвитку методичних служб», визначаючи актуальність даної 

проблеми, передбачає виокремлення основних компонентів, які характеризують 

діяльність методичного кабінету як регіонального науково-методичного 

центру, та розрахований на проведення наукових пошуків стосовно історії 

діяльності та перспективи розвитку методичних служб області на сучасному 

етапі. 

Обґрунтування концептуальних засад проекту. 

Концептуальні положення і технологічна організація професійної 

педагогічної підготовки визначені: 

Національною доктриною розвитку освіти,  

Законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту»,  

«Про вищу освіту»,  

Концепцією розвитку післядипломної освіти в Україні,  

які акцентують увагу на забезпеченні неперервної професійної освіти. 

В Україні повинні забезпечуватися прискорений, випереджальний 

інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. 

Предмет дослідження: 

Історія діяльності та перспективи розвитку методичних кабінетів 

(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад в умовах 

реформування освіти України. 

Методи дослідження: 

Для вирішення завдань проекту використовувалися такі методи 

дослідження: 

теоретичного пошуку (аналіз, порівняння, класифікація, систематизація й 

узагальнення теоретичних і емпіричних даних, теоретичне моделювання); 

емпіричного характеру (бесіда, інтерв’ювання); 

діагностичні (анкети); 

обсерваційні (спостереження, самоспостереження); 

прогностичні (метод експертних оцінок, моделювання); 

експериментальні (інформаційно-пошуковий, констатуючий, 

формуючий); 

праксиметричні (аналіз досвіду, аналіз результатів діяльності). 
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Мета і завдання проекту. 

Дослідити історію діяльності та перспективи розвитку методичної служби 

області, залучити до реалізації проекту працівників методичних кабінетів 

(центрів), наукових та методичних працівників комунального закладу 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

Завдання: 

1) проаналізувати науково-теоретичну та науково-методичну 

літературу;  

2) вивчити на узагальнити історію створення та функціонування 

методичних кабінетів (центрів); 

3) об’єднати зусилля методичних служб усіх рівнів для створення 

інноваційної моделі безперервного навчання педагогічних працівників; 

4) підготувати збірник «Кіровоградщина: історія та перспективи 

розвитку методичних служб»; 

5) популяризувати досвід роботи методичних служб регіону. 

Цільові групи проекту: 

Первинна група: творча група проекту, працівники методичних служб 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міських рад. 

Вторинна група: методисти комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського», завідувачі (директори) методичних кабінетів (центрів). 

Форми роботи: робота в архівах, лекційні та практичні заняття, 

презентації проектів методичними кабінетами (центрами) на обласних та 

регіональних науково-методичних заходах. 

Етапи реалізації проекту: 

Концептуально-діагностичний (2013 рік): 

відбір та обговорення кандидатур у творчу групу проекту, організаційний 

збір членів робочої групи проекту; 

проведення на базі комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» науково-методичного семінару з проблеми «Кіровоградщина: 

історія та перспективи розвитку методичних служб» (квітень 2013 року); 

вивчення теоретико-методологічних та практико-орієнтованих аспектів у 

розв’язанні досліджуваної проблеми проекту; 

виокремлення основних напрямків діяльності методичних кабінетів 

(центрів); 

вивчення історії діяльності методичних кабінетів (центрів), підготовка 

наукового супроводу проекту. 

Констатувальний (2013 рік): 

проведення Всеукраїнського семінару з проблеми «Роль методичних 

кабінетів, центрів у формуванні науково-методичного середовища у регіоні: 

критерії ефективності» (23-25 квітня 2013 року), круглих столів, нарад, засідань 

творчих груп з питань історії та перспектив розвитку методичних служб області 

(протягом 2013 року); 

внесення коректив до програми узагальнюючого етапу реалізації науково-

пошукового проекту. 
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Узагальнюючий (2014 рік): 

узагальнення результатів науково-пошукової роботи, проведеної 

працівниками методичних кабінетів (центрів), їхніх творчих здобутків і 

досягнень у процесі реалізації проекту (вересень-жовтень 2013 року); 

підготовка та видання збірника «Кіровоградщина: історія та перспективи 

розвитку методичних служб» (березень 2014 року); 

презентація робіт учасників обласного проекту, їх сертифікація; 

популяризація ідей проекту в засобах масової інформації; 

розміщення матеріалів проекту на сайті обласного навчально-

методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» ( http://metodcentr-koippo.edukit.kr.ua). 

Результатом реалізації проекту є: 

1) підвищення якості діяльності методичних кабінетів як науково-

методичних установ; 

2) удосконалення системи науково-методичного супроводу педагогічних 

працівників в умовах реалізації нових Державних стандартів; 

3) задоволення потреби педагогічних працівників у неперервній освіті. 

Створення єдиного освітнього інформаційно-методичного середовища як 

засобу безперервного навчання педагогічних працівників; 

4) проведення обласного ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії 

Кіровоградщини – 2013» (20 серпня 2013 року); 

5) створення авторських творчих майстерень (О. Даценка, методиста 

методичного кабінету відділу освіти Олександрійської райдержадміністрації, 

2013 року), (Н. Каєнко, завідувача методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації, 2014 р.); 

6) створення регіональної школи новаторства «Науково-методологічні 

засади розвитку фахової майстерності педагогічних працівників: досвід і 

перспективи» (2014 року); 

7) висвітлення матеріалів досліджень на обласній науково-методичній 

конференції «Кіровоградська область. 75 років історії» (січень 2014 року), а 

саме: «Методична служба регіону у вимірі розвитку Кіровоградської області» 

(автор Половенко О.В.), «Шляхи реалізації науково-пошукового проекту 

«Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб» (автор 

Кірішко Л.М.), «Методична служба міста Кіровограда у 60-х-90-х роках 

ХХ століття» (автор Пахолівецька М.В.), «З досвіду роботи методичної служби 

області: постаті та роки» (автор Постельняк А.І.); 

8) підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів «Показники 

діяльності та розвитку методичних служб області» (автори: Вареха А.Г., 

Ткаченко В.П.); 

9) розробка календаря методиста (автори: Литвиненко О.В., 

Міщенко В.С.); 

10) підготовка і публікація результатів науково-практичних пошуків, у 

рамках проекту, в науково-методичних виданнях, зокрема, підготовлено два 

тематичних видання всеукраїнського журналу «Методист» для працівників 
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методичної служби, стаття в обласний науково-методичний журнал 

«Методичний вісник», науково-практичний освітньо-популярний журнал 

«Педагогічна думка»; 

11) друкування збірника документів та матеріалів, підготовлених 

авторами та учасниками проекту «Кіровоградщина: історія та перспективи 

розвитку методичних служб» (укладачі: О.В. Половенко, Л.М. Кірішко). 
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А.І. Постельняк, 

лауреат обласної педагогічної премії 

імені Василя Сухомлинського 
 

З історії становлення і розвитку 

методичних служб на Кіровоградщині 
 

Спливають роки і десятиліття. Здається, нещодавно відзначали 70-річчя 

заснування обласного інституту удосконалення вчителів (післядипломної 

педагогічної освіти). 

У 2009 році до свого ювілею колектив інституту підготував книгу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського: постаті та роки» (автори С.А. Болсун, Л.А. Гайда, 

Л.В. Кашуба, Ю.В. Міцай, А.І. Постельняк, за загальною редакцією 

Л.В. Корецької). 
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У передмові до книги зазначалося: «70 років… Це дійсно славний ювілей! 

Такі дати не лише фіксують відповідний відрізок часу, а й спонукають 

замислитись над пройденим шляхом, щоб, занурившись у минуле, усвідомити 

його значущість для сучасного і майбутнього. 

Це добра нагода осмислити день сьогоднішній, спрогнозувати день 

прийдешній… 

У книзі немало прізвищ, історичних довідок. Як добре, що пам'ять жива, 

що роки, віддані справі підвищення педагогічної майстерності, не залишилися 

непоміченими, вони вписані в золоті сторінки історії інституту». 

У жовтні 2012 року врочисто відзначалось 45-річчя методичної служби 

освіти України. 

Готуючись до ювілею, ми звертались до першоджерел її становлення, 

згадували імена тих, хто стояв біля витоків, моделював методичну службу, дбав 

про піднесення її авторитету, про створення іміджу РМК, методистів. 

Свій виступ на урочистостях я не випадково розпочала словами 

Володимира Висоцького: 

«Зарыты в нашу память на века 

И даты, и события, и лица, 

И память как колодец глубока,– 

Попробуй заглянуть – наверняка 

Лицо – и то – неясно отразится. 

Разглядеть, что истинно, что ложно, 

Может только беспристрастный суд. 

Осторожно с прошлым, осторожно, 

Не разбейте глиняный сосуд. 

Одни его лениво ворошат, 

Другие неохотно вспоминают, 

А третьи даже помнить не хотят, 

И прошлое лежит как старый клад, 

Который никогда не раскопают…» 

Користуючись нагодою, слід, на мою думку, розкопати «старый клад», 

пригадати «и даты, и события, и лица», і проаналізувати найважливіші етапи 

розвитку. 

Чотири десятиліття роботи в інституті (1970-2011 роки) дають мені право 

вважати себе не лише свідком, а й безпосереднім активним учасником 

становлення районних (міських) методичних кабінетів, створення ефективної 

системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в ланках 

обласного ІУВ (КОІППО) – РМК – школи. 

Аналізуючи пройдений шлях, пригадую основні етапи становлення, 

важливі події, факти, за кожним з яких стоять яскраві постаті талановитих 

колег-методистів обласного ІУВ (КОІППО), працівників РМК (ММК), творчих 

керівників шкіл, учителів – майстрів педагогічної праці. 

На жаль значна частина тих, хто стояв біля витоків становлення 

інституту, районних (міських) методичних кабінетів, зробив вагомий особистий 

внесок у розвиток методичної служби, вже відійшла у вічність. 
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Та добра пам’ять про них жива. Їх справу продовжують нові покоління 

методистів. 

Готуючись до 75-річчя КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» і 45-

річчя методичних служб, ми вирішили продовжити добру справу, 

проаналізувавши етапи діяльності важливого підрозділу інституту, відомого 

різним поколінням освітян області під назвами: кабінет педагогіки, кабінет 

підвищення кваліфікації керівних кадрів, кабінет курсової підготовки і 

школознавства, центр координації діяльності методичних кабінетів (центрів) і 

методичної роботи з педагогічними кадрами, обласний навчально-методичний 

центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб. 

Перші кроки у створенні методичних служб були зроблені у 30-ті роки 

минулого століття, коли при відділах народної освіти були створені педагогічні 

кабінети. 

Їх діяльність у регіоні активізувалась у 1939 році, коли у новоствореній 

Кіровоградській області був відкритий обласний інститут підвищення 

кваліфікації вчителів, який з перших кроків становлення значну увагу приділяв 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Робота інституту була перервана війною і відновлена лише у квітні 

1944 року, коли було створено обласний методичний кабінет, в якому 

працювали директор, чотири методисти, бібліотекар, бухгалтер, завгосп, 

техпрацівники. 

У 1947 році методичний кабінет був реорганізований в обласний інститут 

підвищення кваліфікації вчителів. У центрі уваги колективу інституту в той 

період були питання організації методичної роботи з педагогічними кадрами. З 

ініціативи інституту на базі середніх і семирічних шкіл створювались 

методичні кущі. На їх базі для педагогів дочірніх проводились лекційні і 

практичні заняття, відкриті уроки, консультації. 

У містах і районах області створювались предметні методичні комісії, які 

працювали 4 рази на рік: під час серпневих і січневих конференцій та осінніх і 

весняних канікул. 

Активно діяли при обласному та районних (міських) відділах народної 

освіти педагогічні кабінети. 

Так у 1956 році на виконання Постанови Ради Міністрів СРСР «Про 

здешевлення і скорочення апарату управління» вони були ліквідовані як 

структурні підрозділи органів управління освіти. 

І лише на початку 60-х років з ініціативи місцевих органів освіти 

починається поступово відновлюватись мережа педагогічних кабінетів, які 

працювали на громадських засадах. 

Їх становленню всіляко сприяє інститут. 

На допомогу педагогічним працівникам області започатковано видання 

методичних листів, у яких оперативно подавалась інформація про передовий 

педагогічний досвід кращих шкіл області, майстрів педагогічної праці. 

Тільки за 1957 рік методистами підготовлено і видано 10 брошур, листів 

різної тематики. 
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Видана, зокрема, праця В.О. Сухомлинського «Директор і вчитель», у 

якій розкрита система індивідуальної роботи керівника школи з молодим 

учителем щодо забезпечення його професійного становлення, створення 

творчої лабораторії. 

У системі навчання педагогічних кадрів значна увага приділялася 

питанням вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного 

досвіду: вчителів Липецької області з питань удосконалення уроку, вчителів 

Ростовської області з попередження другорічництва школярів, Кіровоградської 

– використання лекційно-практичної системи навчання та ін. 

З метою пропаганди і впровадження досвіду в цей період ефективно 

використовувався в області творчий потенціал опорних шкіл, 411 шкіл 

передового досвіду, широкої мережі предметних комісій і методичних 

об’єднань.  

Результативною була робота шкіл ППД, створених при вчительці 

початкових класів Л.Г. Кошовій (Компаніївський район), вчителеві історії 

С.Ю. Пухнатюку (Новоархангельський район), вчителеві математики СШ № 3 

м. Кремгес В.Г. Коваленку та інших.  

З метою надання педагогам якісної методичної допомоги обласним ІВУ 

систематично направляв рай(міськ)вно друковану продукцію. Так, лише у 1962-

1963 навчальному році було видано 12 найменувань. Тираж кожного видання – 

1000 примірників. Це давало можливість широко інформувати педагогічні 

колективи, освітян області про досягнення педагогічної науки, передовий 

педагогічний досвід. 

У 1964 році Міністерство освіти затверджує Положення про районні 

педагогічні кабінети. 

А у 1967 році створюються районні (міські) методичні кабінети як 

«організуючі центри систематичної роботи з підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів». 

Підставою для їх створення був відповідний наказ Міністерства освіти 

УРСР № 16 від 19 травня 1967 року. 

У наступному 1968 році колегія Міністерства освіти УРСР затверджує 

Положення, за яким методичні кабінети працювали понад два десятиріччя. 

Методичні служби на всіх етапах розвитку освіти прагнули забезпечити 

ефективний науково-методичний супровід найактуальніших проблем 

удосконалення освітянської галузі. 

Залежно від того, як змінювались, ускладнювались завдання, що 

ставились перед школою, трансформувались мета, завдання, і зміст науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами, урізноманітнювались форми її 

організації. 

Проаналізуємо пріоритетні напрями спільної діяльності обласного ІВУ і 

районних (міських) методичних кабінетів протягом 60-90-х років минулого 

століття.  

У 60-ті роки в центрі уваги методичних служб були питання:  
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- науково-методичного забезпечення широкомасштабного експерименту 

з розробки і провадження лекційно-практичної системи навчання 

(Кіровоградської) О.О. Хмури; 

- піднесення ефективності управлінської діяльності керівників шкіл; 

- становлення і розвитку шкіл-інтернатів та шкіл груп продовженого дня; 

- створення системи трудового і виробничого навчання і виховання 

школярів; 

- впровадження засад наукової організації педагогічної праці; 

- вивчення і поширення передового педагогічного досвіду. 

Значна увага приділялась питанням організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами на рівні району (міста). 

У 1965-1966 роках навчально-методичними кабінетами обласного ІВУ 

були підготовлені і видані методичні листи і збірники з питань удосконалення 

методичної роботи: «Організація методичної роботи з учителями фізичного 

виховання», «Школы передового опыта по русскому языку и литературе», 

«Організація методичної роботи з учителями мови і літератури», «Передовий 

досвід у викладанні української мови і літератури» та інші. 

Добре зарекомендували себе методичні декади, які проводились 

обласним ІВУ в районах і містах області.  

У рамках декад пропонувались освітянам цикли лекцій, проблемні 

семінари, семінари-практикуми, конференції, відкриті уроки, ознайомлення з 

досвідом майстрів педагогічної праці, з кращими зразками саморобних 

навчальних посібників, наочності. 

Визначними подіями в історії освіти Кіровоградщини у 60-ті роки стали: 

- обласна науково-практична конференція «Яким повинен бути директор 

сучасної школи?» (1965 рік); 

- республіканська конференція з проблем становлення і удосконалення 

роботи шкіл продовженого дня (1966 рік); 

- міжобласна конференція «Наукова організація педагогічної праці 

директора школи» (1967 рік); 

- виїзне засідання сектора математики НДІ педагогіки УРСР з проблеми 

«Досвід роботи вчителів Кіровоградської області по підвищенню ефективності 

уроків у ІХ-Х класах» та схвалення досвіду Міністерством освіти (Збірник 

наказів і інструкцій Міністерства освіти УРСР. – 1963. – №7). 

У 70-ті роки діяльність колективу інституту, районних (міських) 

методичних кабінетів була спрямована на підготовку педагогічних кадрів до 

роботи за новими програмами, ефективного використання можливостей 

кабінетної системи навчання, проведення експериментально-дослідницької 

роботи. 

Відповідно до прийнятих Постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

«Про затвердження переходу до загальної середньої освіти» та Верховної ради 

УРСР «Про стан і заходи по дальшому поліпшенню навчально-виховної роботи 

в загальноосвітніх школах Української РСР» особлива увага приділялась 

науково-методичному забезпеченню підвищення ефективності трудового 

навчання і виховання школярів, упровадженню розроблених на виконання 
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даних постанов Положень про учнівську виробничу бригаду, про шкільну 

навчально-дослідну ділянку, про табір праці та відпочинку старшокласників, 

про поліпшення організації суспільно корисної праці, про кабінети професійної 

орієнтації. 

У системній роботі щодо впровадження даних положень обласним 

інститутом ефективно використовувались педагогічні ідеї 

В.О. Сухомлинського, досвід педагогічних колективів Павлиської, 

Богданівської №1, Новопразької, Новгородківської № 2 та інших шкіл області. 

Вживались заходи щодо удосконалення системи підвищення кваліфікації 

директорів і заступників директорів шкіл. 

Широко запроваджено диференціацію у навчанні керівників шкіл на 

місячних курсах (за фахом, за стажем управлінської діяльності, за досвідом 

роботи). 

Започатковано проведення: 

- цільових очно-заочних курсів для керівників шкіл з низьким рівнем 

управління; 

- місячних курсів резерву керівних кадрів. 

Кабінетом підвищення кваліфікації керівних кадрів (завідуючий 

Я.А. Різницький) у 1971 році була створена обласна школа передового 

педагогічного досвіду директорів опорних шкіл при директорові Богданівської 

СШ № 1 Ткаченку І.Г. Головним у її роботі, як радив В.О. Сухомлинський, 

було живе, безпосереднє спостереження явищ навчально-виховної роботи, 

роздуми про ці явища, обмін думками, творчі дискусії, оволодіння 

практичними вміннями «освітлювати повсякденні явища навчально-виховного 

процесу світлом педагогічної теорії моделювання перспективного досвіду». 

Слухачі обласної школи, очоливши районні і міські школи передового 

педагогічного досвіду, школи молодого директора, зробили значний внесок у 

становлення молодих керівників шкіл, підвищення рівня їх управлінської 

майстерності. 

У 1975 році розпочав роботу обласний науково-методичний семінар для 

педагогів області, які вели педагогічні дослідження і працювали над 

дисертаціями. Слухачами семінару стали 70 освітян: 27 завідуючих РМК, 

25 керівників шкіл, 12 учителів, 6 працівників відділів освіти. 

Тривала, систематична робота науково-методичного семінару дозволила: 

- активізувати роботу щодо впровадження результатів психолого-

педагогічних досліджень в практику;  

- озброїти учасників семінару методами ведення педагогічних 

досліджень, проведення експериментальної роботи; 

- залучити до педагогічних досліджень талановиту молодь; 

- піднести науковий і творчий потенціал установ освіти. 

15 слухачів семінару успішно захистили кандидатські дисертації. Серед 

них – директори шкіл І.А. Шевченко, Г.К. Настасьєв, В.Б. Просвіріна, 

М.П. Лебедик, А.Б. Рєзнік, Н.А. Калініченко та інші. 

У 70-ті роки плідно працювала школа інспектора-методиста (керівники 

Л.Ф. Одорожа, В.П. Євгененко). 
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Чітко сплановані і добре організовані її заняття забезпечували науково-

теоретичну підготовку слухачів, формування й удосконалення аналітико-

прогностичних та контрольно-коригуючих умінь, ознайомлення з новими 

педагогічними ідеями, передовим досвідом. 

Після кожного заняття слухачі отримували завдання. 

Одним із видів завдань було вивчення і узагальнення досвіду роботи 

педагогічних колективів, керівників шкіл, вчителів. 

Інспекторами і методистами було узагальнено досвід роботи:  

- педагогічного колективу Підвисоцької СШ Новоархангельського району 

з питань патріотичного й інтернаціонального виховання; 

- педагогічного колективу Новопразької СШ з питань забезпечення 

єдності навчання і виховання учнів (Є.Г. Сядуро); 

- педагогічного колективу Ганнинської СШ Кіровоградського району з 

питань правового виховання учнів (П.П. Куліш); 

- вчителів початкових класів Н.А. Ковтун (Балахівська 8-річна школа), 

О.М. Цуканової (Бережинська СШ), (В.Т. Чиж, Г.Т. Півненко); 

- вчителів математики П.Т. Овчіннікової (СШ № 2 м. Світловодська), 

П.А. Мірошніченко (Андрусівська СШ), (А.П. Трофіменко, Н.Ю. Первусяк); 

- вчителя біології Т. Бондаренко (Новоградівська СШ № 21) 

(В.М. Шаповалова); 

- виховання ГПД Н.В. Обрізков (СШ № 5 м. Світловодська) (К.І. Галаган) 

та інші. 

Значна увага приділялася вивченню і поширенню педагогічного досвіду. 

Кабінет підвищення кваліфікації керівних кадрів пропагував 

узагальнений досвід роботи : 

- інспектора шкіл Світловодського райвно П.М. Скориніна; 

- інспектора шкіл Гайворонського райвно М.М. Гонтарука; 

- Новомиргородського і Олександрівського районних методичних 

кабінетів (завідуючі О.І. Захарченко, В.О. Ващук). 

- Добровеличківського райвно (завідуючий В.А. Гетьманець); 

- директора Маловисківської СШ №3 Г.М. Перебийноса; 

- заступника директора Червонокам’янської СШ Олександрійського 

району Ю.В. Приходько; 

- педагогічного колективу середньої школи № 34 м. Кіровограда з 

питань організації навчально-виховного процесу за кабінетною системою 

навчання (директор В.М. Нестеренко). 

Кабінети підвищення кваліфікації керівних кадрів, шкіл-інтернатів і груп 

продовженого дня, трудового навчання, узагальнивши досвід роботи 

педагогічного колективу Новгородківської СШ № 2 з питань формування 

активної життєвої позиції школярів, презентували досвід на ВДНГ СРСР 

(1973 рік). 

У наступні роки на ВДНГ СРСР були направлені матеріали з досвіду 

роботи: Гайворонського МНВК з питань удосконалення системи трудового 

навчання і професійної орієнтації учнів (1976 рік); 
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Войнівської СШ Олександрійського району з питань естетичного 

виховання школярів (1979 рік). 

На основі узагальнення досвіду кабінетом школознавства видані буклети: 

- «Богдановская средняя школа»; 

- «Павлышская средняня школа»; 

- «Воспитание гражданина-патриота» (з досвіду роботи Деріївської СШ 

Онуфріївського району); 

- «Педагогічне керівництво комбінатом» (досвід Гайворонського 

МНВК). 

У 1976 році обласний ІВУ видав інформаційний збірник «Передовий 

досвід – кожній школі. Адреси передового педагогічного досвіду» (автор 

К.О. Лівшиць). 

Кабінети школознавства, російської мови і літератури подали до збірника 

по 14 матеріалів, кабінет трудового навчання – 12, кабінет освіти дорослих – 10, 

кабінет фізичного виховання – 8, по 4-6 об’єктів представили кабінети 

початкових класів, української мови і літератури, математики, фізики. 

У 70-ті роки з метою поширення ППД були проведені обласні науково-

методичні конференції і педагогічні читання з питань:  

- «Співдружність школи, сім’ї і громадськості у вихованні дітей та 

молоді» (1975 рік). 

- «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах 

роботи шкіл за кабінетною системою» (1976 рік). 

- «Актуальні проблеми фізичного, військово-патріотичного виховання і 

початкової військової підготовки» (1976 рік). 

- «Діяльність комсомольської організації школи з розвитку пізнавальної 

активності старшокласників» (1977 рік). 

- «Підвищення ефективності, якості навчання і виховання учнів у світлі 

рішень ХХV з’їзду КПРС» (1978 рік) та ін. 

На допомогу рай(міськ) методичним кабінетам підготовлені методичні 

рекомендації: 

- «Форми та методи вивчення і впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки в практику роботи загальноосвітньої школи» (1975 рік); 

- «Планування роботи районних (міських) методичних кабінетів» 

(1976 рік); 

- «Планування роботи районного (міського), шкільного, міжшкільного 

методичного об’єднання» (1977 рік); 

- «Методичні рекомендації щодо поліпшення роботи районних і міських 

семінарів директорів, заступників директорів шкіл» (1979 рік). 

70-ті роки минулого століття в області стали стартовими у створенні 

системи навчання і творчого впровадження педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського. 

У листопаді 1971 року були розроблені і затверджені спільні заходи 

облвно, обласного ІУВ, обкому профспілки, обласного відділення 

Педагогічного товариства УРСР щодо організації вивчення і творчого 
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використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в практичній 

діяльності навчально-виховних установ області у 1971-1975 роках. 

На виконання даних заходів: 

- обладнано в Павлиській СШ спочатку кімнату, а потім музей 

В.О. Сухомлинського, створено постійно діючий методичний кабінет для 

ознайомлення відвідувачів з досвідом педагогічного колективу та педагогічною 

спадщиною В.О. Сухомлинського; 

- узагальнено досвід роботи педагогічного колективу Павлиської 

СШ імені Василя Сухомлинського; 

- організовані колективні поїздки освітян області до Павлиша з метою 

ознайомлення з досвідом роботи; 

- підготовлені методичні рекомендації з питань вивчення і впровадження 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського; 

- започатковано щорічне проведення науково-практичних конференцій, 

педагогічних читань, проблемних столів з актуальних проблем творчого 

впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського;  

- плідно працювала обласна, районні (міські), шкільні творчі групи, до 

складу яких увійшли досвідчені методисти обласного ІВУ, РМК (ММК), 

керівники шкіл, учителі. 

Обласною творчою групою: 

- окреслені провідні ідеї педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського 

для впровадження в практику роботи шкіл області; 

- визначені опорні рай(міськ) методичні кабінети і школи для 

поглибленого опрацювання даних проблем; 

- розроблено цикл лекцій для виступів членів творчої групи перед 

різними категоріями педагогічних працівників; 

- складені орієнтовні плани проведення читацьких конференцій, 

педагогічних читань, дискусій за творами В.О. Сухомлинського; 

- розроблені орієнтовні програми проблемних семінарів і семінарів-

практикумів; 

- запропоновані проблеми і практичні творчі завдання для включення до 

змісту курсових завдань. 

Визначними подіями стали перші обласні науково-практичні конференції 

з питань вивчення і творчого впровадження педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського, проведені 20 жовтня 1972 року та 24-26 вересня 

1978 року. 

Конференція 1978 року з проблеми «В.О. Сухомлинський і актуальні 

проблеми сучасної школи» за своїми масштабами і представництвом мала 

всесоюзний характер. 

У пленарному засіданні, 3 секціях та 9 підсекціях взяли участь професори 

Г.І. Щукіна, Г.Н. Волков, В.А. Разумний, П.П. Охріменко, І.О. Зязюн, 

М.С. Грищенко, І.В. Попов, 10 Героїв Соціалістичної Праці І.Г. Ткаченко, 

Г.Д. Нестеренко, П.А. Маслєнніков, Н.В. Онацька, Н.Ю. Войтенко, 

І.А. Коровай, М.П. Глухарєва, Є.М. Любомська, Н.А. Кириченко, 

М.А. Дмитрієв. 
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80 кандидатів педагогічних наук, письменники Р. Анаян (Вірменія), 

В. Вітка (Білорусія), А. Борисовський (Киргизія). 

Це були дослідники і полум’яні пропагандисти педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського, його послідовники з Москви, Ленінграда, Горького, 

Калінінграда, Кургана, Пермі, з Білорусії, Азербайджана, Вірменії, Латвії, 

Молдавії, Удмуртії, з різних областей України. 

У ювілейний 1978 рік була проведена обласна методична естафета 

«Використання в практичній діяльності педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського». 

Умови її проведення були розроблені методистом кабінету підвищення 

кваліфікації керівних кадрів В.П. Євгененко. 

Відповідно до затвердженого графіка альбом-естафету отримував кожний 

РМК (ММК). 

Ознайомившись з представленими в ньому матеріалами, методичні 

кабінети доповнювали його власним досвідом з реалізації ідей видатного 

педагога. 

У 4-х альбомах естафети широко представлено досвід кращих 

педагогічних колективів області, майстрів педагогічної праці, районних 

(міських) методичних кабінетів. 

У наступні роки створена в області система вивчення і впровадження 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського удосконалювалась. 

У 1979 році видано збірник «Передовий досвід – кожній школі», у якому 

було представлено 124 об’єкти передового досвіду. До них належали: 

- Олександрівський і Долинський районні методичні кабінети (завідуючі 

В.О. Ващук, В.С. Сергієнко). 

- Заслужені вчителі УРСР А.А. Москаленко (директор СШ №10 

м. Олександрії), Л.І. Кожевнікова (директор СШ № 5 м. Кіровограда). 

- Учителі О.П. Рясна, М.І. Барсукова, В.М. Завальнюк, М.П. Пелипас, 

Л.І. Босяга та ін. 

80-ті роки в історії обласного ІУВ, районних (міських) методичних 

кабінетів пам’ятні активною діяльністю щодо реалізації Основних 

напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи. 

У центрі уваги були питання: 

- удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і 

методичної роботи на основі діагностики і диференціації; 

- піднесення якості й ефективності уроку в умовах запровадження нової 

концепції середньої загальноосвітньої школи; 

- науково-методичного забезпечення переходу на навчання дітей з 6-

річного віку; 

- упровадження Комплексної програми фізичного виховання учнівської 

молоді; 

- демократизація управління школою та інші. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР № 118 від 12.05.1980 р. 

«Про дальше вдосконалення роботи районних (міських) відділів народної 
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освіти щодо управління загальноосвітніми школами» продовжувалась робота 

над проблемою піднесення ефективності управлінської діяльності. 

Розпочала роботу, створена кабінетом школознавства, обласна школа 

передового педагогічного досвіду завідуючих рай(міськ)вно (керівник – 

завідуючий Гайворонським райвно, І.А. Мудрий).  

Слухачами ШППД стали П.Д. Блящук (Вільшанський райвно), 

І.М. Смуток (Голованівський райвно), А.Г. Махиня (Знам’янський райвно), 

Л.І. Бабійчук (Знам’янський райвно), В.Ф. Карпікова (Компаніївський райвно), 

А.П. Гордієнко (Новоукраїнський райвно), А.П. Трофіменко (Світловодський 

міськвно). 

Заняття школи проведені на базі Гайворонського, Олександрівського, 

Петрівського райвно. 

Значна увага приділялась питанням демократизації управління, 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення узагальнення 

і впровадження передового педагогічного досвіду. 

Плідно працювала обласна школа ППД директорів опорних шкіл. 

Заняття, проведені на базі середньої школи № 2 імені О.М. Горького 

м. Олександрії, Головківської СШ Олександрійського району, Красносільської 

СШ Олександрівського району були присвячені поглибленому опрацюванню 

проблем: 

- «Упровадження досвіду педагогічного колективу СШ № 2 

м. Олександрії по розв’язанню загальношкільної проблеми «Удосконалення 

системи внутрішкільного контролю»; 

- «Реалізація цільової комплексної програми піднесення якості й 

ефективності навчально-виховного процесу в початкових класах»; 

- «Удосконалення керівництва методичною роботою в школі». 

На допомогу працівникам рай(міськ) методичних кабінетів були 

розроблені методичні рекомендації «Роботу з керівниками шкіл в умовах 

перебудови – на рівень сучасних вимог» (автор А.І. Постельняк) та 

«Методические рекомендации по изучению и внедрению педагогического 

наследия В.А. Сухомлинского»). 

Наказ Міністерства освіти Української Радянської Соціалістичної 

Республіки № 118 вимагав: 

- «посилити методичну допомогу вчителям і керівникам шкіл»; 

- «рішуче поліпшити методичну роботу, пропаганду і організацію 

впровадження передового педагогічного досвіду». 

Успішному розв’язанню даних завдань сприяло створення опорних 

рай(міськ) методичних кабінетів та розширення мережі опорних шкіл. 

Наказом облвно № 72 від 2 квітня 1984 року були затверджені опорні 

кабінети: 

- Маловисківський (Жорнова В.В.) з проблеми «Організація методичної 

роботи з педагогічними кадрами»; 

- Олександрівський (Ващук В.О.) з проблеми «Система роботи з 

молодими вчителями»; 
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- Новоукраїнський РМК (Крецул Л.І.) з проблеми «Творчий підхід до 

організації методичної роботи»; 

- Знам’янський РМК (Біленко К.Н.) з проблеми «Вивчення і 

впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». 

Їх бази ефективно використовувались обласним ІУВ в системі навчання 

працівників рай(міськ) методичних кабінетів, керівників районних (міських) 

методичних формувань, методичного активу. 

Вживались конкретні заходи щодо впровадження в практику 

затвердженого колегією Міністерства освіти УРСР від 30.06.1982 р. 

«Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх 

шкіл Української РСР». 

Гостро постали, зокрема, завдання «координації методичної роботи з 

курсовою перепідготовкою вчителів», «вивчення і використання сучасних 

досягнень педагогіки і психології і передового педагогічного досвіду», 

«визначення оптимальної структури організації методичної роботи в школі, 

районі (місті)» та ін. 

На обласних семінарах завідуючих РМК (ММК) розглядались проблеми: 

- «Шляхи оптимізації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 

світлі рішень ХХVІ з’їзду КПРС та звернення колективів інститутів 

удосконалення вчителів Білорусії «Роботі з педагогічними кадрами – творчий 

характер»; 

- «Удосконалення системи роботи районних (міських) методичних 

кабінетів по вивченню і впровадженню досягнень педагогічної науки і 

передового досвіду в світлі постанови Ради Міністрів УРСР «Про стан 

впровадження передового педагогічного досвіду в школах республіки»; 

- «Піднесення ролі методиста у формуванні професійної майстерності 

вчителя, розвитку його ініціативи і творчості у світлі рішень Всесоюзного 

з’їзду працівників народної освіти»; 

- «Удосконалення системи планування і організації методичної роботи в 

районі (місті)» та інші. 

У 1984 році проведено обласний огляд-конкурс районних (міських) 

методичних кабінетів, переможцями якого стали: 

- Маловисківський РМК (завідуюча В.В. Жорнова); 

- Олександрівський РМК (завідуючий В.О. Ващук); 

- Новоукраїнський РМК (завідуюча Л.І. Крецул). 

Значна увага приділялась удосконаленню організації праці районних 

(міських) методичних кабінетів. 

З даної проблеми був проведений обласний семінар завідуючих РМК на 

базі Олександрійського міського методичного кабінету, в рамках якого був 

широко представлений досвід методичних кабінетів та опорних навчальних 

закладів у виступах методиста ЦІУВ Т.І. Бєсєди, завідуючих РМК 

О.Ю. Пономарьової, В.О. Ващука, П.Ю. Ліщинської, В.М. Шаповалової, 

Л.І. Крецул. 
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Обласний семінар завідуючих РМК (ММК) з проблеми «Вдосконалення 

організації внутрішкільної методичної роботи» проведено 23-24 квітня 

1985 року на базі обласного ІУВ та Новоукраїнського району. 

У програмі семінару: доповіді директора обласного ІВУ М.А. Ярового, 

методиста кабінету школознавства А.А. Кедрової, завідуючого 

Новоукраїнським райвно А.П. Гордієнка з проблеми удосконалення роботи 

РМК, піднесення якості методичної роботи з педагогічними кадрами, 

впровадження критеріїв її ефективності; 

- творчі звіти завідуючих методичними кабінетами В.В. Спільник 

(Олександрійський ММК), В.М. Ганжі (Петрівський РМК), Н.І. Садової 

(Кіровський РМК м. Кіровограда) з питань упровадження досвіду Горлівського 

ММК Донецької області та Дрогобицького РМК Львівської області щодо 

наукової організації праці з педагогічними кадрами; 

- захист планів опорних шкіл з питань методичної роботи завідуючими 

К.Н. Біленко (Знам’янський РМК), В.Я. Денисюк (Ульяновський РМК), 

З.І. Дородновою (Новоархангельський РМК); 

- звіти завідуючих С.Д. Залужної (Добровеличківський РМК), 

Є.Г. Сядуро (Олександрійський РМК) про виконання післякурсових завдань; 

- педагогічний практикум на базі Новоукраїнської СШ №7 з метою 

ознайомлення з досвідом організації внутрішньошкільної методичної роботи, 

презентації досвіду роботи заступника директора школи А.П. Гаєвської, 

відвідування засідання творчої групи щодо вивчення і впровадження досвіду 

С.П. Логачевської; 

- педагогічний практикум на базі Новоукраїнської СШ № 6 з метою 

ознайомлення з досвідом підготовки і проведення засідання педагогічної ради з 

проблеми «Про хід виконання педагогічним колективом комплексних заходів 

щодо реалізації Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної 

школи» (директор школи Б.М. Кофман). 

Кабінетом школознавства приділялась належна увага моделюванню, 

вивченню і узагальненню досвіду роботи районних методичних кабінетів. 

Досвід роботи завідуючого Олександрівським РМК В.О. Ващука був 

вивчений і узагальнений обласним ІУВ та ЦІУВ (плакат Євгененко В.П. «Центр 

методичної роботи»), буклет Краснової А.А. «Організатор методичної 

допомоги вчителям», збірник ЦІУВ «Зміст і організація роботи РМК» (автори 

Красовицький М.Ю., Бєсєда Т.І.). 

Василь Олександрович Ващук плідно співпрацював з обласним та 

Центральним ІУВ: виступав з лекціями на курсах працівників рай(міськ) 

методичних кабінетів, проводив практикуми, брав участь у конференціях, 

круглих столах. 

Ващук В.О. – співавтор методичного листа управління шкіл Міністерства 

освіти УРСР «Робота районних (міських) методичних кабінетів по підвищенню 

кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл» (1982 рік). 

З метою поширення передового педагогічного досвіду організації 

методичної роботи з педагогічними кадрами до навчально-тематичних планів 
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обласних семінарів включені творчі звіти, ознайомлення з матеріалами 

обласної картотеки ППД, творчі зустрічі з носіями, авторами досвіду. 

Так, наприклад, протягом 1981-1984 років в рамках обласних семінарів 

працівників РМК (ММК) представлені творчі звіти завідуючих: Л.І. Крецул 

(Новоукраїнський РМК), В.В. Жорнової (Маловисківський РМК), Є.Г. Сядуро 

(Олександрійський РМК). 

Піднесенню ефективності роботи методичних служб у 70-80-ті роки 

значну увагу приділяв Центральний інститут удосконалення вчителів. У цей 

період вивчається і узагальнюється досвід роботи ряду обласних ІУВ, районних  

методичних кабінетів, ЦІУВ, узагальнено, зокрема, досвід роботи Горлівського 

ММК Донецької області з питань наукової організації педагогічної праці; 

завідувача Олександрівським РМК Ващука В.О. з питань вивчення, 

узагальнення, розповсюдження і впровадження ППД. 

Схвалений ЦІУВ досвід широко висвітлюється в методичних збірниках: 

- «Методичні рекомендації про удосконалення організації праці в 

районних (міських) методичних кабінетах» (1978 рік); 

- «Зміст і організація роботи районних (міських) методичних кабінетів» 

(1980 рік, автори М.Ю. Красовицький, Т.І. Бєсєда). 

Удосконалення роботи РМК (ММК) сприяло використання у практичній 

діяльності ідей рекомендації дисертаційного дослідження Г.О. Штомпеля 

«Раціоналізація організаційно-педагогічної діяльності методиста в умовах 

здійснення шкільної реформи», запропонованих ним граф-схем змісту 

професійно-посадової підготовки методиста, критеріїв визначення рейтингу 

методистів, самоаналізу діяльності методиста з вивчення стану викладання та 

якості знань учнів. 

У Положенні про методичну роботу з педагогічними кадрами підкреслена 

необхідність створення і організації ефективної роботи творчих (ініціативних) 

груп, які «повинні сприяти впровадженню в практику передового педагогічного 

досвіду, сучасних досягнень педагогіки і психології, проведення педагогічних 

досліджень». 

У 1985 році наказом облуон № 3 від 7 січня було створено 18 обласних 

творчих груп з актуальних проблем реформування освіти, затверджено їх склад. 

У роботі творчих груп взяли участь 320 педагогічних працівників області: 

науковці педагогічного інституту, методичні працівники обласного ІУВ, 

рай(міськ) методичних кабінетів, досвідчені керівники шкіл, вчителі-новатори. 

Проблематика творчих груп охоплювала широке коло питань. Серед них, 

зокрема, такі: 

- «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і проблеми реалізації 

Основних напрямів реформи загальноосвітньої школи» (керівник 

Л.Ф. Одорожа); 

- «Оптимізація підвищення кваліфікації керівних кадрів як одна з 

основних умов удосконалення стилю управління, піднесення ефективності 

управління» (керівник А.І. Постельняк); 

- «Комплексний підхід до навчання і виховання дітей 6-річного віку 

відповідно до вимог реформи» (керівник С.С. Савельєва); 
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- «Підвищення ефективності уроку російської мови, біології, географії 

(керівники І.М. Преденко, О.Г. Романенко, С.О. Трічева) та інші. 

- «Використання лекційно-практичної системи навчання на уроках 

фізики та математики в старших класах» (керівники Б.В. Прокоф’єв, 

Р.П. Кущова). 

Успішно працювали обласні творчі групи з проблем вивчення і 

впровадження провідних ідей схваленого МО УРСР, ЦІУВ, радою обласного 

ІУВ досвіду роботи вчителів: В.І. Цимбалюка, О.Я. Оченаша, Л.Т. Стадної, 

О.П. Рясної та інших. 

Результатом діяльності обласних творчих груп стало моделювання 

досвіду, розробка авторських програм, підручників, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій, проведення змістовних методичних заходів. 

Важливими подіями 80-х років стали: 

- круглий стіл «Нові підходи до організації методичної роботи в ланках 

школа-РМК-обласний ІВУ; 

- прийняття постанови вченої ради обласного ІВУ «Про роботу районних 

(міських) методичних кабінетів по піднесенню ефективності методичної роботи 

з педагогічними кадрами» яким відзначено позитивний досвід роботи 

Новоукраїнського, Кіровоградського, Гайворонського районних методичних 

кабінетів та визначено конкретну програму дій щодо вдосконалення системи 

методичної роботи. 

У 1985 році обласним ІВУ відновлено практику проведення в 

районах і містах методичних декад. 

Їх зміст, форми роботи з педагогічними кадрами визначались на основі 

попереднього вивчення запитів і практичних потреб педагогічних працівників 

шляхом проведення фронтального і тематичного вивчення стану викладання 

навчальних предметів, рівня знань учнів, проведення анкетування, співбесід, 

аналізу діагностичних карт та з врахуванням конкретних запитів освітян 

регіону. 

Протягом 1987-1990 років методичні декади були проведені у 8 районах 

області (Вільшанському, Голованівському, Добровеличківському, 

Маловисківському, Новоархангельському, Новомиргородському, Петрівському, 

Компаніївському) та м. Знам’янці.  

У рамках методичних декад ефективно використовувались семінарські 

заняття, практикуми, проблемні столи, творчі дискусії, тренінги, ділові ігри, 

моделювання, майстер-класи, відкриті уроки методистів обласного ІВУ. 

Так, наприклад, у рамках методичної декади в м. Знам’янці було 

проведено 13 семінарів, 27 групових і 140 індивідуальних консультацій, 

відвідано і проаналізовано 146 уроків, 17 методичних заходів. 

У проведенні декади взяли участь 25 методичних працівників обласного 

ІВУ, 10 майстрів педагогічної праці з різних регіонів області. 

У 1985-989 роках здійснювалась системна робота над проблемою 

науково-методичного забезпечення підвищення якості й ефективності уроку. 

Дана проблема розглядалась на засіданні ради обласного ІВУ, на якому з 

доповіддю виступила заступник директора обласного ІВУ Л.Ф. Одорожа, 
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визначивши конкретну програму дій навчально-методичних кабінетів 

інституту, районних (міських) методичних кабінетів. 

Відповідно до прийнятої вченою радою постанови були проведені обласні 

семінари завідуючих рай(міськ)вно і РМК, методистів, директорів і заступників 

директорів шкіл, голів районних (міських) методичних об’єднань, зональні 

семінари директорів шкіл з питань організації внутрішкільного контролю, серія 

обласних семінарів для молодих учителів «Урок – основна форма навчання, 

виховання і розвитку школярів». 

На семінарах методистів РМК (ММК) гуманітарного і природничо 

математичного циклів 16-17 березня 1989 року виступили з лекціями завідуючі 

кабінетами обласного ІВУ: 

- І.М. Переденко («Сучасний урок російської мови і літератури»); 

- О.М. Левандовська («Вимоги до уроку іноземної мови та його 

аналізу»); 

- Б.В. Прокоф’єв («Вимоги до сучасного уроку фізики. Інтеграційні 

уроки»). 

Проведені:  

- ділова гра «Моделювання уроку географії» (С.О. Трічева); 

- практикум «ЕОМ на сучасному уроці» (Є.І. Біденко); 

- відкриті уроки (урок-семінар, урок-дослідження, бінарний урок). 

Створені обласні і районні творчі групи «Сучасному уроку – наукову 

організацію, творчий підхід, високу якість», «Впровадження лекційно-

практичної системи навчання». 

Підготовлені методичний лист «Вимоги до сучасного уроку» та 

методичні рекомендації «Підвищення ефективності і якості уроку як основної 

форми організації навчально-виховного процесу» (автор А.І. Постельняк), серія 

буклетів «За високу ефективність і якість уроків», у яких представлено досвід 

роботи вчителів Н.Ф. Червик, М.А. Сурпека, Т.І. Маркової, Т.Д. Білецької, 

Л.П. Манзій (автори Р.П. Кущова, Н.Д. Волкова, В.А. Чорна, Л.Г. Демченко, 

С.С. Савельєва і Л.І. Найденко, І.Т. Бабанський, А.Ф. Тіщенко). 

20 травня 1986 року відбулися обласні педагогічні читання «Підвищення 

ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного 

процесу». У рамках заходу панорамно представлено досвід вчителів  

Л.Т. Стадної, С.О. Трічевої, В.Б. Едигея (м. Кіровоград), А.Б. Рєзніка 

(Гайворонський район), Л.П. Молчанова (Долинський район), О.П. Зеленяка, 

Т.В. Гайдук (м. Олександрія), керівників шкіл, завідуючих РМК 

(В.В. Голубіцька, Н.І. Садова). 

У 1986 році Міністерством освіти УРСР були затверджені: нові 

«Положення про методичний кабінет районного (міського) відділу народної 

освіти» (наказ № 186 від 04.06.1986 р.); «Положення про опорну школу» та 

«Положення про школу передового педагогічного досвіду» (наказ № 362 від 

15.12.1986 р.); «Положення про бібліотеку методичного кабінету районного 

(міського) відділу народної освіти» (наказ № 376 від 25.12.1986 р.). 
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ЦІВУ був узагальнений досвід роботи Черкаського обласного ІВУ з 

проблеми «Організація методичної роботи з педагогічними кадрами Черкаської 

області на діагностичній основі» (1986 рік). 

Колегією Міністерства освіти УРСР у 1987 році затверджені «Положення 

про шкільний методичний кабінет» та «Рекомендації щодо організації 

методичної роботи з педагогічними кадрами в установах народної освіти 

УРСР». 

У рекомендаціях були конкретизовані: 

- основні завдання і зміст методичної роботи; 

- форми і методи організації та проведення методичної роботи; 

- структура і планування методичної роботи в районній (міській) і 

шкільній ланках. 

У 1988 році видано збірник «Основні документи про організацію 

методичної роботи з педагогічними кадрами». 

З метою підготовки методичних кадрів до впровадження даних Положень 

і рекомендацій колектив обласного інституту вдосконалення вчителів спільно з 

РМК (ММК) проводить комплекс методичних заходів щодо творчої реалізації. 

Цьому здебільшого сприяло проведення проблемних курсів для 

заступників, семінарів завідуючих і методистів РМК, керівників опорних шкіл, 

творчих груп, шкіл ППД, голів РМО (ММО) та ін. 

Протягом 1986-1989 років проведені обласні семінари завідуючих 

РМК(ММК) з проблем «Нове Положення про методичну роботу і завдання 

РМК(ММК)», «Спільна робота кабінету школознавства обласного ІВУ, 

рай(міськ)вно і РМК по вдосконаленню системи навчання керівників шкіл», 

«Удосконалення уроку в умовах упровадження нових навчальних програм», 

«Нестандартний урок. Шляхи методичного забезпечення його ефективності». 

Змістовний семінар завідуючих РМК проведено на базі Ульяновського 

РМК з проблеми «Роль методичних служб в активізації творчого потенціалу 

педагогічних кадрів», в ході якого учасники семінару ознайомились з 

структурою, оновленими змістом і формами внутрішньошкільної методичної 

роботи Грушківської СШ, відвідали нестандартні уроки, методичні заходи 

(засідання клубу творчої педагогіки «Еврика», панораму педагогічних знахідок 

та ін.). 

Піднесенню творчої активності рай(міськ) методичних кабінетів сприяло 

проведення педагогічних мостів з завідуючими РМК Миколаївської і Сумської 

областей, групою освітян Народомінського району Московської області, 

м. Бреста, вивчення і впровадження, схваленого МО УРСР та ЦІВУ, досвіду 

роботи методичних кабінетів (Дрогобицького, Дніпродзержинського, 

Гусятинського, Каховського). 

У 1988 році кабінетом школознавства розроблено координаційний план 

роботи обласного ІУВ по методичному керівництву рай(міськ) методичними 

кабінетами, на використання якого були визначені з числа методистів 

обласного управління куратори РМК, спланована система навчання завідуючих 

РМК (ММК), методистів, методичного активу. 
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Вживались заходи щодо удосконалення системи роботи з 

новопризначеними працівниками РМК (ММК): 

- організоване триденне стажування на базі опорних Новоукраїнського, 

Знам’янського, Кіровоградського районних методичних кабінетів та навчально-

методичних кабінетів обласного ІУВ; 

- визначені наставники з числа досвідчених завідуючих: 

Л.І. Крецул – Л.В. Шевченко (Знам’янський ММК); 

Є.Г. Сядуро – А.І. Гурбанська (Компаніївський РМК); 

К.В. Дзярук – І.С. Мар’янов (Добровеличківський РМК); 

М.Л. Маліцька – Добровольський (Новомиргородський РМК). 

Значна увага приділялась моделюванню досвіду організації внутрішньо-

шкільної методичної роботи. 

Методист кабінету школознавства А.А. Кедрова плідно співпрацювала з 

заступниками директорів Новомиргородської СШ № 2 В.В. Сміхович, 

Грушківської СШ Ульяновського району М.В. Вівич, Новоукраїнської СШ № 7 

А.П. Гаєвською, Созонівською СШ Кіровоградського району А.Б. Іванком. 

Кабінетом школознавства вивчено і узагальнено досвід роботи 

заступника директора Новомиргородської СШ № 2 В.В. Сміхович (буклет, 

автор А.А. Кедрова). 

Суть досвіду: створення оптимальних умов для розвитку ініціативи і 

творчості педагогічних кадрів, широка диференціація та індивідуалізація їх 

навчання. 

Методична робота в школі будувалась за принципом: нова ідея – 

розробка уроку – відкритий урок – аналіз – впровадження ідеї в практику 

педагогічного колективу. 

Плідно працювали методичні об’єднання, школи підвищення педагогічної 

майстерності, творчі групи, психолого-педагогічний семінар. 

У березні 1989 року відбулася обласна нарада-семінар заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, на якій всебічно розглянуто проблему 

«Прискорення перебудови структури, змісту і форм внутрішкільної методичної 

роботи на діагностичній основі в умовах забезпечення неперервної освіти 

педагогічних кадрів», визначено основні завдання керівників шкіл щодо 

піднесення ефективності методичної роботи. 

У 80-і роки відповідно до рекомендацій МО УРСР обласний ІВУ в 

районах (містах) навчальних закладах створюються і плідно працюють: 

- динамічні групи вчителів; 

- постійно діючі психолого-педагогічні семінари; 

- семінари-практикуми; 

- творчі групи тощо. 

- Удосконалювалась в області практика підготовки і проведення 

науково-практичних конференцій і педагогічних читань. 

У 1985-1989 роках щороку проводились в області 3-4 науково-практичні 

конференції, педагогічні читання, присвячені актуальним проблемам 

реформування змісту освіти відповідно до Основних напрямів реформи школи. 

Зокрема, з таких проблем:  
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- «Шляхи підвищення ефективності викладання української мови і 

літератури, іноземних мов, російської мови і літератури, географії і біології»; 

- «Актуальні проблеми фізичного виховання»; 

- «Естетичне виховання школярів»; 

- «Удосконалення стилю і методів управлінської діяльності керівників 

шкіл»; 

- «Шляхи удосконалення роботи ШПД»; 

- «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і проблеми сучасної школи»; 

- «Перебудова методичної роботи на діагностичній основі» та інші. 

У 90-і роки діяльність методичних служб була спрямована на: 

- науково-методичне забезпечення становлення національної системи 

освіти, впровадження ідей українознавства, виховання громадянина України в 

умовах українського державотворення; 

- освоєння нового змісту освіти, нових навчальних технологій; 

- розвиток творчої активності педагогічних кадрів; 

- удосконалення управління процесом становлення і розвитку творчого 

потенціалу керівників шкіл; 

- психологізація навчально-виховного процесу; 

- упровадження технологій особистісно орієнтованого навчання; 

- науково-методичного забезпечення становлення шкіл нового типу; 

- демократизація методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Рішення ради обласного ІУВ від 21 січня 1991 року «Про надання права 

РМК працювати на довір’ї та оновлення складу кураторів районів (міст) 

області» стало важливим кроком до утвердження творчої співпраці інституту з 

рай(міськ) методичними кабінетами на основі демократизації і гуманізації.  

Було надано право працювати на довір’ї 5 методичним кабінетам: 

Новоукраїнському (Л.І. Крецул); 

Кіровоградському (Т.Л. Маліцька); 

Гайворонському (К.В. Дзядун); 

Ульяновському (В.Д. Денисюк); 

Кіровському м. Кіровограда (Н.І. Садова). 

Оновлений склад кураторів РМК з числа працівників обласного ІУВ 

вживав конкретних заходів щодо «забезпечення ефективності організаційно-

методичної роботи з педагогічними кадрами в закріплених районах», 

удосконалення її структури, змісту і форм, відповідно до вимог модернізації 

освіти.  

Кабінетом школознавства спільно з предметними навчально-

методичними кабінетами обласного ІУВ та рай(міськ) методичними кабінетами 

проведено панораму методичних ідей «Пошук, творчість, ініціатива», де були 

представлені 88 суб’єктів передового педагогічного досвіду. 

Високу активність виявили Кіровоградський, Долинський, 

Добровеличківський, Новоархангельський, Новоукраїнський, Ульяновський та 

інші методичні кабінети, широко представивши творчі здобутки педагогічних 

колективів, керівників шкіл, учителів. 
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У 1991-1994 роках колектив обласного ІУВ досліджує проблему «Пошуки 

ефективних форм і методів післядипломної освіти педагогічних кадрів 

відповідно до вимог Державної національної програми «Освіта (Україна 

ХХІ століття)» та затвердженої обласною радою «Програми розвитку народної 

освіти на 1991-1996 роки». 

Особливої актуальності набуває проблема збагачення духовної культури 

педагогічних кадрів». 

У складі творчої групи керівників обласного ІУВ Дніпропетровської 

методичної зони продовжувалось дослідження проблеми» збагачення 

педагогічних кадрів надбаннями національної та світової культури». 

У роки утвердження незалежності України з’явилися нові оригінальні 

форми прилучення вчителів до національної духовності: школи україністики, 

народознавства, клуби «Берегиня», «Відродження», «До джерел народної 

педагогіки», лекторії «Світочі української духовності», «Незалежна Україна», 

«До народних джерел» та ін. 

Обласні семінари завідуючих рай(міськ)вно і РМК, керівники шкіл з 

проблеми «Реалізація концепції національної школи та закону «Про мови в 

Українській РСР» були проведені на базі СШ № 21 м. Кіровограда та 

Бірківської, Новоосотської і Бовтиської шкіл Олександрівського району. 

У СШ № 21 учасники семінару відвідали відкриті уроки українознавства, 

етнопедагогіки, педагогічний ринг «Концепція національної школи. 

Авторський варіант і практика його реалізації» (В.І. Каюков, Л.В. Засинець). 

Проведена презентація брошури «Національна школа: перші кроки» 

(автор А.І. Постельняк), у якій узагальнено досвід педагогічного колективу 

національної школи № 21 м. Кіровограда, дані рекомендації щодо творчого 

впровадження його ідей в практику. 

З урахуванням актуальності проблем національного відродження була 

визначена і тема обласної науково-практичної конференції присвяченої 75-

річчю від дня народження В.О. Сухомлинського. 

На етапі підготовки до конференції з метою активізації роботи районних 

методичних структур були проведені обласні семінари: 

- завідуючих РМК з проблеми «Система роботи щодо підготовки до 

ювілею В.О. Сухомлинського» (А.І. Постельняк); 

- голів РМО класних керівників «Шляхи розбудови національної 

системи виховання, впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» 

(Л.Г. Семезенко); 

- вчителів російської мови і літератури «В.О. Сухомлинський про роль 

моральних цінностей у формуванні духовних потреб школярів» 

(І.М. Переденко) та ін. 

У другій половині 90-х років в обласному ІУВ були створені і розпочали 

активну науково-дослідницьку роботу: 

- кафедра педагогіки і психології (1995 рік); 

- лабораторія із створення і апробації тематичних планів і програм нових 

навчальних курсів для шкіл нового типу (1995 рік); 
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- експериментальна науково-методична лабораторія інформаційних 

технологій освіти на базі СШ № 22 м. Кіровограда (1996 рік); 

- лабораторія інноваційних процесів в установах освіти нового типу 

(1996 рік); 

- кафедра теорії та методики середньої освіти (1998 рік). 

Працівниками нових структурних підрозділів обласного ІВУ стали відомі 

науковці та творчі педагоги-практики. Серед них доктор педагогічних наук А.Я. 

Розенберг, кандидати педагогічних наук Н.А. Калініченко, Т.В. Гришина, Г.О. 

Горська, Л.В. Куценко, Н.О. Задорожна, досвідчені керівники навчальних 

закладів Б.С. Набока, М.В. Орлик, Л.В. Корецька, вчителі І.А. Козир, 

Ю. Склятиченко та інші. 

Створення кафедр і лабораторій, дало можливість піднести ефективність 

роботи із впровадження в практику здобутків психолого-педагогічної науки і, 

зокрема, педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та нових технологій 

навчання і виховання. 

У цей час у системі підвищення кваліфікації і методичної роботи 

особлива увага приділялась упровадженню рівневої диференціації, розробленої 

О. Хмурою, лекційно-практичної системи, технологій розвивального навчання, 

укрупнення дидактичних одиниць, перспективного досвіду майстрів 

педагогічної праці. 

У 90-і роки в обласному ІУВ запроваджено проведення авторських курсів 

і семінарів педагогів-новаторів Кіровоградщини: 

- вчителів початкових класів С.П. Логачевської, В.Б. Едигея; 

- вчителів-філологів А.В. Шеховцової, А.О. Морозової, О.В. Каєнка; 

- вчителів математики О.П. Рясної, П.І. Самовола, В.Ф. Донець; 

- директорів шкіл В.І. Каюкова, Б.С. Набоки та ін. 

Продовжувались пошуки ефективних форм науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Кабінетом школознавства розроблено план-графік проведення 

методичних заходів з проблеми «Удосконалення структури, змісту і форм 

методичної роботи, посилення її впливу на розвиток творчої активності 

педагогічних кадрів у 1992-1994 роках». 

Відповідно до плану в цей період були проведені: 

- проблемні столи «Перспективи розвитку освіти» (травень 1992 року), 

«Перебудова навчально-виховного процесу на основі впровадження нових 

технологій навчання» (квітень 1993 року), «Серпневі конференції. Досвід 

підготовки і проведення. Прорахунки і проблеми» (вересень 1993 року); 

- «Перебудова структури, змісту і форм методичної роботи» (жовтень 

1994 року); 

- дискусії «Шлях до педагогічної майстерності. Яким він має бути?», 

«Диференціація навчання в сучасній школі: пошуки оптимального варіанту»; 

- Панорама методичних знахідок; 

- Методичний калейдоскоп; 

- творча лабораторія заступника директора школи № 23 м. Кіровограда 

Н.І. Долженко (жовтень 1993 року); 
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- творчі звіти заступників директорів шкіл А.О. Панченка 

(Новгородківська НСШ № 3, А.Г. Савлука (Суботцівська СШ), А.Б. Іванка 

(Созонівська СШ), директорів шкіл І.О. Савіних, Л.І. Дехтяренко (школи № 4, 

№ 1 м. Світловодська), А.М. Мірошника (Глинська СШ), методиста 

А.І. Денисової (Кіровоградський ММК); 

- творчі звіти Компаніївського, Бобринецького, Олександрівського, 

Кіровоградського районних методичних кабінетів. 

У рамках курсів і обласних семінарів проведені творчі зустрічі з 

педагогами, досвід яких схвалено МО УРСР, радою облвно і обласного ІУВ. 

Серед них директор Созонівської СШ В.І. Дяченко, організатор 

позакласної і позашкільної виховної роботи СШ № 2 м. Олександрії 

С.С. Компанієць, вчитель російської мови і літератури СШ № 13 м. Кіровограда 

А.В. Шеховцова, вчитель української мови і літератури Бобринецької СШ № 1 

Т.А. Чернишенко та інші. 

При проведенні обласних семінарів завідуючих і методистів РМК (ММК), 

керівників шкіл, методичного активу презентовано досвід реалізації 

можливостей ефективних форм організації методичної роботи: 

- творчих груп (СШ № 4 м. Світловодська, Мар’янівська 

СШ Маловисківського району, СШ № 18 м. Кіровограда); 

- педагогічних клубів «Сухомлинський і сучасність» (Суботцівська 

СШ Знам’янського району), «Між нами, керівниками» (Кіровоградський 

ММК); 

- вчительської вітальні (СШ № 7 м. Світловодська); 

- творчого портрета вчителя (Трепівська СШ Знам’янського району); 

- школи молодого заступника (Новгородківський РМК); 

- школи ППД керівників шкіл (Компаніївський РМК); 

- методичного фестивалю «Творче сузір’я» (СШ № 10 м. Світловодська) 

та ін. 

У рамках обласного семінару заступників директорів опорних шкіл з 

методичної роботи (20-22 вересня 1994 року) з проблеми «Посилення впливу 

методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогічних кадрів» 

проведено: 

- педагогічний практикум на базі СШ № 22 і № 18 м. Кіровограда; 

- творчий звіт заступника директора Созонівської СШ А.Б. Іванка; 

- конференцію з обміну досвідом. 

Поряд з традиційними формами методичної роботи все більше 

утверджуються нові: проблемні лабораторії, творчі групи, клуби творчої 

педагогіки, школи вищої педагогічної майстерності , методичні студії та інші.  

У 1992 році розпочала роботу на базі Гайворонського РМК науково-

методична лабораторія «Проблеми інновацій навчально-виховного процесу і 

вчительської діяльності в умовах сільського району», очолювана кандидатом 

педагогічних наук А.Б. Рєзніком. 

Науковим співробітником лабораторії став учень Арона Борисовича, 

вчитель-методист, кандидат педагогічних наук П.І. Самовол. 

Серед досліджуваних лабораторією проблем: 
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- «Інноваційні процеси в сучасній педагогіці»; 

- «Проблеми педагогічної технології»; 

- «Технологічні різновиди уроку»; 

- «Сучасний урок: усталеності та інновації»; 

- «Інноваційна діяльність вчителя: пошук оптимального варіанту»; 

- «Індивідуалізація навчання»; 

- «Методична система роботи з обдарованими дітьми»; 

- «Інтенсифікація педагогічної праці»; 

- «Інтеграція в педагогіці»; 

- «Впровадження інтерактивних методів навчання та виховання»; 

- «Тестування в сучасній школі» та ін. 

Арон Борисович активно досліджував, широко пропагував і надавав 

компетентну науково-методичну допомогу у впровадженні інтерактивних 

методів навчання і виховання. 

Значна увага приділялась аналізу новаторського досвіду Ш. Амонашвілі, 

Є. Ільїна, В. Каюкова та інших. 

Основні напрямки роботи лабораторії розкриті в розділі «А.Б. Рєзнік – 

керівник науково-методичної лабораторії» в книзі «А.Б. Рєзнік – вчений, 

талановитий педагог-новатор». 

На базі опорних шкіл апробовуються нестандартні форми і методи 

роботи, удосконалюються технологія підготовки і проведення: методичних 

фестивалів, аукціонів, рингів, панорам, конкурсів, ділових ігор, творчих 

дискусій і ін. 

Плідно працюють в цьому напрямку навчально-методичні кабінети 

обласного ІУВ, рай(міськ) методичні кабінети, обласні, районні (міські) і 

шкільні творчі групи. 

Багатий досвід нагромаджено, зокрема, в Новоукраїнському, 

Гайворонському, Новгородківському, Олександрівському та інших районах, в 

школах № 14, 18, 21, 23 м. Кіровограда, Новомиргородській СШ № 2, 

Дмитрівській СШ Знам’янського району, Созонівській СШ Кіровоградського 

району та багатьох інших. 

Економічна криза 90-х років, постійна матеріальна скрута, падіння 

соціального престижу педагогічної діяльності негативно вплинули на стан 

освіти, підвищення кваліфікації і організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Центральною ланкою стала внутрішньошкільна методична робота. У її 

змісті пріоритетними були проблеми національного відродження, освоєння 

нового змісту освіти; нових навчальних технологій, педагогічної психології, 

економічної освіти, комп’ютеризації навчально-виховного процесу. 

А тому обласний ІУВ зосередив увагу на навчанні заступників директорів 

шкіл та методичного активу. 

Як і в попередні роки значна увага приділяється вивченню, узагальненню 

передового педагогічного досвіду, пропаганді інноваційних технологій. 

Значним поштовхом до активізації роботи навчально-методичних 

кабінетів обласного ІУВ і РМК (ММК) стала республіканська нарада-семінар з 
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питань вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду (червень 

1990 року), на якій було обговорено підготовлений ЦІУВ проект Положення 

про кабінет передового педагогічного досвіду обласного ІУВ. 

У рамках наради-семінару відбулася тематична дискусія «Проблеми 

вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду в 

установах системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» (ведучі 

професор М.Ю. Красовицький та завідуюча кабінетом ППД ЦІУВ 

А.П. Соколовська), проведені практичні заняття «Основні вимоги до матеріалів 

передового педагогічного досвіду», конференція з обміну досвідом (виступи 

завідуючих кабінетами Ровенського, Тернопільського, Хмельницького 

обласних ІУВ, Київського ІУВ, ММК м. Біла Церква, м. Бровари. 

У 1995-1997 роках кабінетом школознавства вивчався досвід роботи 

Новоукраїнського РМК (завідуюча Л.І. Крецул) з проблеми «Розвиток творчої 

активності педагогічних кадрів». 

Суть досвіду: 

1. Аналітичний підхід до визначення мети, завдань, структури, змісту 

форм методичної роботи на основі діагностування. 

2. Широка диференціація в навчанні педагогічних кадрів. 

3. Оптимальне поєднання колективних, групових і індивідуальних форм 

роботи з педагогічними кадрами. 

4. Спрямованість МР на освоєння нових педагогічних ідей і ППД. 

5. Упровадження нестандартних форм організації МР: 

- предметні мікрогрупи; 

- клуб творчої педагогіки «Співдружність» з 3 секціями: «Ініціатива, 

творчість, пошук», «Шлях до майстерності», «Хочу бути вчителем» 

(для учнів); 

- конкурси «Шанс», «Класний керівник»; 

- районна школа педагогічного спілкування для керівників шкільних 

психолого-педагогічних семінарів; 

- педагогічна майстерня класного керівника; 

- методичні декади, тижні і ін. 

6. Створення ефективної системи пропаганди і впровадження ППД: 

- опорні школи; 

- творчі групи; 

- школи педагогічної майстерності; 

- семінари-практикуми; 

- заочні подорожі до джерел досвіду; 

- творчі діалоги з учителями-новаторами; 

- творчі звіти; 

- друкована продукція; 

- методичні бюлетні; 

- методичні мости. 

7. Результативність. Перемоги в обласних та всеукраїнських 

конкурсах «Учитель року». 
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З метою поширення схваленого досвіду на базі Новоукраїнського РМК 

проведені обласні семінари: 

- завідуючих рай(міськ)во і РМК; 

- методистів РМК (ММК); 

- голів районних методичних об’єднань; 

- директорів опорних шкіл. 

Для досвіду Олександрійського ММК характерні: 

- вибір оптимальної системи методичної роботи з педагогічними 

кадрами; 

- результативна робота шкіл перспективного педагогічного досвіду, 

опорних шкіл, творчих груп; 

- створення ефективної системи навчання керівників шкіл, методичного 

активу; 

- психологізація навчально-виховного процесу. 

Узагальнений кабінетом школознавства обласного ІУВ досвід роботи 

названих методичних кабінетів представлено в книзі «Передовий педагогічний 

досвід Кіровоградщини у новому баченні» (1998 рік) у статтях: 

- «Розвиток творчої активності педагогічних кадрів» (автор 

А.І. Постельняк); 

- «Методична робота: прорив до ефективності» (автор В.П. Ткаченко); 

Обласним інститутом у 90-і роки видано анотовані каталоги передового 

педагогічного досвіду:  

- «Надбання творчого пошуку» (1990 рік); 

- «Інформаційний банк педагогічних новацій» (1992 рік). 

Трибуною пропаганди перспективного досвіду став щорічний конкурс 

професійної майстерності «Учитель року», який проводиться на виконання 

Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про Всеукраїнський 

конкурс «Учитель року». 

Ефективно використовувались з метою пропаганди досвіду друковані 

видання інституту (методичні вісники, брошури, буклети, збірники), науково-

методичний додаток до газети «Кіровоградська правда», «Освітянське слово». 

Особливою увагою педагогів користувалися в «Освітянському слові» 

матеріали подані в рубриках: 

- «Приїздіть навчатися!», «До початку нового року», «Азбука 

менеджменту», «Реалії життя», «Досвід новаторів», «Роки і люди», 

«Незабутні», «Духовність», «Школа і експеримент» та ін. 

У січні 1997 року відбулася творча зустріч колективів обласного ІУВ та 

Олександрійського педагогічного училища імені В.О. Сухомлинського. 

Метою її проведення була презентація узагальненого навчально-

методичними кабінетами інституту досвіду роботи авторських шкіл, вчителів-

новаторів. 

Кабінетом школознавства було представлено досвід роботи педагогічних 

колективів: 

- Національної школи № 21 м. Кіровограда (директор В.І. Каюков); 
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- Созонівської СШ з питань творення ефективної виховної системи на 

основі творчого впровадження концепції національної школи, педагогічних 

ідей В.О. Сухомлинського, досвіду С.Г. Максютіна (директор В.І. Дяченко, 

заступник А.Б. Іванко). 

- Кіровоградського навчального науково-педагогічного комплексу з 

питань диференціації й індивідуалізації навчання, формування творчої 

особистості (директор В.О. Поярков); 

- Комишуватської СШ з питань формування моральної, правової і 

естетичної культури школярів, виховання любові до праці, підготовки 

хліборобської зміни (директори Н.А. Калініченко, В.Г. Годлевська); 

- пілотної школи № 22 м. Кіровограда з питань комп’ютеризації 

навчально-виховного процесу (директор Б.С. Набока); 

- Павлиської СШ імені В.О. Сухомлинського з питань творчої реалізації 

педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (директор М.В. Семенков); 

- Бобринецької СШ № 1 з питань гуманізації навчально-виховного 

процесу на основі творчого впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського (директор В.Г. Ісупова, заступник Т. П. Борисова); 

- Школи № 4 м. Світловодська з питань формування і реалізації творчого 

потенціалу педагогічного колективу в умовах модернізації освіти (директор 

Н.О. Савіних); 

- Школи №1 м. Світловодська з питань створення ефективної системи 

методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, 

врахування реальних можливостей, творчого потенціалу кожного вчителя, 

перебудови виховного процесу на основі творчої реалізації педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського (директор Л.І. Дєхтяренко); 

- Трепівської СШ з питань підвищення психологічної культури вчителів 

і учнів, творчої реалізації ідеї захисту дитини, збереження зміцнення здоров’я 

дітей (директор М.В. Дишкант) та ін. 

Початок 90-х років характеризується особливою увагою до проблем 

демократизації управління школою, підвищення рівня управлінської 

компетентності, методичної майстерності керівників, удосконалення їх 

уміння забезпечити аналітико-прогностичний підхід, реалізувати принцип 

стратегічно цільового управління. 

Ця актуальна проблема розглядається на обласних семінарах завідуючих 

рай(міськ)вно і РМК інспекторів і методистів, директорів і заступників. 

21-23 жовтня 1990 року проведено обласний семінар завідуючих РМК з 

проблеми «Системний підхід до організації підвищення кваліфікації керівників 

шкіл в умовах демократизації народної освіти» на базі обласного ІУВ та 

Олександрійського району. 

Практикум проведено на базі опорних Комінтернівської та Ізмайлівської 

шкіл, де було презентовано досвід роботи: 

- районної творчої групи заступників директорів шкіл з проблеми 

«Удосконалення змісту, форм і методів роботи з педагогічними кадрами на 

основі діагностування і диференціації» (завідуюча РМК Є.Г. Сядуро, керівник 

творчої групи, заступник директора Головківської СШ Н.М. Заблоцька); 
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- районної творчої групи директорів шкіл з проблеми «Диференціація 

навчання» (завідуючий райвно В.Є. Яницький, директор Ізмайловської СШ, 

керівник творчої групи В.А. Відєшин); 

- творчий звіт педагогічного колективу Комінтернівської СШ (директор 

школи В.Г. Нагорна, завуч В.С. Словак); 

- відкриті уроки і позакласні заходи. 

У рамках семінару були проведені: 

- творча дискусія «Система підвищення кваліфікації керівників шкіл. 

Якій їй бути в умовах перебудови і оновлення народної освіти» (завідуюча 

кабінетом школознавства обласного ІУВ А.І. Постельняк); 

- зустріч за круглим столом з завідуючими рай(міськ) методичними 

кабінетами Сумської області «Перебудова структури, змісту і форм роботи з 

педагогічними кадрами на основі діагностування і диференціації» (заступник 

директора обласного ІУВ Л.Ф. Одорожа). 

Плідно працювала обласна творча група «Управління процесом 

становлення і розвитку особливості керівника школи», результатом роботи якої 

стали: 

- розробка орієнтовного алгоритму управління; 

- створення обласних шкіл передового педагогічного досвіду: 

завідуючих рай(міськ)вно з проблеми «Управління освітою в регіоні в умовах 

національного відродження, молодого директора «Творчість в управлінні 

школою», творчо працюючого директора «Управління розвитком творчості 

педагогічного колективу» (керівники Н.А. Калініченко, А.І. Постельняк); 

- робота обласних постійно діючих семінарів директорів опорних шкіл з 

питань вивчення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, 

національного виховання; 

- проведення творчих дискусій, проблемних столів на теми «Шляхи 

демократизації управління сучасною школою. Які вони?», «Інспектор, 

методист. Місце і роль в перебудові й оновленні освіти», «Реформа школи і 

перебудова управління», «Директор сучасної школи. Яким він має бути?», 

«Проблеми управління школою в педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського»; 

- розробка і видання методичних рекомендацій «Управління процесом 

становлення особистості керівника школи» (автори О.О. Домаранський, 

А.І. Постельняк, М.А. Яровий). 

У 90-х роках плідно працювала створена кабінетом школознавства 

обласна школа творчо працюючого директора (1990-1996 роки) під 

керівництвом директора Комишуватської СШ, кандидата педагогічних наук 

Н.А. Калініченко. 

Проведені 15 занять школи, на яких всебічно опрацьовані проблеми: 

«Демократизація управління школою» (Комишуватська СШ); 

«Реалізація концепції національної школи» (Бобринецька СШ № 1, 

СШ № 21 м. Кіровограда); 
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«Соціально-психологічні аспекти управління школою в умовах 

демократизації і гуманізації освіти» (СШ № 22 м. Кіровограда, Богданівська 

СШ № 2, Трепівська СШ); 

«Вивчення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» 

(Павлиська СШ імені В.О. Сухомлинського, Деріївська СШ, педагогічне 

училище, гімназія м. Олександрії); 

«Перебудова структури, змісту і форм методичної роботи з 

педагогічними кадрами» (школи №№ 1,2,7 м. Світловодська); 

«Організація творчих пошуків педагогічного колективу» (Балахівська 

СШ, Петрівська СШ); 

«Удосконалення системи виховної роботи в школі» (Бережинська СШ); 

«Комп’ютеризація навчально-виховного процесу і управління школою» 

(СШ № 21 м. Кіровограда, Богданівська СШ № 2); 

«Дослідницький підхід в управлінні школою» (СШ № 1 м. Світловодська, 

Глинська СШ); 

«Управління процесом оновлення навчально-виховного процесу на основі 

впровадження інноваційних технологій» (школи № 18, 23 м. Кіровограда); 

«Керівництво роботою педагогічного колективу по диференціації 

навчання» (СШ № 3, коледж м. Кіровограда); 

«Створення системи роботи по збагаченню духовної культури вчителів і 

учнів» (Капітанівська СШ); 

«Управління розвитком творчої активності педагогічних кадрів» 

(Комишуватська СШ). 

Активними слухачами обласної школи були директори В.Г. Ісупов 

(Бобринецька СШ № 1), В.Ф. Капелюшна (Перегонівська СШ), В.М. Плечун 

(Гурівська СШ), В.І. Дяченко (Созонівська СШ), О.І. Аулін (Високобайрацька 

СШ), А.С. Цуканов (Бережинська СШ), А.М. Мірошник (Глинська СШ), 

Л.І. Дехтяренко, Н.О. Савіних (школи № 1 та № 4 м. Світловодська), 

В.І. Каюков, М.І. Шмат, С.О. Чебанна (школи № 21, 8, 18 м. Кіровограда), 

С.П. Лебідь (СШ № 17 м. Олександрії) та інші. 

Творчий потенціал слухачів обласної школи ефективно використовувався 

районними (міськими) методичними кабінетами. 

Вони широко залучаються до керівництва творчими групами, школами 

ППД, проводять авторські семінари, беруть активну участь у науково-

практичних конференціях, педагогічних читаннях. 

10-11 червня 1997 року проведено обласний семінар завідуючих 

рай(міськ)вно і РМК, на якому з участю науковців ЦІВУ Н. Островерхової і 

Л.І. Даниленко та завідуючої Ватутінським райво м. Києва Зайченко глибоко 

опрацьована проблема «Критерії та методика оцінювання ефективності 

управлінської діяльності керівників шкіл», заслухані доповіді «Актуальні 

проблеми підвищення кваліфікації керівників шкіл» (М.А. Яровий), «Творча 

спадщина В.О. Сухомлинського і шляхи удосконалення управління сучасною 

школою» (А.І. Постельняк). 

Проблема «Удосконалення управління процесом становлення особистості 

керівника школи» розглянута у травні 1999 року на міжобласному семінарі 
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завідуючих рай(міськ)во Кіровоградської, Миколаївської області, проведеному 

на базі Братського і Новоукраїнського відділів освіти з панорамним показом 

ефективних форм методичної роботи з керівниками шкіл. 

Методичні служби значну увагу приділяли науково-методичному 

забезпеченню становлення шкіл нового типу. З цією метою були проведені:  

- проблемний стіл «Школи нового типу: проблеми створення, кроки 

становлення і розвитку»; 

- творчі звіти педагогічних колективів Кіровоградського кібернетико-

технічного коледжу та Олександрійської жіночої гімназії. 

Цими заходами по суті було започатковано активний процес відкриття 

нових типів навчальних закладів: гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-

виховних комплексів. 

Цей крок набуває плановості й системності. 

Створюється досвід їх функціонування, організації навчально-виховного 

процесу, управління. 

У 1993 році обласний ІУВ проводить обласну науково-практичну 

конференцію «Особливості науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу в школах нового типу». 

У 1996 році на базі навчальних закладів Кіровоградщини проведені: 

- всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем «Златопільська 

гімназія: минуле, теперішнє, майбутнє» (Новомиргород) та «Елітарна освіта в 

кризовому суспільстві. Шляхи становлення і виживання» на базі школи-гімназії 

№ 5 м. Кіровограда; 

- всеукраїнський семінар членів асоціації «Відроджені гімназії України» 

на тему «Методологічні підходи до індивідуалізації навчально-виховного 

процесу в контексті проблеми гуманізації сучасної освіти» на базі 

Олександрійської гімназії № 1 імені Т.Г. Шевченка. 

Актуальні проблеми модернізації освіти обговорюються на обласних 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях: 

- «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського і розбудова національної 

освіти»; 

- «Система національного виховання в сучасній школі»; 

- «Використання нових інформаційних технологій у навчально-

виховному процесі та управлінській діяльності»; 

- «Сучасний урок: теорія, методика, досвід». 

У травні 1999 року проведена обласна науково-практична конференція 

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, 

перспективи», присвячена 60-річчю обласного ІУВ. 

На конференції значна увага була приділена питанням управління: 

«Обласний ІУВ і актуальні проблеми становлення особистості керівника 

школи» (А.І. Постельняк); 

«Проблема оцінки ефективності підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти» (В.П. Ткаченко); 

«Розвиток творчого потенціалу керівників шкіл в системі післядипломної 

освіти» (Л.Л. Савченко). 
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60-річчю інституту була присвячена широкомасштабна тематична 

виставка «Обласному інституту вдосконалення вчителів – 60», в рамках якої 

була представлена друкована продукція інституту за всі роки його 

функціонування. 

Науково-практична конференція, прийняті нею рекомендації сприяли 

подальшому розвитку інституту як провідного науково-методичного центру, 

зміцненню творчої співпраці з районними (міськими) методичними кабінетами 

(центрами) та методичним активом. 

Стаття директора інституту М.А. Ярового «Шлях довжиною в шість 

десятиліть», опублікована в «Кіровоградській правді», закінчувалася словами: 

«Готуючись до ювілею, вивчаємо громадську думку, визначаємо перспективні 

лінії подальшого розвитку. Маємо використати наявні резерви, щоб піднести 

роботу інституту на новий, якісно вищий рівень, стати надійною опорою 

освітян області. 

У рекомендаціях конференції та рішенні, прийнятому радою обласного 

ІУВ, були визначені конкретні завдання щодо: 

- удосконалення практики проведення курсової підготовки педагогічних 

кадрів (поглиблення диференціації, розширення мережі авторських курсів і 

семінарів, підвищення кваліфікації за індивідуальними планами); 

- піднесення ефективності експериментально-дослідницької роботи 

(координації дій кафедр, лабораторій, навчально-методичних кабінетів 

обласного ІУВ з рай(міськ) методичними кабінетами); 

- диференціація в навчанні методичних працівників і методичного 

активу; 

- вивчення, узагальнення і пропаганда досвіду організації методичної 

роботи в ланках школа-район (місто); 

- видання серії методичних порад рекомендацій на допомогу керівникам 

опорних шкіл, головам РМО, ШМО, керівникам ШППД, творчих груп та ін. 

Особливою увагою до проблеми модернізації методичної роботи з 

педагогічними кадрами відзначаються перші десять років ХХІ століття. 

2000-й рік розпочався для кабінету школознавства підготовкою проекту 

наказу «Про піднесення ефективності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами». 

Мета підготовки такого наказу: проаналізувати реальний стан, визначити 

конкретну програму дій, віднайти резерви для подальшого вдосконалення. 

Наказом обласного управління освіти № 30 від 20 січня 2000 року 

відзначено творчий підхід до організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами ряду методичних кабінетів:  Бобринецького РМК 

(К.І. Крячко); Гайворонського РМК (К.В. Дзярук);  Знам’янського РМК 

(О.П. Михайлова); Кіровоградського РМК (Т.М. Маліцька); Маловисківського 

РМК (Н.В. Грек); Новоархангельського РМК (Т.В. Зубченко); 

Новоукраїнського (Н.Г. Каєнко); Олександрівського РМК (Л.М. Томеєва); 

Устинівського РМК (О.В. Половенко); Кіровоградського ММК (А.І. Федорова); 

Світловодського ММК (Н.М. Судакова). 
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Разом з тим у констатуючій частині наказу вказано на наявність недоліків 

в організації методичної роботи. 

При визначені структури, змісту і форм методичної роботи не завжди 

враховуються наслідки діагностування педагогічних кадрів, рівень їх 

професійної майстерності, практичні потреби та інтереси. 

Потребує дальшого удосконалення робота РМК щодо розширення мережі 

і піднесення ефективності роботи шкіл передового педагогічного досвіду, 

опорних шкіл з метою більш раціонального використання їх творчого 

потенціалу в системі методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Послаблена увага до навчання методичного активу та ін. 

На виконання даного наказу кабінетом школознавства: 

- розроблено координаційний план проведення методичних заходів на 

базі опорних рай (міськ) методичних кабінетів; 

- складено перспективний графік проведення методичних декад на 2000-

2005 роки; 

- проведено огляд-конкурс районних (міських) методичних кабінетів; 

- розроблено перспективний план вивчення, узагальнення досвіду 

методичної роботи на 2000-2003 роки. 

Наказом затверджено склад обласної творчої групи з проблеми 

«Підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами в 

сільській місцевості». 

Упродовж наступних років плідно працювали у складі творчої групи 

завідуючі і методисти кабінетів школознавства , початкових класів і виховної 

роботи обласного ІУВ, завідуючі РМК, заступники директорів шкіл 

Л.К. Дубова, Л.П. Компан, А.Г. Савлук, В.М. Чебановська. 

Творчою групою запропоновано алгоритм моделювання системи 

методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування і 

диференціації: 

- чітке визначення мети і конкретизація завдань методичної роботи; 

- моделювання раціональної структури, вибір ефективних форм 

методичної роботи; 

- визначення змісту роботи відповідно до вимог сьогодення; 

- вирішення питань кадрового забезпечення; 

- добір інтерактивних методів; 

- психолого-педагогічний супровід; 

- моніторинг ефективності роботи методичних формувань і діючої 

системи методичної роботи; 

- коригування з метою вдосконалення; 

- спрямованість методичної роботи на: 

- забезпечення професійного зростання з фаху; 

- поглиблення психологічних знань; 

- освоєння інноваційних технологій; 

- ознайомлення з перспективним досвідом; 

- впровадження нових ідей, технологій, досвіду; 

- створення власної творчої лабораторії. 
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Важливою подією 2000 року стала Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Сучасні підходи до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами», проведена на базі Кіровоградського ММК 

(А.І. Федорова, М.В. Пахолівецька, Н.А. Грищенко) за участю науковців ЦІУВ, 

працівників ІУВ. 

Плідно працювали в рамках конференції три секції: 

«РМК в структурі методичної роботи з педагогічними кадрами»; 

«Районні (міські) методичні об’єднання в системі методичної роботи»; 

«Актуальні проблеми наукових досліджень в освітніх закладах». 

На кожній з них був широко представлений досвід методичної роботи в 

навчальних закладах міста і області, зокрема: гімназії № 5, колегіумі, школах 

№ 4, 6, 18 м. Кіровограда, Великосеверинівській ЗШ Кіровоградського району. 

Проведенню конференції передував заочний круглий стіл на сторінках 

«Освітянського слова» в рамках якого були надруковані статті «Як забезпечити 

високу ефективність методичної роботи в школі: діалог з сьогоденням», 

«Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами» 

та ін. 

З метою удосконалення системи методичної роботи в обласній ланці у 

2000 році проведено анкетування завідуючих рай(міськ) методичними 

кабінетами, методистів, керівників шкіл, методичного активу. 

Респондентам були запропоновані питання: 

1. З якими категоріями педагогічних працівників, на Вашу думку, 

необхідно організовувати методичну роботу в обласній ланці у 2001-2002 

навчальному році? 

2. Які проблеми, на ваш погляд, потребують поглибленого опрацювання? 

3. Які форми роботи в обласній ланці Ви вважаєте найефективнішими? 

4. Що пропонуєте для піднесення ефективності методичної роботи в 

обласній ланці? 

5. Чий досвід (педагогічних колективів, керівників шкіл, учителів) 

пропонуєте для вивчення і узагальнення спільно з навчально-методичними 

кабінетами обласного ІУВ? 

Узагальнивши матеріали анкетування, визначили зміст і форми роботи з 

педагогічними кадрами на 2000-2003 роки. 

На нараді-семінарі завідуючих РМК (ММК) 29 лютого – 1 березня 

2000 року були розглянуті питання: 

- Про проведення огляду-конкурсу рай (міськ) методичних кабінетів. 

- Про підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними 

кадрами в сільській школі. 

- Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року – 2000». 

- Про підготовку і проведення обласної педагогічної виставки «Освіта 

Кіровоградщини – 2000». 

Завідуючі РМК взяли участь у пленарній частині обласної науково-

практичної конференції «Розвиток творчої обдарованості учнів 
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загальноосвітньої школи» та побували на відкритті обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник. Крок у ХХІ століття». 

З метою надання практичної допомоги РМК (ММК) кабінетом 

школознавства у 2001 році були розроблені: 

- зразки анкет з питань удосконалення структури, змісту і форм 

методичної роботи з педагогічними кадрами (5 варіантів); 

- анкети діагностики рівня методичної підготовки педагогічних 

працівників; 

- алгоритм вивчення, аналізу і оцінки ефективності методичної роботи в 

школі; 

- схема аналізу роботи методичного об’єднання; 

- пам’ятка голові методичного об’єднання; 

- орієнтовні плани роботи творчої групи, проблемної лабораторії, 

педагогічної майстерні, школи молодого вчителя, тижня педагогічної 

майстерності; 

- орієнтовний графік контролю за станом методичної роботи в школі; 

- алгоритм роботи творчої групи з питань вивчення і впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського; 

- орієнтовні плани роботи методичних форм: 

- творчої групи з проблеми «Сучасні педагогічні технології» 

- проблемної лабораторії «Підвищення ефективності і якості уроку на 

основі впровадження інноваційних технологій особистісно орієнтованого 

навчання»; 

- педагогічної майстерні «Шкільні методичні об’єднання в системі 

післядипломної педагогічної освіти»; 

- тижня педагогічної майстерності «Почерк вчителя-майстра» та ін. 

Значна увага приділялась моделюванню досвіду організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами в сільській школі. 

Досвід модернізації структури, змісту і форм методичної роботи з 

педагогічними кадрами створювався насамперед членами обласної творчої 

групи. 

У 2001 році кабінетом школознавства вивчено та узагальнено досвід 

роботи заступника директора Великосеверинівської ЗШ Кіровоградського 

району Л.К. Дубової з питань створення оптимальної для сільської школи 

моделі внутрішньошкільної методичної роботи на основі діагностування, 

диференціації, особистісно орієнтованого індивідуально діяльнісного підходу. 

Суть досвіду: 

- спрямування методичної роботи на формування нового педагогічного 

мислення, освоєння нових прогресивних технологій навчання виховання, 

розвиток творчої активності; 

- глибоке вивчення і врахування при плануванні і організації методичної 

роботи рівня професійної майстерності, творчого потенціалу, інтересів і запитів 

вчителів; 

- надання вчителям права вільного вибору форм методичної роботи, 

змісту, можливості працювати більш самостійно і творчо; 
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- реалізація принципів диференціації й індивідуалізації, врахування 

індивідуальних потреб і запитів педагогів; 

- раціональне поєднання в системі методичної роботи колективних, 

групових та індивідуальних форм методичної роботи; 

- створення системи управління розвитком творчості вчителів; 

- створення творчих динамічних мікрогруп, в яких забезпечуються 

комфортні умови для самореалізації кожного педагога як творчої особистості 

оновлення власної методичної системи, моделювання і збагачення 

індивідуальної творчої лабораторії; 

- ефективне використання в системі методичної роботи, інтерактивних 

методів (творчі дискусії, дебати, діалоги, проблемні столи, моделювання і 

захист моделі, ділові ігри); 

- створення і використання діагностичних карт (кожного вчителя, 

методичного об’єднання, педагогічного колективу); 

- орієнтація методичної роботи на кінцевий результат: набуття, 

поглиблення, оновлення знань, формування і розвиток професійних умінь, 

оволодіння новими технологіями, освоєння перспективного досвіду, творча 

трансформація набутих знань і вмінь у практичну діяльність; 

- створення сприятливих умов для інтенсивної і результативної 

самостійної роботи в постійному контакті з завучем, головою ШМО, 

керівником мікрогрупи, наставником; 

- стимулювання індивідуальної самоосвітньої роботи; 

- удосконалення технології управління методичною роботою на 

аналітико-творчому рівні, утвердження принципів співробітництва, особистого 

прикладу керівників школи. 

Досвід апробовано і презентовано на обласних семінарах завідуючих 

РМК (ММК), заступників директорів шкіл, заняттях у формі панорамного 

показу структури і форм методичної роботи та творчих звітів завуча і основних 

методичних підрозділів, виступів на обласних і Всеукраїнській конференціях, 

публікацій в «Освітянському слові», журналі «Управління школою» та ін. 

Важливу роль в удосконаленні роботи РМК, піднесенні ефективності 

методичної роботи з педагогічними кадрами на кожному етапі становлення і 

розвитку методичних служб відіграли опорні методичні кабінети. 

Наказом обласного управління освіти № 30 від 20 січня 2000 року були 

затверджені опорними: 

Кіровоградський ММК (завідуюча А.І. Федорова); 

Олександрівський РМК (завідуюча Л.М. Томеєва); 

Кіровоградський РМК (завідуюча Т.Л. Маліцька); 

Новоукраїнський РМК (завідуюча Н.Г. Каєнко); 

Бобринецький РМК (завідуюча К.І. Крячко). 

Саме на базі опорних РМК апробувались модернізовані моделі 

методичної роботи, нестандартні форми її організації, інноваційні технології 

тощо, проводилось навчання методичних працівників, керівників районних 

(міських) методичних формувань (методичних об’єднань, творчих груп, 

педагогічних майстерень тощо). 
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Кабінетом школознавства щороку розроблялись координаційні плани 

проведення обласних методичних заходів на базі опорних РМК. 

Так, наприклад, у 2000 році були проведені: 

на базі Бобринецького РМК 

- практикум для інспекторів-методистів райво, РМК з питань 

дошкільного виховання; 

- обласний семінар директорів опорних шкіл з проблем впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського; 

на базі Кіровоградського РМК 

- стажування новопризначених працівників РМК; 

- засідання обласної творчої групи вчителів математики; 

- практикум для керівників РМО вчителів біології і хімії; 

на базі Кіровоградського ММК 

- практикум для слухачів курсів методистів РМК; 

- стажування новопризначених завідуючих РМК; 

- семінари голів районних (міських) методичних об’єднань. 

У 2000 році кабінетом школознавства вивчено і узагальнено досвід 

роботи Новоукраїнського райво і РМК з питань управління процесом 

становлення і розвитку творчого потенціалу керівників шкіл. (Узагальнення 

А.І. Постельняк представлено у «Методичному віснику». – 2001. – № 34. – 55-

70). 

В досвіді Новоукраїнського райво і РМК (Л.І. Крецул, Н.Г. Каєнко) 

заслуговують на увагу дані діагностики і коригування управлінської діяльності 

керівників шкіл, тижні адміністративної і методичної допомоги, 

адміністративно-педагогічні консиліуми, творчі звіти керівників шкіл та ін. 

У листопаді 2002 року проведені педагогічні читання «Педагоги-новатори 

Кіровоградщини: історія і сучасність». 

У доповіді директора КОІППО О.Г. Романенка яскраво представлена 

плеяда майстрів педагогічної праці: 

- педагогічне новаторство А.С. Макаренка; 

- гуманна педагогіка В.О. Сухомлинського; 

- творчий доробок І.Г. Ткаченка, С.Г. Максютіна, Г.М. Перебийноса, 

А.Б. Рєзніка і очолюваних ними педагогічних колективів; 

- лекційно-практична система О.О. Хмури; 

- новаторство В.І. Каюкова щодо створення першої національної школи 

на Кіровоградщині; 

- інноваційні пошуки А.В. Шеховцової, В.О. Пояркова, А.М. Кіріченко, 

Б.С. Набоки, М.М. Борисової, Л.С. Краснової, С.П. Коваленка, В.В. Громового, 

С.П. Логачевської, А.Є. Короткова та інших. 

У наступні роки питання підготовки педагогічних кадрів до інноваційної 

діяльності стають провідними в діяльності інституту і рай(міськ) методичних 

кабінетів. 

Новим стимулом для подальшого вдосконалення роботи методичних 

служб став наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2004 року № 15 

«Про координацію діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти», 
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на виконання якого в КОІППО було створено науково-методичний центр 

координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Завідуючою центром стала А.І. Постельняк.  

Робота центру була спрямована на: 

- координацію діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) з навчально-методичними кабінетами, кафедрами, лабораторіями 

КОІППО щодо підвищення професійної компетентності та методичної 

майстерності методичних і педагогічних кадрів; трансформування наукових 

ідей, інноваційних технологій в практику діяльності методичних кабінетів 

(центрів), методичного активу, педагогічних працівників; 

- організацію і проведення представницьких методичних заходів: 

наукових і практичних конференцій, педагогічних читань, конкурсів, 

тематичних виставок тощо; 

- моделювання, апробацію, вивчення, узагальнення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду, конструювання сучасних структур і 

форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в ланках 

школа-район(місто)-обласний ІППО; 

- забезпечення чіткої взаємодії у запровадженні в практику діяльності 

РМК (ММЦ) сучасних інформаційних технологій; 

- компетентний науково-методичний супровід створення оптимального 

інформаційно-освітнього простору, покликаного сприяти розвитку освітньої 

системи району, реалізації програм модернізації освіти, організації інноваційної 

та експериментальної роботи, аналітико-діагностичного забезпечення 

діяльності освітніх закладів. 

Про основні напрямки діяльності центру координації свідчить, зокрема і 

проблематика курсів завідуючих і методистів РМК (НМЦ), проведених у 2004-

2005 роках: 

- «Інформатизація діяльності методичного кабінету»; 

- «Науково-методичне забезпечення профільного навчання»; 

- «Умови оптимізації навчально-виховного процесу в початковій школі»; 

- «Моніторинговий супровід модернізації навчально-виховного процесу і 

методичної роботи з педагогічними кадрами»; 

- «Модернізація діяльності РМК (НМЦ) в умовах інноваційного розвитку 

освіти». 

На кожен рік визначаються проблеми поглибленого опрацювання і 

дослідження (додаток). 

Так, наприклад, у 2006 році центром координації досліджувались такі 

проблеми: 

- «Діяльність РМК (НМЦ) щодо модернізації науково-методичної роботи 

з педагогічними кадрами»; 

- «В.О. Сухомлинський про формування і розвиток педагогічної 

майстерності і творчості»; 

- «Оптимальна модель науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами в сільській школі І-ІІ ступенів». 
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З числа завідуючих рай(міськ)методкабінетами, методистів і керівників 

шкіл у 2006 році були створені і розпочали роботу обласні творчі групи: 

- «Інформатизація діяльності РМК(НМЦ)»; 

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

педагогічними кадрами в сільській школі І-ІІ ступенів»; 

- «Творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в 

умовах модернізації освіти». 

Важливим напрямом діяльності центру координації 2004-2011 роках було 

дослідження проблеми «Науково-методичне забезпечення становлення та 

розвитку особистості керівника школи». 

З даної проблеми проведено обласний семінар завідуючих РМК(НМЦ), в 

рамках якого забезпечено оптимальне поєднання теорії і практики: 

- лекції («Проблеми підвищення професійної майстерності керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної 

освіти», «Шляхи піднесення ефективності науково-методичного забезпечення 

управління процесом становлення і розвитку особистості керівника школи); 

- круглий стіл «Інноваційні аспекти діяльності методичних кабінетів 

відповідно до нового Положення»; 

- презентація досвіду роботи Світловодського ММК з питань створення 

ефективної системи навчання керівників шкіл у міжкурсовий період. 

У рамках обласних семінарів був презентований досвід роботи: 

- Бобринецького НВК гімназія – ЗШ № 1 і Бобринецької ЗШ № 5; 

- Новоукраїнської гімназії № 7; 

- загальноосвітніх шкіл № 1, 2, 3, 6 та позашкільних закладів м.Знам’янки; 

- навчальних закладів № 1, 4, 7 м. Світловодська; 

- гімназії № 9, колегіуму та гімназії інноваційних технологій 

м.Кіровограда; 

- навчальних закладів м. Олександрії (ЛІТ, колегіуму, гімназії 

ім. Т.Г. Шевченка). 

Яскравою сторінкою обласної науково-методичної конференції «Розвиток 

обдарованості особистості: теорія, досвід, перспективи» (березень 2008 року) 

стали творчі звіти, презентація досвіду роботи Олександрійського міського 

науково-методичного центру, ЛІТ, НВК «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа»; проведені педагогічні студії «Обдарований вчитель – 

обдарований учень». 

Важливим напрямом діяльності методичних служб був науково-

методичний супровід підготовки педпрацівників до інноваційної діяльності. 

Цьому сприяли:  

- створення і організація системної роботи методичних формувань: 

творчих груп, проблемних лабораторій, шкіл педагогічної майстерності, 

технологічного досвіду, майстер-класів; 

- круглий стіл «Інноваційні аспекти діяльності методичних кабінетів»; 

- підготовка методичних рекомендацій «Науково-дослідна діяльність 

методичних служб» (автор Половенко О.В.); 
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- проведення обласного огляду-захисту педагогічних інновацій, огляду 

конкурсу дослідницьких проектів «Освіта Кіровоградщини. Інноваційний 

пошук»; 

- Хмурівські педагогічні читання «Технологія фахової майстерності: ІКТ 

– компетентність в освітніх процесах»; 

- постійне вдосконалення системи науково-методичного супроводу 

професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів. 

11-12 березня 2003 року відбулася обласна науково-практична 

конференція з проблеми «Лекційно-практична система навчання в освітній 

діяльності вчителя», присвячена 80-річчю від дня народження О.О. Хмури. 

Відповідно до рекомендацій конференції на вшанування його пам’яті 

започатковано проведення щорічних обласних Хмурівських методичних читань 

«Технологія фахової майстерності». 

В центрі уваги – актуальні проблеми модернізації освіти, впровадження 

інноваційних технологій: 

- «Технологія фахової майстерності: засоби реалізації сучасних 

технологій навчання» (2005 рік); 

- «Технологія фахової майстерності: система науково-методичної роботи 

в регіоні» (2006 рік); 

- «Технологія фахової майстерності: інформатизація навчально-виховного 

процесу» (2007 рік); 

- «Технологія фахової майстерності: актуальні проблеми викладання 

природничих дисциплін» (2008 рік); 

- «Технологія фахової майстерності: актуальні питання реалізації 

профільного навчання в старшій загальноосвітній школі» (2010 рік). 

Активними учасниками Хмурівських методичних читань є щороку 

працівники РМК (НМЦ), керівники методичних формувань. 

В рамках Хмурівських методичних читань з проблеми «Технологія 

фахової майстерності: система науково-методичної роботи в регіоні» (4-

5 квітня 2006 року) плідно працювала секція завідуючих РМК (НМЦ): 

- обговорено доповідь завідуючої центром координації А.І. Постельняк 

«Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами»; 

- представлена творча лабораторія Кіровоградського міського ЦМСПС 

«Ефективне використання інноваційних технологій»; 

- презентовано схвалений вченою радою КОІППО досвід роботи 

завідуючої Добровеличківським РМК Н.М. Климчук з питань науково-

методичного забезпечення впровадження інноваційних технологій навчання. 

Створений досвід збагачується і удосконалюється, стає з кожним роком 

результативним. 

В Добровеличківському РМК (завідуюча О.А. Калашник) у 2010 році 

створено «Каталог інноваційних педагогічних технологій, що впроваджуються 

в дошкільних навчальних та загальноосвітніх навчальних закладах району». 

Ефективно впроваджуються, зокрема, програма «Крок за кроком», ТРВЗ-

технологія, ейдетика, метод проектів, технології розвивального навчання і 
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формування творчої особистості, ігрової технології особистісно орієнтованого 

навчання і розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, 

інформаційно-комунікаційні технології, проблемне навчання та інші. 

Результати впровадження інноваційних технологій представлені на 

сторінках фахових журналів, «Педагогічного вісника», «Освітянського слова», 

буклетів та ін.. 

У 2011 році була створена творча лабораторія «Науково-методичне 

забезпечення впровадження профільного навчання». 

Перше засідання лабораторії проведено в березні 2011 року на базі 

Гайворонського РМК та навчальних закладів району. 

У виступах начальника управління освіти Т.Б. Романюк, завідуючої РМК 

Н.Г. Грицик представлено структуру Гайворонського освітнього округу, досвід 

створення в районі системи допрофільного і профільного навчання. 

Завідуюча РМК Н.Г. Грицик зупинилась на питаннях: 

- нормативно-правового та науково-методичного забезпечення 

впровадження профільного навчання; 

- розробки і реалізації алгоритму організації профільного навчання; 

- вивчення стану програмно-методичного, матеріально-технічного і 

кадрового забезпечення шляхом анкетування, проведення співбесід, вивчення 

документації, відвідування занять; та аналіз якості профільного навчання; 

- підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через курси, семінари, 

консультації, презентації авторських програм, методичні наради, методичні 

рекомендації; 

- створення постійно діючих консультпунктів для учнів і батьків; 

- організації роботи координаційної ради; 

- створення психолого-педагогічної конференції «Організація 

профільного навчання». 

Члени лабораторії ознайомились із системою роботи Гайворонського 

МНВК, навчально-виховного комплексу «Гайворонська гімназія – 

загальноосвітня школа № 5». 

У рамках панорами методичних ідей «Крок до профільного навчання. З 

досвіду роботи школи» презентовано досвід Хащуватської ЗШ, Бандурівської 

ЗШ, Сальківської ЗШ, Салгутівської ЗШ, Гайворонської ЗШ № 1. 

У виступах директорів шкіл представлено різні варіанти профільного 

навчання в старших класах (поглиблене вивчення математики, інформатики, 

біології, географії, права та ін.), впровадження художньо-естетичного, 

спортивного профілів, організації роботи шкільних і міжшкільних факультетів, 

гуртків, наукових товариств, клубів («Ерудит», «Гіпаніс», «Юний математик», 

«Юний науковець», «Комп’ютерна техніка», «Математика та інформатика»). 

Центром координації розроблені методичні рекомендації щодо науково-

методичного забезпечення впровадження профільного навчання» (автор 

О.В. Половенко). 

Важливим напрямом діяльності методичних служб є науково-методичне 

забезпечення впровадження моніторингу освіти. 
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Центром координації та відділом моніторингу КОІППО проведені 

проблемні курси завідуючих і методистів РМК (НМЦ) «Моніторинговий 

супровід модернізації навчально-виховного процесу і ефективності методичної 

роботи з педагогічними кадрами», в рамках яких значна увага приділена 

практичним заняттям, моделюванню, обміну досвідом, проведенню 

педагогічної практики «Моніторинг навчальних досягнень учнів та піднесення 

ефективності роботи з обдарованими дітьми на базі Олександрійського НМЦ. 

Обласний семінар завідуючих РМК (НМЦ) з даної проблеми проведено 

на базі Новоархангельського РМК, де запроваджено моніторинг освітнього 

середовища, здійснюється моніторинг компетентності і професійних досягнень 

методистів, їх готовності до науково-дослідницької діяльності. 

Питання впровадження моніторингу розглядались на проблемних 

семінарах «Моніторинг як засіб управління персоналом», «Моніторинг 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами», обговорювались за 

круглим столом («Створення цілісної системи інформування педагогічної 

громадськості з питань проведення моніторингу» (на базі Підвисоцької ЗШ 

імені Т.Г. Шевченка), в ході марафону «Моніторинг якості освіти», методичних 

читань. 

Петрівським РМК розроблені на допомогу керівникам шкіл методичні 

рекомендації «Моніторинг в управлінні навчальним закладом», у яких 

окреслені вимоги щодо його проведення, етапи, механізм здійснення, 

узагальнення результатів. 

Розпочата у 1970 році цілеспрямована системна робота постійно 

удосконалювалась, поглиблювалась, ставала результативнішою. 

Вагомий вклад зроблено працівниками обл. ІУВ: директорами 

О.М. Красноголовим, М.А. Яровим. Заступниками директорів Я.А. Різницьким, 

Л.Ф. Одорожею, А.Б. Іванком, А.С. Биком, завідуючими наукових та 

навчально-методичних підрозділів інституту, завідуючими районними 

(міськими) методичними кабінетами (центрами) керівниками і педколективами 

опорних шкіл. 

Зусиллями обл. ІУВ/КОІППО, районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів), педколективів шкіл в області створена чітка ефективна система 

вивчення, поширення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, 

творчої трансформації їх в практику модернізації освіти. 

Складовими цієї системи є: 

- педагогічні лекторії; 

- проблемні курси; 

- теоретичні семінари і семінари-практикуми; 

- проблемні столи; 

- творчі дискусії; 

- науково-практичні і науково-методичні конференції; 

- педагогічні читання; 

- творчі групи; 

- проблемні лабораторії; 

- опорні школи; 
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- методичні фестивалі; 

- педагогічні виставки-ярмарки; 

- майстер-класи та інші. 

Проблеми творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 

постійно в полі зору районних (міських) і шкільних методичних об’єднань, 

постійно діючих семінарів, широко обговорюються в ході серпневих 

конференцій педагогічних працівників, знаходять відображення в змісті 

конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» та 

інших. 

Всі форми роботи з педагогічними кадрами знаходяться у тісному 

взаємозв’язку. Ефективне їх використання дає можливість: 

- прилучити освітян області до глибокого вивчення життєдайних джерел 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського; 

- ознайомити вчителів з його провідними педагогічними ідеями та 

кращим досвідом їх реалізації в умовах оновлення освіти; 

- викликати і стимулювати бажання творчо розвивати їх у контексті 

сьогодення. 

Фрагментарно охарактеризуємо найважливіші події, факти, які, на мою 

думку, позитивно вплинули на формування досвіду творчої реалізації 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Значною подією стало проведення 12-13 квітня 1983 року бесіди за 

круглим столом газети «Комсомольская правда» в Онуфріївському районі на 

базі Павлиської школи імені В.О.Сухомлинського та Зибківської середньої 

школи, де проводився в той час експеримент АПН СРСР під керівництвом 

М.П.Щетініна. 

В ній взяли участь партійні і комсомольські працівники, вчені (професори 

В.О. Разумний, Б.С. Кобзарь, кандидат педагогічних наук В. Моргун), народні 

вчителі СРСР З.Г. Шоюбов, директор Халданської СШ Євлахського району 

АзРСР, і Ю.С. Кашкін, директор Рибінської школи-інтернату Ярославської 

області, журналісти, освітяни області І.Г. Ткаченко, М.І. Кодак, І.Л. Мудрий. 

В центрі уваги були питання формування політичної і моральної 

культури особистості, включення дітей у продуктивну працю, зміцнення 

зв’язку школи, сім’ї і громадськості, впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського. 

Результативною була також творча зустріч освітян області з 

працівниками ЦІУВ (24 червня 1983 року), яка була проведена на базі 

педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського в Павлиші. 

Для зустрічі з науковцями були запрошені педагоги-сухомлиністи: 

завідуючий Олександрівським РМК В.О. Ващук, вчитель початкових класів 

Балахівської ЗШ Петрівського району С.П. Логачевська, директор Деріївської 

СШ Онуфріївського району М.І. Кодак, директор СШ № 2 м. Олександрії 

О.П. Руденко, заступник директора СШ № 4 м. Світловодська 

Л.І. Дєхтяренкота, інші педагоги, якими були створені індивідуальні творчі 

лабораторії реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 
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У 1988 році досвід роботи інституту з питань вивчення і впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського був узагальнений Центральним 

інститутом удосконалення вчителів і занесений до Центральної картотеки ППД. 

(«Створена цілісна система вивчення, впровадження і подальшого розвитку 

спадщини видатного педагога, знайдені найбільш ефективні форми і методи 

роботи для всіх ланок освіти. Система заходів дає позитивні результати»). 

У вересні 1989 року на базі обласного ІУВ був проведений семінар 

заступників директорів обласних ІУВ з проблеми «Діяльність Кіровоградського 

обл. ІУВ по впровадженню в практику роботи установ народної освіти 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського». 

У доповіді директора інституту М.А. Ярового, виступі заступника 

директора Л.Ф. Одорожібула панорамно представлена система роботи 

колективу з науково-методичного забезпечення вивчення і творчої реалізації 

ідей видатного педагога-гуманіста. 

Учасники семінару ознайомились з досвідом роботи навчально-

методичних кабінетів обл. ІУВ та освітян області, які були запрошені для 

спілкування за круглим столом «В.О. Сухомлинський і проблеми перебудови 

народної освіти». Серед них заслужені вчителі УРСР С.П. Логачевська, 

Н.А. Калініченко, І.А. Чалапко, А.В. Шеховцова, Л.П. Черевко, директори шкіл 

Б.С. Набока, В.Ф. Капелюшна, Н.О. Савіних, заступники директорів шкіл 

А.Б. Іванко, В.В. Сміхович, Т.І. Щербина, вчителі А.Б. Рєзнік, О.І. Чабан, 

Т.М. Свистун, М.П. Лукомець, Л.М. Шевченко, Т.В. Гайдук, В.Б. Едигей, 

В.І. Каюков та інші. 

З практичним досвідом творчого впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського учасники семінару ознайомились безпосередньо в 

опорних навчальних закладах (Павлиській СШ імені В.О. Сухомлинського, 

Олександрійському педагогічному училищі імені В.О. Сухомлинського, 

дошкільному закладі с. Суботці Знам’янського району). 

Новоукраїнський РМК презентував створену в районі ефективну систему 

вивчення педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Заступники директорів обласних ІУВ відвідали, зокрема: 

- заняття районної школи творчого спілкування керівників 

психологічних семінарів, яке провела завідуюча РМК Л.І. Крецул; 

- засідання бюро творчої спілки досвідчених та молодих вчителів 

«Співдружність» (методист РМК М.Б. Соколовська); 

- засідання ради колективної творчої справи у Комишуватській СШ) 

директор Н.А. Калініченко) та ін. 

Проведений семінар став яскравим творчим звітом обласного ІУВ про 

результативність тривалої роботи над проблемою вивчення і впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Заступникам директорів обласного ІУВ вручені друковані матеріали 

РМК: 

- план тижня В.О. Сухомлинського в районі; 

- план роботи секції клубу творчої педагогіки «Співдружність»; 
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- план вивчення і впровадження педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського; 

- питання для співбесіди з учителями щодо проблеми «Підвищення 

педагогічної майстерності і психологічної культури вчителя в спадщині 

В.О. Сухомлинського»; 

- план роботи школи спілкування керівників шкільних психолого-

педагогічних семінарів; 

- рекомендації з питань вивчення і впровадження ідей 

В.О.Сухомлинського про розумове виховання школярів; 

- рекомендації вчителям-словесникам по використанню педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського; 

- план бесіди за круглим столом «Мова-душа народу» та інші. 

Активізації діяльності колективів обласного ІУВ і 

рай(міськ)методкабінетів сприяло створення Всеукраїнської асоціації 

В.О. Сухомлинського (установча конференція відбулася 27 листопада 

1990 року). В рамках конференції проведено зустріч за круглим столом, девізом 

якої стали крилаті слова В.О. Сухомлинського «Джерело щастя для людини – 

творча праця». 

У березні 1993 року кабінет школознавства проводить цільові проблемні 

курси керівників шкіл, присвячені поглибленому опрацюванню актуальних 

питань вивчення і творчого впровадження педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в умовах розбудови національної освіти. 

У вересні 2002 року проведені проблемні курси заступників директорів з 

навчально-виховної роботи «Підвищення ефективності методичної роботи в 

школі на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, 

спадщини В.О. Сухомлинського, важливою складовою яких був спецкурс 

«Творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику 

управління сучасною школою, розрахований на 30 годин. 

До читання лекцій і проведення практичних занять були залучені 

науково-методичні працівники А.С. Бик, Н.А. Калініченко, А.Б. Іванко, 

О.Г. Романенко, А.І. Постельняк, Л.Г. Семезенко, С.С. Савельєва, директори 

опорних шкіл В.Ф. Дергач, М.В. Семенков та ін. 

Плідно працював протягом 11 років обласний семінар директорів 

опорних шкіл з питань вивчення і впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського. 

Важливу роль у пропаганді досвіду творчої реалізації педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського відігравала друкована продукція обл. УІВ (КОІППО), 

РМК (ММК): від перших плакатів і листівок, буклетів, статей до брошур, книг, 

методичних посібників. 

Так, наприклад, у 1988 році до 70-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського обл. УІВ було видано 5 серій буклетів, узагальнено 

досвід педколективів, вчителів у 29 буклетах. 

Кабінетом школознавства була підготовлена серія буклетів «Развивая 

инициативу и творчество», у яких було висвітлено: 
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 досвід роботи Кіровоградського РМК (завідуюча Т.Л. Маліцька) з 

питань пропаганди і впровадження педагогічної «спадщини 

В.О. Сухомлинського» (буклет А.А. Кедрової «Приобщение к наследию 

творческого горения»); 

 досвід роботи творчої групи методичного кабінету Знам’янського 

міськвно з вивчення і впровадження спадщини В.О. Сухомлинського (буклет 

Л.І. Бабійчука «Резервы мастерства»); 

 досвід використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 

роботі з молодими вчителями в Гайворонській СШ №1 (буклет А.І. Постельняк, 

Е.В. Дзядук) «Создать свой педагогический почерк». 

У 1993 році до 75-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського видано 

16 буклетів «Невичерпна скарбниця педагогічної мудрості. Ідеї 

В.О. Сухомлинського в практиці розбудови національної освіти на 

Кіровоградщині», у яких узагальнено досвід роботи 5 колективів, 

11 педпрацівників. 

Про зміст даної серії красномовно говорять назви буклетів: «Плекаймо 

народні традиції», «До невичерпного джерела», «Рідна мова: уроки доброти», 

«З любов’ю до матері», «До джерел народної майстерності», «Впроваджуємо 

народні ремесла» та ін.. 

У 1998 році до 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського досвід 

узагальнено:  

- у 2-х книгах «Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у 

новому баченні»; 

- у книзі «Ідеї вчителя – в освіті сьогодення» (представлено 28 матеріалів 

про досвід освітян області); 

- у брошурі «Школа імені В.О. Сухомлинського» (автори 

Н.А. Калініченко, А.І. Постельняк). 

З присвоєнням інституту у 2003 році імені Василя Сухомлинського 

активізується діяльність наукових і методичних працівників з питань 

пропаганди педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, моделювання, вивчення і 

узагальнення досвіду творчого їх використання в умовах сьогодення. 

Цьому сприяло і прийняття Постанови Верховної Ради України від 

15 травня 2003 року № 806-IV «Про відзначення 85-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського», якою оголошено 2003-2004 навчальний рік в Україні 

Роком Василя Сухомлинського
1
, рішення Кіровоградської обласної ради від 

24 січня 2003 року № 144 «Про оголошення 2003 року на Кіровоградщині 

Роком В.О. Сухомлинського», відповідного розпорядження голови обласної 

державної адміністрації та наказу облвно. 

В рамках ІІІ Міжнародних і ХV Всеукраїнських педагогічних читань 

проведена обласна педагогічна виставка «Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського 

в освітньому просторі сьогодення». 

Представлені на виставку наукові, науково-методичні доробки педагогів 

Кіровоградщини з творчого впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського презентовані і видані у підготовленому завідуючою НМК 
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українознавства Л.А. Гайдою та кабінетом школознавства анотованому каталозі 

«До 85-річчя В.О. Сухомлинського» (2003 рік): 

 матеріали про досвід роботи Знам’янського РМК по науково-

методичному забезпеченню вивчення і творчої реалізації педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського» («Методичний вісник» – № 38); 

 методичні рекомендації «В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю» 

(автор А.І. Постельняк), у яких широко представлено досвід роботи опорних 

шкіл, педагогічних працівників. 

Досвід педколективу Гайворонської ЗШ № 5, опорної з питань вивчення і 

творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, досвіду А.Б. Рєзніка 

в системі розумового виховання учнів, узагальнено центром координації, 

схвалено вченою радою КОІППО (протокол № 1 від 14.03.2006 р.) і 

представлено у методичному посібнику А.І. Постельняк «Педагогіка творчості 

В.О. Сухомлинського, досвід А.Б. Рєзніка в дії. Феномен Гайворонської п’ятої». 

У 2008 році центром координації започатковано видання серії «Ідеї 

В.О. Сухомлинського на Кіровоградщині». 

До 90-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського центром 

координації узагальнено досвід роботи Онуфріївського РМК (завідуюча 

Н.Ф. Горобець), педколективу Павлиської ЗШ І-ІІІ ступенів імені 

В.О. Сухомлинського, педагогічно-меморіального музею (брошура 

А.І. Постельняк «Ідеї В.О. Сухомлинського живуть і розвиваються на 

Онуфріївщині», педагогічного колективу Йосипівської ЗШ 

Новомиргородського району з питань вивчення і творчої реалізації 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (брошура «Основа успіху – пошук і 

творчість»). 

Важливою подією стало заснування Кіровоградською обласною радою і 

обласною державною адміністрацією обласної педагогічної премії імені 

В.О. Сухомлинського (рішення від 6 вересня 2002 року № 74). 

Протягом 2002-2003 років премію присуджено 59 педагогічним 

працівникам Кіровоградщини. 

Центром координації розроблені заходи щодо використання досвіду 

лауреатів обласної педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського в системі 

підвищення кваліфікації і науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. 

На виконання розроблених заходів: 

- підготовлено рукопис і видано книгу «Лауреат обласної педагогічної 

премії імені В.О. Сухомлинського» (укладачі Л.В. Корецька, А.І. Постельняк); 

- створена обласна творча лабораторія «Педагогічні ідеї 

В.О. Сухомлинського – в практику роботи сучасної школи» (керівник 

Н.А. Калініченко); 

- проводяться авторські семінари, майстер-класи лауреатів премії; 

- проведені творчі звіти методичних працівників – лауреатів обласної 

педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського; 

- розроблена проблематика обласних педагогічних читань, науково-

практичних конференцій «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та ін. 
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Презентації і поширенню їх досвіду сприяють очолювані ними авторські 

семінари, творчі групи, майстер-класи. 

Творчий потенціал лауреатів обласної премії імені В.О. Сухомлинського 

ефективно використовується в системі науково-методичної роботи. 

Наукові та навчально-методичні підрозділи КОІППО, районні(міські) 

методичні кабінети (центри) широко залучають лауреатів премії до керівництва 

обласними, районними і міськими методичними формуваннями, до проведення 

занять в рамках курсів і семінарів.  

Лауреати премії імені В.О. Сухомлинського є активними учасниками 

обласних творчих груп, постійно діючих семінарів, шкіл педагогічної і 

методичної майстерності, обласної школи педагога-дослідника, проблемних 

лабораторій. 

До проведення авторських семінарів, практичних занять, тренінгів, 

читання лекцій залучаються: 

- вчителі С.П. Логачевська, О.В. Каєнко, Н.Г. Мамалига, О.І. Комірний, 

О.М. Іванова, Л.В. Білявська; 

- директори і заступники директорів шкіл В.П. Правий, Л.І. Золотоверх, 

В.Ф. Деркач, Л.І. Дєхтяренко, Л.Є. Коротков, Л.Г. Савлук, Л.О. Мітленко, 

В.Г. Хлань; 

- методичні працівники К.І. Крячко, Н.В. Ляшко, Н.Г. Каєнко. 

Активна участь лауреатів обласної педагогічної премії у системі 

післядипломної педагогічної освіти та науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами сприяє підвищенню професійної майстерності, 

розвитку ініціативи і творчості освітян. 

Готуючись до відзначення 70-річчя КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, центр координації провів дослідження проблем творчої 

співпраці інституту з В.О. Сухомлинським у 50-60-і роки минулого століття та 

етапи створення системи вивчення і впровадження педагогічних ідей видатного 

педагога в практику роботи педколективів і педагогічних працівників області 

(на основі проведеного дослідження підготовлено і затверджено вченою радою 

КОІППО до друку книгу «З В.О. Сухомлинським – назавжди» (автор 

А.І. Постельняк). 

У 2004 році в області відновлена практика проведення щорічних науково-

практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам творчої 

реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського: 

«Василь Сухомлинський і сучасність: особистість учителя» (2005 рік); 

«Василь Сухомлинський і сучасність: культурологічна орієнтація школи в 

особистісному вимірі» (2007 рік); 

«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, 

перспективи» (2008 рік); 

«Професійний розвиток молодого вчителя в педагогіці 

В.О. Сухомлинського і в сучасній школі» (2009 рік); 

«Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті» 

(2010); 
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«Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво 

управління в практиці сучасного освітнього менеджменту» (2011 рік); 

«Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О. Сухомлинського та 

сучасній освітній практиці» (2012 рік). 

Працівниками обл.ІУВ (КОІППО) вивчено і узагальнено досвід роботи 6 

райво і РМК, 30 педколективів, 60 педагогів з питань творчого впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Творчим підходом до реалізації ідей видатного педагога-гуманіста в 

сучасних умовах відзначається діяльність педагогічних колективів опорних 

шкіл: 

Павлиської СШ № 1 імені В.О. Сухомлинського; 

НВК «Гайворонської гімназії – загальноосвітньої школи № 5»; 

Маловисківської № 3 і Смолінської № 3 Маловисківського району; 

Розкішненської ЗШ Голованівського району; 

Марфівської ЗШ Долинського району; 

Суботцівської ЗШ Знам’янського району; 

Єлизаветградківської ЗШ Олександрівського району; 

Недогарської ЗШ Олександрійського району; 

Капітанівської і Йосипівської ЗШ Новомиргородського району; 

Грушківської ЗШ Ульянівського району; 

Устинівських ЗШ І-ІІІ і І-ІІ ступенів; 

Загальноосвініх шкіл № 1, 3, 6 м. Знам’янки, № 1, 2, 4, 7 м. Світловодська, 

№ 2, 10 м. Олександрії, ЗШ І ступеня «Мрія», гімназій № 5, № 9, ЗШ № 15 

м. Кіровограда та ін. 

Кожна опорна школа має своє творче обличчя, значний досвід 

використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в умовах сьогодення, 

який представлено у творчих звітах педколективів і керівників шкіл, в 

численних статтях, брошурах, збірниках, книгах. 

Досвід роботи опорних шкіл представлено, зокрема, в альманасі «Школи 

Кіровоградщини: традиції та інновації у двох частинах, виданому у 2011 році та 

у виданні «Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в 

освітньому просторі» у 2013 році. 

Працівниками ІУВ (КОІППО) зроблено, на мою думку, вагомий вклад у 

«сухомлиністику» – важливий напрям сучасної історії педагогіки. 

Якщо у першому випуску бібліографії «В.О. Сухомлинський», виданій у 

1986 році, було представлено 6 працівників інституту – авторів 6 праць про 

видатного педагога-гуманіста (К.О. Лівшиць, А.І. Постельняк, 

Г.О. Прохоренко, Я.А. Різницький, Л.А. Терлецький, М.А. Яровий), то вже у 

покажчику, виданому у 2001 році: прізвища 30 працівників інституту і 72 їх 

праці, а у виданні 2008 року – відповідно 59 праць 21 працівника КОІППО. 

Широко представлені Н.А. Калініченко (35), А.С. Бик (11), 

А.І. Постельняк (11), Н.В. Тарапака (10), С.С. Савельєва (8), С.С. Скринник (5) 

та інші. 
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Всього ж у покажчиках «В.О. Сухомлинський. Бібліографія» (1945-

1986 роки, 1987-2000 роки, 2001-2008 роки) представлено 570 публікацій 

освітян Кіровоградщини. 

Досвід їх роботи представлено у численних публікаціях, буклетах, 

брошурах, збірниках, книгах, творчих звітах на представницьких методичних 

заходах, в рамках семінарів, конференцій, конкурсів. 

Завдяки творчим зусиллям колективу обл.ІУВ (КОІППО), РМК, 

педколективів опорних шкіл Кіровоградщина асоціюється сьогодні в 

педагогічному світі з творчою лабораторією впровадження і розвитку 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Постійно в полі зору кабінету школознавства, Центру координації були 

питання удосконалення роботи опорних шкіл, піднесення їх ролі в системі 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. 

У 70-і роки плідно працювала обласна школа ППД директорів опорних 

шкіл, слухачами якої були досвідчені керівники шкіл, які в своїх регіонах 

очолювали школи молодого директора, школи передового досвіду. 

Результативною була робота обласного семінару заступників директорів 

опорних шкіл з методичної роботи (1979-1981 роки). 

На заняттях семінару розглядались питання: 

«Науково-педагогічний аналіз навчально-виховної роботи в діяльності 

заступника директора опорної школи; 

«Робота заступника директора опорної школи з педагогічним колективом 

по удосконаленню уроку, піднесенню його виховуючої, навчаючої і 

розвиваючої ролі; 

«Роль опорної школи у підвищенні ефективності і якості методичної 

роботи та ін. 

Питання удосконалення роботи опорних шкіл обговорювались на 

семінарах завідуючих і методистів РМК, на яких опрацювання теоретичних 

питань поєднувалось з практичними заняттями, демонстрацією досвіду роботи 

опорних шкіл. 

Так, наприклад, на семінарі завідуючих РМК з проблеми «Піднесення 

ролі опорних шкіл, ШППД, творчих груп у пропаганді досягнень педагогічної 

науки і передового досвіду» (4-6 жовтня 1994 р.) презентовано творчий звіт 

Кіровоградського РМК (завідуюча Т.Л. Маліцька), Бережинської, Созонівської, 

Федорівської, Грузьківської опорних шкіл. 

Системною і цілеспрямованою була робота по вирішенню даної проблеми 

у 2000-2010 роках.  

В листопаді 2001 року проведені обласні семінари завідуючих РМК 

(НМК) та заступників директорів опорних шкіл з проблеми «Особливості 

діяльності опорної школи з питань організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами». 

В рамках семінарів проведено проблемний стіл «Як забезпечити високу 

ефективність роботи опорної школи», в ході якого обговорені питання: 

1. Завдання опорної школи в умовах реформування освіти України в 

ХХІ столітті. 
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2. Творчий потенціал педколективу опорної школи. Як його розвивати і 

збагачувати? 

3. План роботи опорної школи з педагогічними кадрами району (міста). 

Яким йому бути? 

4. Традиції й інновації в роботі опорної школи з педагогами району 

(міста). 

5. Форми роботи опорної школи з педагогічними кадрами: творчі 

знахідки і резерви удосконалення. 

6. Нові технології в методичній роботі: досвід і перспективи 

впровадження. 

7. Ефективність роботи опорної школи. Як її забезпечити? Чим вона 

визначається? 

- звіти членів обласної творчої групи; 

- захист координаційних планів роботи опорних шкіл на 2001-

2002 навчальний рік; 

- тематична виставка «Науково-методична робота в школі: сучасні 

підходи, нестандартні форми, інтерактивні методи». 

Учасникам семінару вручені розроблені кабінетом школознавства 

методичні рекомендації щодо піднесення ефективності діяльності опорних шкіл 

в системі післядипломної педагогічної освіти та методичної роботи з 

педагогічними кадрами на основі діагностування, диференціації, реалізації 

особистісно орієнтованого і індивідуально діяльнісного підходу. 

В жовтні 2002 року проведено обласний семінар заступників директорів 

опорних шкіл з питань реформування початкової освіти на базі КОІППО та 

Смолінської ЗШ № 3 І ступеня. 

Значна увага була приділена питанням науково-методичного 

забезпечення реформування початкової школи та удосконалення системи 

методичної роботи в доповідях Н.А. Калініченко, С.С. Савельєвої, 

К.М. Балютіної, в ході педагогічного практикуму, відвідування і аналізу 

методичних заходів: 

- брейн-рингу «Проблеми формування критичного мислення у 

молодших школярів»; 

- ярмарку ідей «Творчі знахідки вчителів щодо активізації пізнавальної 

діяльності молодших школярів»; 

- засідання педагогічної ради; 

- заняття психолого-педагогічного семінару з проблеми «Педагогічне 

спілкування як ефективний засіб впливу на особистість». 

У 2009 році вченою радою КОІППО схвалено вивчений і узагальнений 

центром координації досвід роботи Бобринецького РМК з питань піднесення 

ролі опорних шкіл і творчих груп у системі науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

В листопаді 2010 року проведено обласну науково-практичну 

конференцію «Опорна школа в системі науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами: досвід функціонування, перспективи підвищення 

ефективності». 
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У доповідях і виступах учасників конференції розкриті найважливіші 

аспекти діяльності опорних шкіл: 

«Експериментально-дослідна робота в опорній школі» 

(Н.А. Калініченко); 

«Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в 

опорних навчальних закладах» (Ж.В. Федірко); 

«Роль опорних шкіл у становленні й розвитку виховного простору 

Кіровоградщини» (Ю.В. Міцай). 

Змістовними були виступи директорів опорних шкіл В.Г. Хлань 

(Веселівський НВК), Титаренко Л.С. (ЗШ «Мрія»), Коваленко Н.М. (гімназія 

№ 9 м. Кіровограда); 

Н.Є. Овчаренко (НВК № 19 м. Олександрії); 

Т.О. Гордієнко (заступник директора Смолінської ЗШ № 3 І ступеня). 

В рамках науково-практичної конференції проведена панорама творчих 

знахідок «Науково-методичне забезпечення ефективності роботи опорних 

шкіл». 

Творчий доробок представлено завідуючими методичними кабінетами: 

Н.В. Грек (Маловисківський РМК); О.А. Калашник (Добровеличківський 

РМК); А.О. Паращук (Кіровоградський ЦМСПС). 

Учасникам конференції вручено методичний посібник «Опорна школа», у 

якому висвітлено досвід роботи опорних шкіл та запропоновані оптимальні 

варіанти раціонального використання їх творчого потенціалу в системі 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Опорним школам належить особлива роль у моделюванні, вивченні, 

узагальненні і поширенні перспективного педагогічного досвіду. 

Як показує аналіз, щороку в області функціонує від 160 до 220 опорних 

шкіл. 

Визначаючи мережу опорних шкіл РМК (НМЦ) враховують специфіку 

кожного навчального року, проблемні питання, над якими поглиблено 

працюють педколективи району (міста), необхідність успішного розв’язання 

поставлених завдань. 

Відповідно до вимог сьогодення оновлена проблематика опорних шкіл та 

створених на їх базі методичних формувань. 

Найкращими є, зокрема, такі проблеми: 

- модернізація змісту освіти; 

- створення інноваційного освітнього простору; 

- використання телекомунікаційних проектів у навчально-виховному 

процесі; 

- організація роботи з обдарованими дітьми; 

- формування національної свідомості учнів, виховання громадянина-

патріота. 

Науково-методичний кадровий потенціал опорних шкіл стає базою для 

роботи з різними категоріями педагогічних кадрів. 

Ефективно працюють школи, опорні з методичної роботи, з 

упровадження інноваційних технологій, з питань розвитку здібностей та 
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обдарувань учнів, з питань вивчення й упровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського, з виховної роботи, з проблем збереження та зміцнення 

здоров’я дітей, з проблем управління. 

Діяльність опорних шкіл спрямована на реалізацію таких основних 

завдань: 

- організація навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами; 

- проведення експериментально-дослідницької роботи; 

- пропаганда та широке впровадження досягнень психолого-педагогічної 

науки, трансформація нових педагогічних ідей у технології навчання; 

- моделювання, нагромадження, апробація, вивчення, узагальнення та 

пропаганда перспективного педагогічного досвіду. 

В роботі з педагогічними кадрами по вивченню і впровадженню ППД 

найефективніше використовувався творчий потенціал таких опорних шкіл: 

- НВК «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа № 1», 

Бобринецька ЗШ № 5, Новоградівська ЗШ; 

- НВК «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа № 5», 

Богданівська ЗШ № 1 і Богданівська ЗШ № 2; 

- Суботцівська ЗШ Знам’янськогорайону; 

- Бережинська, Веселівська, Великосеверинівська, Созонівська ЗШ 

Кіровоградського району; 

- Маловисківська ЗШ № 3, Смолінська ЗШ Маловисківського району; 

- Павлиська ЗШ № 1 імені В.О. Сухомлинського; 

- ЗШ № 1, № 4, № 7 м. Світловодська;  

- ЗШ № 1, № 3, № 6 м. Знам’янки; 

- Петрівська і Балахівська ЗШ Петрівського району; 

- Шола І ступеня «Мрія», гімназії № 5 та № 9, ЗШ № 6, 7, 14, 15, 18, 20, 

21, 22, 31 м. Кіровограда та інші. 

Прикладом ефективного використання творчого потенціалу педколективу 

опорної школи в НВК «Бобринецька гімназія – ЗШ І-ІІІ ступенів № 1». 

Вчителі-методисти Н.Г. Гріненко, О.Г. Гетьман, Г.М. Стеценко очолюють 

районні творчі групи вчителів української мови, зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

При двох вчителях створені районні школи ППД для вчителів математики 

і англійської мови. 

Вчитель історії Н.С. Бібік очолює школу молодого вчителя. 

Постійна увага приділялась удосконаленню роботи творчих груп: 

розширенню їх мережі, осучасненню їх проблематики, пропаганді кращого 

досвіду. 

З метою піднесення ефективності роботи творчих груп у 2006-2007 

навчальному році проведено обласний огляд-конкурс районних (міських) 

творчих груп, в обласному етапі якого взяли участь 18 груп із 16 районів і міст 

області. 

Метою проведення конкурсу була активізація діяльності творчих груп та 

посилення їх впливу на вивчення і впровадження в практику модернізації 
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освіти наукових досліджень, інноваційних технологій, перспективного 

педагогічного досвіду. 

В районних (міських) конкурсах взяли участь 54 творчі групи, зокрема, в 

Новгородківському районі – 12, в Новоархангельському – 9, в Бобринецькому – 

8, в Новомиргородському – 7. 

В ході проведення огляду-конкурсу Районними (міськими) методичними 

кабінетами вивчено і узагальнено досвід роботи 11 творчих груп та 

20 педагогів-членів творчих груп. 

Результативно попрацювали в цьому напрямку Добровеличківський, 

Кіровоградський, Новоархангельський, Петрівський РМК, Світловодський 

ММЦ. 

Підсумком огляду-конкурсу став обласний методичний фестиваль 

«Творчість», в рамках якого були проведені: 

- майстер-клас «Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» 

(Кіровоградський РМК, Созонівська ЗШ); 

- панорама творчих знахідок «Початкова школа – царство діяльної думки» 

творчих груп Олександрійського, Петрівського, Гайворонського, 

Олександрівського районів; 

- вернісаж творчих здобутків районних творчих груп учителів 

гуманітарного циклу Бобринецького, Новгородківського, Ульяновського 

районів; 

- методичні студії творчих груп учителів природничо-математичного циклу 

Добровеличківського, Долинського, Олександрівського районів. 

Оцінювали представлені творчими групами здобутки члени журі та 

учасники методичного фестивалю – аудиторія у складі завідуючих РМК, 

методистів, керівників творчих груп, голів РМО, методичного активу. 

На основі узагальнення матеріалів оцінювання журі визначені переможці. 

Відповідно до Положення визначені творчі групи, які зайняли 1-3 місця: 

І місце – творча група вчителів початкових класів Гайворонського району 

(керівник Іванова О.М.); 

ІІ місце – творчі групи: 

- вчителів математики Добровеличківського району (керівник 

Баранова С.Л.); 

- вчителів біології Долинського району (керівник Ковальчук В.П.); 

ІІІ місце – творчі групи: 

- Кіровоградського ЦМСПС з проблем інформатизації (керівник 

Чередніченко Н.Ю.); 

- вчителів зарубіжної літератури Бобринецького району (керівник 

Гетьман О.Г.); 

- вчителів фізики Олександрівського району (керівник Буряк Ю.В.). 

Творчі групи-переможці огляду-конкурсу нагороджені Дипломами і 

цінними подарунками; керівники творчих груп та працівники РМК (НМЦ) 

нагороджені Почесними грамотами обласного управління освіти та відзначені 

Подяками КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

Журі було відзначено також: 
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- особливу роль в організації творчих груп і особисту участь у 

презентації їх творчих знахідок в рамках обласного методичного фестивалю 

працівників РМК: 

Пошенко Ю.В. – Гайворонський РМК, Калашник О.А. – 

Добровеличківський РМК, Островської А.Б. – Кіровоградський РМК, 

Чередніченко Н.Ю. – ЦМСПС м. Кіровограда, Зубченко Т.В. – 

Новоархангельський РМК; 

- відповідальне ставлення до проведення огляду-конкурсу та підготовки 

матеріалів працівників РМК: 

Крячко К.І. – Бобринецький РМК, Царенко В.І. – Долинський РМК, 

Шаповалової В.М. – Новгородківський РМК, Стоянової Н.О. – 

Новомиргородський РМК, Томєєвої Л.М. – Олександрівський РМК, 

Мартюшиної Т.Г. – Олександрійський РМК, Лепської О.П. – Петрівський РМК, 

Чорної В.Д. – Ульяновський РМК, Пахолівецької М.В. – Кіровоградський 

ЦМСПС. 

Узагальнити наявний в області досвід організації роботи творчих груп та 

врахувати необхідність їх подальшого удосконалення, методист центру 

координації О.В. Половенко підготувала методичний посібник «Творчі групи в 

системі методичної роботи» (2008 рік). 

У системі методичної роботи з педагогічними кадрами зросла роль 

майстер-класів. 

В останні роки збільшилась їх кількість в обласній ланці, в 

Гайворонському, Долинському, Кіровоградському, Новоукраїнському, 

Петрівському та інших районах. 

Майстер-класи вчителів-новаторів проводяться в рамках курсів і 

семінарів, засідань творчих груп, конференцій. 

Успішно проведені, зокрема, майстер-класи: 

- директора Павлиської ЗШ І-ІІІ ступенів імені В.О. Сухомлинського 

В.Ф. Деркач «Творчий підхід до реалізації педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського»; 

- директора Світловодської СШ І-ІІІ ступенів № 1 Л.І. Дєхтяренко 

«Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику 

модернізації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності»; 

- Заслуженого вчителя України О.В. Каєнка (Новоукраїнська гімназія 

№ 7) «Клуб інтелектуальної творчості як одна з форм позакласної роботи із 

зарубіжної літератури» та інші. 

Для завідуючих РМК (НМЦ) проведені майстер-класи: 

- директора ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради, 

Заслуженого вчителя України М.В. Пахолівецької («Управління процесом 

становлення методиста», «Система роботи з методичним активом»); 

- завідуючої Бобринецьким РМК, лауреата обласної педагогічної премії 

імені В.О. Сухомлинського К.І. Крячко («Використання творчого потенціалу 

опорних шкіл в системі методичної роботи з педагогічними кадрами»). 
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Учасникам обласного семінару завідуючих рай(міськ)кабінетами, 

Центрами, проведеного на базі Добровеличківського РМК, були презентовані 

майстер-класи: 

- директора Саксаганського природничого ліцею, кандидата 

педагогічних наук А.І. Сологуба «Лабораторія педагога-дослідника, педагога-

експериментатора»; 

- лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», учителя-

методиста О.О. Гузь «Оптимальні методи аналізу та інтерпретації художнього 

твору»; 

- методиста вищої категорії В.В. Бондаренко «Науково-методичне 

забезпечення впровадження ТРВЗ-педагогіки». 

Ефективно працюють майстер-класи Заслужених вчителів України: 

С.П. Логачевської, вчителя початкових класів Балахівської СШ 

Петрівського району; 

О.В. Каєнка, вчителя зарубіжної літератури Новоукраїнської гімназії № 7; 

Л.К. Колоярцевої, вчителя української мови і літератури Новопразької 

СШ Олександрійського району; 

В.О. Руденко, вчителя математики Мар’янівської СШ Маловисківського 

району; 

Н.Г. Мамалиги, вчителя історії і основ правознавства Новоукраїнської 

СШ № 2; 

В.І. Мельника, вчителя інформатики Олександрійського ліцею 

інформаційних технологій.  

Результативною є робота майстер-класів, створених районними 

(міськими) методичними кабінетами при майстрах педагогічної праці: 

- учителя початкових класів Новгородківської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 

Н.І. Єфіменко («Організація різних форм групової роботи на уроках на основі 

використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»); 

- учителя хімії Долинської ЗШ І-ІІІ ступенів № 4, вчителя-методиста 

О.І. Зотової («Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів в 

умовах особистісно орієнтованої освіти»); 

- вчителя математики Созонівської ЗШ І-ІІІ ступенів Н.О. Гришиної 

(«Використання інтерактивних методів навчання на сучасному уроці»); 

- вчителя початкових класів Йосипівської ЗШ І-ІІІ ступенів 

В.С. Шаповал («Виховання моральних цінностей молодших школярів на основі 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського»). 

Досвід роботи майстер-класів висвітлено у методичному посібнику 

А.І. Постельняк «Майстер-клас у системі методичної роботи з педагогічними 

кадрами», виданому КОІППО та у журналі «Методист», 2012 рік, № 15-16, 18. 

Послідовна робота центру щодо вдосконалення структури, змісту і форм 

методичної роботи з педагогами забезпечила її оптимізацію, піднесення 

ефективності роботи опорних шкіл, творчих груп, майстер-класів та інших 

організаційних форм, посилення їх впливу на якість навчально-виховного 

процесу. 
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Запорукою успішної діяльності РМК (НМЦ) стало в 70-80-х роках 

поступове розширення штатів РМК (ММК) за рахунок введення нових посад: 

- методиста з бібліотечних фондів (1978 рік); 

- методиста по кадрах (1980 рік); 

- методиста з виховної роботи (1986 рік). 

У 1986 році в районних (міських) методичних кабінетах області 

працювало 79 методистів. 

В Новоукраїнському РМК працювало 5 методистів, по 4 методисти було 

у 8 методкабінетах (Добровеличківський, Кіровоградський, Маловисківський, 

Новоархангельський, Олександрійський, Кіровський РМК), по 2 особи у 7 РМК 

і по 3 особи у 8 РМК. 

Стабілізація у 90-х роках складу завідуючих РМК і методистів дала 

можливість піднести рівень їх професійної компетентності, педагогічної 

культури, позитивно позначилась на створенні надійного методичного активу 

та раціональному його використанні, сприяла удосконаленню технологій 

моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження перспективного 

педагогічного досвіду.  

Плідно працювали тривалий період завідуючі К.В. Дзярук 

(Гайворонський РМК), В.С. Сергієнко (Долинський РМК), О.П. Михайлова 

(Знам’янський РМК), Маліцька Т.Л. (Кіровоградський РМК), Л.І. Крецул 

(Новоукраїнський РМК), Є.Г. Сядуро (Олександрійський РМК), А.І. Федорова 

(Кіровоградський ММК), Спільник В.В., П.І. Шкорина, Л.Ф. Корж 

(Олександрійський ММК (НМЦ). 

Значний досвід організації НМР з педагогічними кадрами мають 

працюючі нині компетентні завідуючі: Крячко К.І., Шаповалова В.М., 

Лепська О.П., Зубченко Т.В., Денисюк В.Д., Шевченко Л.В., Суденкова Н.М., 

Данилюк В.І., Калашник О.А., Каєнко Н.Г., Томєєва Л.М., Мартюшина Т.Г., 

Пахолівецька М.В. 

Кабінетом школознавства була створена і постійно вдосконалювалась 

система навчання завідуючих і методистів РМК (НМЦ), складовими якої нині є: 

- проблемні курси з актуальних питань удосконалення науково-

методичної роботи; 

- настановчі семінари – стажування новопризначених працівників РМК 

(НМЦ) з проблеми «Творчий підхід до реалізації основних функцій діяльності 

методиста в умовах модернізації освіти» на базі обласного ІППО і опорних 

методкабінетів; 

- обласні постійно діючі семінари завідуючих РМК (НМЦ) і методистів 

за напрямками діяльності (з фаху, виховної роботи, бібліотечних фондів і по 

кадрах, охорони дитинства); 

- обласна школа молодого методиста; 

- школа підвищення методичної майстерності; 

- щорічні обласні Хмурівські науково-методичні читання; 

- щорічні обласні (Всеукраїнські) науково-практичні конференції з 

питань творчої реалізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського; 

- наради-семінари завідуючих РМК (НМЦ); 
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- творчі групи («Інформатизація діяльності РМК (НМЦ)»); 

- майстер-класи завідуючих і методистів; 

- проблемна лабораторія «Модернізація структури, змісту і форм 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в районній (міській) 

ланці». 

У 2007-2008 навчальному році, працюючи над проблемою «Науково-

методичне забезпечення рівного доступу до якісної післядипломної освіти», 

центр координації зосередив увагу на вирішенні таких основних завдань: 

- пошук ефективних шляхів модернізації системи навчання методичних 

працівників відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти; 

- формування системи дистанційного навчання методичних кадрів; 

- науково-методичне забезпечення впровадження інноваційних 

технологій та інтерактивних методів навчання і виховання, інформатизації 

навчально-виховного процесу, профілізації старшої школи. 

Розроблений перспективний план-графік підвищення кваліфікації 

працівників РМК (НМЦ) на 2008-2012 роки. 

В системі навчання методичних працівників основна увага приділена 

питанням: 

- підвищення компетентностей (фахової, методичної, технологічної), 

інформаційної культури; 

- творчого підходу до реалізації функцій науково-методичної роботи 

(діагностичної, коригуючої, компенсаційної, прогностичної, моделюючої). 

Свою діяльність центр координації будував у тісному зв’язку з 

навчально-методичними кабінетами, відділами, центрами, кафедрами КОІППО, 

районними (міськими) методичними кабінетами. 

Це дало змогу удосконалити мережу методичного забезпечення 

модернізації освіти від школи молодого методиста до школи удосконалення 

методичної майстерності, обласних творчих груп, майстер-класів. 

В системі навчання працівників рай(міськ)методкабінетів (центрів) 

посилено увагу до проблем: 

- забезпечення стратегічного проектно-цільового планування роботи 

РМК (НМЦ); 

- розробки (удосконалення) програм розвитку районних (міських) 

методичних служб; 

- підвищення ефективності науково-методичного супроводу 

впровадження інноваційних технологій навчання, виховання, управління, 

трансформації перспективного досвіду. 

Так, наприклад, з метою прискорення процесу становлення 

новопризначених завідуючих і методистів РМК (НМЦ) у 2008 році були 

проведені: 

- триденний настановчий семінар-стажування «Творчий підхід до 

реалізації основних функцій діяльності методиста»; 

- два заняття обласної школи вдосконалення методичної майстерності 

методистів з питань «Трансформація наукових ідей в педагогічну практику» та 
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«Аналітико-прогностична діяльність методиста» на базі КОІППО, 

Кіровоградського і Компаніївського районів; 

- два заняття майстер-класу директора центру методичної і соціально-

психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради 

М.В. Пахолівецької з питань «Управління процесом становлення методиста» та 

«Система роботи з методичним активом». 

Спільно з відповідними навчально-методичними кабінетами і кафедрами 

проведені обласні семінари методистів РМК (НМЦ) з виховної роботи, 

бібліотечних фондів, дошкільної освіти і початкового навчання та методистів, 

які відповідають за стан викладання базових дисциплін. 

В рамках курсів і семінарів проводились диспути «Демократизація 

методичної роботи з педагогічними кадрами. В чому її суть?» 

Для обговорення пропонувались питання: 

1. Демократизація і гуманізація. Як забезпечити їх в методичній роботі? 

2. Діагностика педкадрів і проектування професійного становлення 

вчителя, розвитку творчого потенціалу педколективу. 

3. Мобільність, динамічність, гнучкість. Як забезпечуємо їх в системі 

методичної роботи? 

4.  Право вибору і право на творчість: можливості і результати 

реалізації. 

5. Інтерактивні методи в системі методичної роботи: данина чи вимога 

часу? 

На семінарі завідуючих і методистів РМК (ММК) проводився 

проблемний стіл «Науково-методичний супровід у системі роботи методиста» 

за планом: 

1. Науково-методичний супровід – це… 

Дайте визначення. 

2. Об’єкти науково-методичного супроводу. 

3. Основні ознаки і принципи здійснення науково-методичного 

супроводу. 

4. Функції науково-методичного супроводу і творчий підхід до їх 

реалізації. 

5. Компоненти науково-методичного супроводу: 

- наукове обґрунтування; 

- інформаційне забезпечення; 

- технологічне забезпечення; 

- самоаналіз; 

- моніторинг результатів. 

6. Науково-методичний супровід впровадження інноваційних технологій 

навчання, виховання, управління. 

Засідання круглого столу з проблеми «Нові підходи до організації 

методичної роботи в ланках школа-РМК-обл. ІУВ» проведено за планом: 

- Удосконалення змісту методичної роботи у всіх ланках на основі 

діагностування. 
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- Ефективні форми організації методичної роботи в ланках школа-район-

обл.ІУВ. 

- Вибір оптимального варіанту системи методичної роботи в школі, 

районі (місті). 

- Аналіз ефективності методичної роботи. 

Змістовною була робота обласного семінару завідуючих РМК (НМЦ) 23-

24 листопада 2004 року: 

- доповідь «Діяльність РМК щодо вдосконалення моделі методичної 

роботи (А.І. Постельняк); 

- анкетування завідуючих РМК (НМЦ) «Модернізація структури, змісту і 

форм методичної роботи з педагогічними кадрами в обласній ланці»; 

- обговорення проекту Положення про РМК (НМЦ). Що схвалюємо? Що 

пропонуємо з метою вдосконалення?; 

- методична панорама «Рік В.О. Сухомлинського на Кіровоградщині»; 

- участь у науково-практичній конференції «Впровадження профільного 

навчання та перспективи трудової підготовки учнівської молоді». Семінар з 

проблеми «Система роботи РМК (НМЦ) з питань розвитку творчого 

потенціалу, стимулювання професійного розвитку педагогічних кадрів» 

проведено 16-18 травня 2006 року на базі Петрівського району та РМК. У 

доповідях начальника управління освіти Г.Л. Москальця, завідуючої РМК 

О.П. Лепської презентована створена в районі ефективна система методичної 

роботи. В ході педагогічного практикуму слухачі семінару мали змогу 

ознайомитись з досвідом роботи різних методичних формувань: 

- творчої лабораторії заступників директорів шкіл; 

- творчої групи вчителів початкових класів; 

- заняття школи управлінської майстерності; 

- майстер-класу Заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних 

наук С.П. Логачевської; 

- творчої лабораторії «Громадянське виховання». 

8-10 листопада 2006 року обласний семінар завідуючих РМК (НМЦ) з 

проблеми «Науково-методичне забезпечення переходу освіти на новий зміст, 

структуру і 12-річний термін навчання, формування соціально активної творчої 

особистості» проведено на базі Знам’янського ММК та шкіл міста. 

Особлива увага в ході семінару була приділена презентації ефективних 

форм організації методичної роботи з педагогічними кадрами: 

- в загальноосвітній школі № 1 презентована система роботи з проблеми 

«Творче впровадження і розвиток ідей В.О. Сухомлинського щодо виховання 

громадянина-патріота», засідання ММО вчителів інформатики (керівник – 

І.С. Арман), творчий звіт вчителя музики Т.О. Петренко «Система музично-

естетичного виховання школярів»; 

- в ЗШ № 6 (директор Д.П. Полежай) представлено досвід роботи 

адміністрації з питань впровадження інновацій в управлінську діяльність, 

творчу лабораторію заступника директора з навчально-виховної роботи 

З.Ф. Іванової «Модернізація стилю, форм і методів науково-методичної роботи 

як засіб розвитку творчої особистості вчителя»; 
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- в загальноосвітній школі № 2 (директор Л.І. Бабійчук) презентовано 

досвід роботи: школи спілкування вчителів англійської мови з проблеми 

«Інтерактивні методи та інтегративний підхід у навчанні англійської мови»; 

психологічний тренінг з проблеми «Психологічні кризи в перехідний період від 

школи до вищого навчального закладу»; 

- відкриті уроки різних типів (урок-презентація, урок-дослідження, урок-

тренінг, урок вільного спілкування, засідання літературно-мистецького клубу 

«Сонячні кларнети»), на яких представлено досвід організації співробітництва 

педагогів і учнів, використання комп’ютерних технологій, аналітико-

інтерпретаційної інтелектуальної діяльності учнів, застосування інтерактивних 

методів, формування комунікативних здібностей школярів); 

- в загальноосвітній школі № 3 учасники семінару мали можливість 

відвідати панораму методичних заходів:  

методичну вітальню «Система внутрішньошкільної методичної роботи з 

педагогічними кадрами»; 

проблемний семінар «Адаптація п’ятикласників до навчання у нових 

умовах»; 

майстер-класи вчителя початкових класів і вчителя зарубіжної 

літератури; 

фрагмент засідання атестаційної комісії та ін. 

У 2007-2009 роках на семінарах завідуючих РМК (НМЦ) були глибоко 

опрацьовані проблеми: 

«Інноваційна діяльність методичних служб у світлі Євроатлантичної 

інтеграції України» (травень 2007 року); 

«Інформатизація діяльності РМК (НМЦ): мета, завдання, досвід, 

проблеми, перспективи» (листопад 2007 року); 

«Психологізація навчально-виховного процесу і методичної роботи з 

педагогічними кадрами в сучасній школі» (квітень 2008 року); 

«Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості 

керівника школи» (квітень 2009 року); 

«Роль РМК (НМЦ) у підготовці педагогічних кадрів до створення 

ефективних виховних систем» (грудень 2009 року); 

«Організаційно-координаційні засади управління методичною роботою» 

(жовтень 2011 року). 

Центр координації з метою пропаганди і поширення досвіду роботи РМК 

(НМЦ) ефективно використовує різноманітні форми: творчі звіти, творчі 

портрети, авторські семінари, майстер-класи тощо. 

Так, наприклад, в рамках курсів і обласних семінарів проведені творчі 

звіти: 

Добровеличківського РМК («Підвищення інноваційного потенціалу 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами»); 

Олександрівського РМК («Науково-методичне забезпечення 

професійного становлення молодого вчителя»); 
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Кіровоградського міського ЦМСПС («Підвищення ефективності роботи 

Центру щодо впровадження особистісно орієнтованого підходу до навчання та 

виховання і профільного навчання в старшій школі»); 

Новоукраїнського РМК («Досвід науково-методичного забезпечення 

підвищення професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів»); 

Кіровоградського РМК («Технології моделювання, вивчення, 

узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду»). 

В рамках майстер-класу завідуючої Бобринецьким РМК К.І. Крячко була 

представлена система управління науково-методичною роботою в регіоні, її 

структура і форми організації. 

В рамках щорічних обласних серпневих конференцій плідно працює 

секція завідуючих РМК (НМЦ), де розглядаються питання науково-

методичного забезпечення підготовки до нового навчального року, 

конкретизуються завдання методичних служб. 

Так, наприклад, у 2007 році на секції обговорювались питання: 

- «Роль РМК (НМЦ) у забезпеченні якісної організації науково-

методичної роботи у 2007-2008 навчальному році» (О.В. Половенко); 

- «Актуальні проблеми підготовки до відзначення 90-річчя від дня 

народження В.О. Сухомлинського» (А.І. Постельняк); 

- «Формування замовлень на підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів на 2008 рік» (Л.М. Супрун). 

Проведена панорама творчих знахідок «Серпневі конференції – 2007: 

досвід підготовки і проведення». 

У 2008 році на секції обговорювались:  

- підсумки зовнішнього незалежного оцінювання (А.П. Кирилюк) та 

проведення Всеукраїнських та обласних олімпіад (А.Б. Іванко); 

- технологія проведення звірки картотеки педагогічних кадрів 

(Л.М. Супрун); 

- результати роботи обласної творчої групи з проблеми «Підготовка 

вчителя до роботи з обдарованими дітьми» та участь методичних працівників в 

обласних методичних формуваннях (С.А. Болсун, О.В. Половенко); 

- «Співпраця методичних служб і видавництва «Основа» 

(В.В. Григораш). 

В системі навчання працівників РМК (НМЦ) добре зарекомендувала себе 

школа молодого методиста. 

На її заняттях опрацьовані найважливіші аспекти діяльності: 

- Планування роботи методиста. 

- Робота методиста по підвищенню ефективності роботи методичних 

формувань. 

- Культурологічні виміри особистості педагога. 

- Інноваційні технології на уроці. 

- Технологія організації роботи творчої групи. 

- Технологія підготовки та видання друкованої продукції за 

результатами вивчення ППД. 
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- Індивідуальна консультація як форма методичної роботи з 

педагогічними працівниками. 

- Портфоліо методиста. 

- Алгоритм дій методиста та ін. 

Заняття школи молодого методиста в квітні 2005 року було присвячене 

проблемі «Співпраця КОІППО і РМК (НМЦ) в питаннях моделювання, 

вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного 

досвіду». 

«Науково-дослідна діяльність в системі методичної роботи» (квітень 

2007 року). 

У ході практикуму на базі Добровеличківського РМК були презентовані: 

- конкурс-захист проекту «Креативний методист» (завідуюча РМК 

О.А.Калашник); 

- музично-терапевтична педагогічна технологія «Піснезнайка» 

(Н.І. Козіровська, Г.Г. Піщана); 

- Помічнянська «Школа ейдетики» (О.Т. Зотова); 

- засідання проблемної групи «Мій друг – підручник. Роздуми, 

дослідження» (Т.В. Кулик); 

- науково-дослідницькі роботи учнів членів МАН України «Вчитель-

дослідник – учень-дослідник» (О.В. Личко, С.В. Скороход); 

- конкурс-захист проекту «Методисти-однодумці» (В.М. Личко). 

Заняття з проблеми Трансформація наукових ідей у практику роботи 

школи» (березень 2008 року) проведено на базі Кіровоградського РМК і 

Созонівської ЗШ. 

Слухачам школи була представлена педагогічна імпреза наукових ідей, 

які активно впроваджуються в практику роботи педколективу: 

- технології особистісно орієнтованого навчання «Ранкові зустрічі»; 

- модель технології розвитку критичного мислення; 

- модель методики «Школа ейдетики»; 

- модель технології розв’язування винахідницьких задач; 

- модель технології «Метод проектів»; 

- модель технології «Ситуація успіху»; 

- модель технології «Ситуативне моделювання». 

Ефективною формою навчання методичних працівників стала школа 

удосконалення методичної майстерності, у якій продовжують навчатися 

методисти після закінчення терміну навчання у школі молодого методиста. 

Заняття обласної школи удосконалення методичної майстерності 

присвячувались опрацюванню актуальних проблем модернізації методичної 

роботи: 

«Трансформація наукових ідей у педагогічну практику»; 

«Аналітико-прогностична діяльність методиста»; 

«Удосконалення форм науково-методичної роботи в умовах модернізації 

освіти». 

Заняття з проблеми «Аналітико-прогностична діяльність методиста 

РМК» (листопад 2008 року) проведено на базі Компаніївського РМК. 
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Складовими практикуму стали: 

- педагогічний тренінг «Аналітична діяльність як одна із форм 

ефективного управління закладами освіти» (методист РМК Шахназарова А.П.); 

- майстер-клас методиста О.В. Зубкової; 

- методична майстерня «Атестація педагогічних кадрів як механізм 

управління якістю освіти» (С.І. Тацієнко). 

У 2009 році на заняттях обласної школи удосконалення методичної 

майстерності методистів опрацьовані проблеми «Науково-методичний супровід 

організації роботи опорної школи», «Підвищення рівня науково-методичної 

підготовки і фахової майстерності педагогічних кадрів». Заняття проведені на 

базі КОІППО та Ульяновського і Маловисківського РМК. 

Заняття з проблеми «Науково-методичний супровід організації роботи 

опорних шкіл» проведено в березні 2009 року на базі Ульяновського РМК та 

презентації досвіду опорних шкіл навчальних закладів району: 

- Ульяновської ЗШ № 2 («Створення умов для розвитку здібностей і 

обдарувань школярів»); 

- Лозуватської ЗШ («Удосконалення форм і методів роботи з 

педагогічними кадрами»); 

- Грушківської ЗШ («Вивчення і впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського»); 

- Синьківської ЗШ («Збереження і зміцнення здоров’я дітей, 

впровадження здоров’язберігаючих технологій»). 

В системі навчання працівників РМК головна увага була зосереджена на 

підвищенні їх професіоналізму, вдосконаленні провідних функцій їх діяльності 

(дослідницько-діагностичної, аналітико-рефлексивної), піднесення їх 

методичної та управлінської культури. 

Відповідно до рекомендацій КОІППО модернізована система навчання 

працівників РМК (НМЦ) на рівні районів (міст). 

У змісті навчання працівників Гайворонського РМК переважали питання 

піднесення ефективності роботи методистів: 

- Реалізація організаційних функцій методиста. 

- Творчий підхід до організації роботи з молодими спеціалістами. 

- Як здійснювати вивчення стану планування і організації методичної 

роботи, атестації педагогічних кадрів. 

- Як підготувати довідку про вивчення стану навчально-виховної роботи. 

- Алгоритм діяльності методиста щодо створення і організації роботи 

творчої групи, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного 

досвіду, організації роботи школи ППД. 

- Інноваційні технології навчання. 

У Знам’янському РМК на заняттях школи методиста опрацьовані 

питання: 

- планування роботи методиста; 

- самоосвіта методиста і вчителя; 

- підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми; 

- вивчення системи роботи вчителя; 
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- моделювання перспективного досвіду (за В.О. Сухомлинським); 

- надання адресної методичної допомоги та ін. 

Результативно працюють школи молодого методиста в Кіровоградському 

ЦМСПС («Основні підходи до організації методичної роботи в умовах 

модернізації освіти»), Олександрійському, Долинському РМК. 

В Голованівському, Новомиргородському, Петрівському РМК 

проводяться звіти методистів про самоосвіту, результативність підвищення 

кваліфікації. 

В Олександрівському РМК започатковано проведення захисту 

індивідуальних папок методиста. 

У Петрівському РМК щороку проводяться творчі звіти методистів і 

керівників районних та шкільних методичних формувань. 

У ході творчих звітів розкривається і досвід організації навчання 

методистів та методичного активу, моделювання структури методичної роботи 

в регіоні, що спонукає до самоаналізу, порівняння, пошуку нових, 

нестандартних підходів до модернізації системи методичної роботи, оновлення 

її змісту, урізноманітнення форм і методів. 

Олександрійським міським НМЦ (директор Л.Ф. Корж) з ініціативи 

завідуючої кафедрою теорії і методики середньої освіти КОІППО 

Т.В. Гришиної у 2005 році започатковано проведення методичних студій з 

актуальних проблем модернізації освіти. 

Засідання студій були присвячені опрацюванню проблем: 

«Науково-методична робота в освітніх закладах: призначення і технологія 

здійснення» (січень 2005 року); 

«Науково-методичне забезпечення освітньої діяльності школи в аспекті 

модернізації загальної середньої освіти» (березень 2005 року); 

«Урок у сучасній школі: компетентнісний підхід» (листопад 2006 року). 

У програмі методичних студій: лекції Т.В.Гришиної («Принципи і 

специфіка реалізації науково-методичної роботи в методичних структурах і 

закладах освіти», «Пріоритетні напрями і технології здійснення науково-

методичної роботи», проблемні столи, майстер-класи, відвідування і аналіз 

відкритих уроків та методичних заходів, методичний вернісаж (презентація 

авторських програм, методичних розробок, рекомендацій, навчальних 

посібників) та ін. 

Належне місце в системі навчання методичних працівників займають 

інтерактивні форми і методи: лекції з елементами творчої дискусії, ділові та 

рольові ігри, проблемні столи, тренінги, моделювання, практичні заняття. 

Прискорює процес становлення методистів, розвиток їх творчого 

потенціалу, участь в обласних творчих групах, в роботі обласної творчої 

лабораторії. 

Нагальною стала проблема удосконалення роботи РМК (НМЦ) з 

керівниками методичних формувань, модернізації системи навчання 

методичного активу. 

На допомогу завідуючим РМК (НМЦ) у 2006 році центром координації 

підготовлено навчально-методичний посібник «Система навчання працівників 
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районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. 

Самоосвіта методиста» (автори А.І. Постельняк, О.В. Половенко). 

У навчально-методичному посібнику: 

- запропоновано алгоритм моделювання ефективної системи роботи з 

методичним активом, побудованої на принципах комплексності, 

систематичності, безперервності, наступності, практичної спрямованості; 

- представлено досвід роботи ряду РМК з питань організації навчання 

методичного активу (Компаніївський, Знам’янський, Гайворонський, 

Маловисківський, Кіровоградський, Бобринецький РМК; Кіровоградський 

міський ЦМСПС, Олександрійський НМЦ); 

- рекомендовано зміст, форми, методи ефективного навчання: семінари-

практикуми, семінари-тренінги, ділові ігри, творчі дискусії, практичні заняття і 

проблемні столи, методичні тижні; 

- запропонована програма стажування методистів; 

- подані рекомендації щодо планування і організації самоосвіти 

методиста. 

Матеріали посібника творчо використовуються працівниками РМК 

(НМЦ) при плануванні та організації навчання методичного активу. 

Проведена центром координації цілеспрямована робота позитивно 

впливає на піднесення ефективності роботи рай(міськ) методкабінетів, ріст 

професійної майстерності працівників РМК (НМЦ), методичного активу. 

Результатом цілеспрямованої спільної роботи центру координації і 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) є: 

- створення ефективної регіональної моделі науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами; 

- широка диференціація науково-методичної роботи на основі 

діагностування рівня професійної компетентності, методичної майстерності 

педагогічних кадрів; 

- постійне збагачення арсеналу організаційних форм методичної роботи, 

забезпечення оптимального поєднання фронтальних, групових та 

індивідуальних форм; 

- формування та вдосконалення умінь трансформації педагогічних ідей, 

інновацій у дидактичну концепцію, втілення її в технологічну конкретику; 

- активізація пошукових досліджень у галузі розробки й впровадження в 

систему науково-методичної роботи з педагогічними кадрами інноваційних 

технологій, інтерактивних методів навчання; 

- вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду 

рай(міськ) методкабінетів, педколективів опорних шкіл, методичних 

формувань, творчо працюючих керівників шкіл, майстрів педагогічної праці; 

- стимулювання самоосвіти і професійного саморозвитку методичних 

працівників. 

У системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

обласній, районній, міській ланках широко використовуються організаційні 

форми, які сприяють розвитку компетентності і творчої активності, вивченню й 
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упровадженню нових педагогічних ідей, перспективного досвіду. Це, зокрема, 

форми: 

- клуби творчої педагогіки; 

- методичні студії; 

- творчі лабораторії; 

- методичні (управлінські) проблемні діалоги та ін. 

Більш мобільною, динамічною стала система методичної роботи з 

молодими вчителями в обласній та районній (міській) ланках. 

Заслуговує на увагу досвід роботи з молодими вчителями 

Олександрівського РМК, панорамно представлений у методичному посібнику 

О.В. Половенко «Шлях до майстерності». 

Кіровоградський міський ЦМСПС щорічно у вересні-жовтні проводить 

місячник молодого вчителя, в рамках якого проводяться дні відкритих дверей 

«Майстер-клас вчителя-наставника, брифінг з педагогами-стажистами з 

проблеми «Соціальний захист молодого спеціаліста», а в березні декаду 

«Ініціатива і творчість молодих». 

У Кіровоградському районі традиційно новий навчальний рік 

розпочинається декадою «Наставник молодого вчителя». 

У м. Знам’янці утвердилась практика проведення тижнів творчості, в ході 

яких молоді вчителі-стажисти проводять відкриті уроки та виховні заходи, 

презентують свої творчі знахідки, беруть участь у конкурсі «Кращий молодий 

учитель». 

З метою активізації творчого потенціалу педагогічних кадрів ефективно 

використовуються в системі підвищення кваліфікації і методичної роботи 

інтерактивні методи навчання, спрямовані не лише на засвоєння певної суми 

знань, а насамперед на формування необхідних умінь і навичок інноваційної 

діяльності: ділові ігри, творчі дискусії, тренінги, моделювання, захист проектів 

та ін. 

Активізувалась експериментально-дослідницька робота. Педагогічні 

працівники ширше залучаються до пошукової, науково-дослідницької роботи: 

складання авторських програм, написання підручників і посібників, підготовки 

методичних розробок і рекомендацій, апробації нових підручників та засобів 

навчання. 

У навчальних закладах І-ІІІ ступенів набули поширення психолого-

педагогічні семінари, творчі мікрогрупи, методичні формування не за 

предметами, а за стратегіями («Впровадження інноваційних технологій», 

«Комп’ютерна підтримка уроку», «Реалізація міжпредметних зв’язків», 

«Розвиток обдарованості особистості» та ін.). 

З метою пропаганди і поширення перспективного педагогічного досвіду, 

обміну творчими знахідками ефективно використовуються такі ефективні 

форми як: 

- презентація досвіду; 

- конкурс-захист авторської моделі досвіду; 

- школи вищої педагогічної майстерності; 

- аукціони педагогічних ідей; 
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- творчі звіти; 

- ярмарки педагогічних ідей; 

- майстер-класи та інші. 

Відповідно до рекомендацій навчально-методичних підрозділів КОІППО 

удосконалено практику підготовки і проведення серпневих педагогічних 

конференцій. Традиційними стали методичні фестивалі, панорами методичних 

ідей, педагогічні мости, творчі діалоги, майстер-класи та ін. 

На всіх етапах становлення розвитку методичних служб значна увага 

приділялась вивченню і аналізу діяльності районних (міських) методичних 

кабінетів, стану методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Вивчення здійснювалось відповідно до розроблених кабінетом 

школознавства, центром координації перспективних планів. 

У 2005 році центром координації та навчально-методичними кабінетами 

КОІППО здійснено комплексне і тематичне вивчення діяльності 4 районних та 

2 міських методичних кабінетів (центрів) з питань науково-методичного 

забезпечення підвищення кваліфікації, професійної компетентності 

педагогічних кадрів: методичних кабінетів відділів освіти Гайворонської, 

Новоукраїнської, Компаніївської, Знам’янської районних державних 

адміністрацій, ЦМСПС м. Кіровограда, Знам’янського міського методичного 

кабінету. 

У 2006-2010 роках відповідно до перспективного плану вивчалась 

діяльність 19 методичних кабінетів, центрів, зокрема: 

у 2007 році – методичних кабінетів відділів освіти Новгородківської, 

Світловодської, Онуфріївської, Олександрівської, Новоукраїнської, 

Голованівської районних державних адміністрацій; 

у 2008 році – методичних кабінетів відділів освіти Долинської, 

Устинівської, Добровеличківської районних державних адміністрацій, ЦМПС 

м. Кіровограда; 

у 2009 році – методичного кабінету відділу освіти Петрівської районної 

державної адміністрації, Світловодського, Знам’янського міських методичних 

кабінетів; 

у 2010 році – методичних кабінетів відділів освіти Знам’янської, 

Компаніївської, Вільшанської, Новоукраїнської районних державних 

адміністрацій. 

Результати вивчення і аналізу розглядались: 

 на засіданнях вченої і науково-методичної рад КОІППО; 

 на виїзних засіданнях ради (Олександрівський, Голованівський); 

 на нарадах-семінарах працівників рай(міськ)уо і РМК (НМЦ). 

Визначаючи результативність науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами, методисти враховували такі основні показники:  

1. Кількість вчителів, які: 

 підвищили категорію, отримали звання за результатами атестації; 

 виконують науково-дослідницьку, експериментальну роботу; 

 очолюють районні (міські) методичні формування; 
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 взяли участь у районних (міських), обласних науково-практичних і 

методичних конференціях, педагогічних читаннях; 

 є членами обласних, районних (міських) творчих груп; 

 взяли участь в районному (міському), обласному етапах конкурсів 

«Учитель року», стали переможцями, лауреатами; 

 мають друковані праці, публікації у періодичній пресі; 

 є авторами програм, навчальних посібників, рекомендацій. 

2. Вплив обраної структури методичної роботи, оптимального поєднання 

колективних, групових та індивідуальних форм її організації на підвищення 

фахової, методичної, технологічної компетентності педагогічних працівників, 

рівня їх психологічної, інформаційної структури, загальнокультурної 

підготовки. 

Щороку на нараді-семінарі завідуючих РМК (НМЦ) здійснюється аналіз 

ефективності діючої структури, змісту і форм методичної роботи з 

педагогічними кадрами, визначаються резерви для подальшої модернізації 

відповідно до вимог сьогодення. 

Удосконаленню роботи РМК (НМЦ) сприяла підготовка центром 

координації ґрунтовних аналітичних матеріалів про ефективність 

реалізації найважливіших напрямків їх діяльності за підсумками кожного 

навчального року: 

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

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

 «Модернізація системи навчання працівників методичних кабінетів 

(центрів) у міжкурсовий період» (2006 рік); 

 «Система моніторингу ефективності науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами» (2007 рік); 

 «Аналітична діяльність методиста» (2008 рік); 

 «Науково-методичне забезпечення становлення і розвитку особистості 

керівника школи» (2009 рік); 

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

питань вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду» 

(2010 рік); 

 «Науково-дослідна діяльність методичних служб: зміст, проблеми, 

перспективи» (2011 рік). 

Найважливіші питання удосконалення системи підвищення кваліфікації, 

організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами виносились на 

розгляд ради (вченої ради), науково-методичної ради обл. ІУВ (КОІППО). 

На засіданнях ради обл. ІУВ у 80-х роках обговорювались питання: 

«Про роботу РМК (ММК) по піднесенню ефективності методичної 

роботи з педагогічними кадрами» (жовтень 1985 року); 

«Про підтримку звернення одеситів «Кожному вчителеві – високу 

педагогічну майстерність» (1983 рік); 

«Про підсумки огляду-конкурсу РМК (ММК)» (1984 рік). 

Серед питань, які виносились на обговорення у 2005-2007 роках: 
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 Концепція діяльності КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

Комплексне вивчення діяльності методичних кабінетів відділів освіти 

Компаніївської, Новоукраїнської, Устинівської районних державних 

адміністрацій. 

 Про схвалення досвіду роботи: 

- методиста з виховної роботи Долинського РМК В.І. Царенко; 

- Олександрівського РМК; 

- завідуючої Добровеличківським РМК Н.М. Климчук; 

- педколективу Гайворонської ЗШ № 5; 

- педколективу гімназії № 9 м. Кіровограда; 

- педколективу загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» 

м. Кіровограда; 

- заступника директора Новоградівської ЗШ Бобринецького району 

Л.П. Компан; 

- заступника директора з науково-дослідницької роботи Новоукраїнської 

гімназії № 7 А.С. Залізняк. 

 Про затвердження до друку методичних рекомендацій: 

- «Сучасні підходи до планування роботи РМК (НМЦ)» О.В. Половенко; 

- «Планування виховної роботи в школі» Ю.В. Міцай; 

- «Система навчання працівників РМК (НМЦ) і методичного активу. 

Самоосвіта методиста» А.І. Постельняк, О.В. Половенко: 

- «Оптимальна модель методичної роботи в сільській школі» 

О.В. Половенко.  

На розширених засіданнях науково-методичної ради КОІППО у 90-ті 

роки обговорювались питання: 

«Про роботу Ульяновського РМК з педагогічними кадрами в умовах 

демократизації країни»; 

«Про діяльність колективу обл. ІУВ щодо збагачення педагогічних кадрів 

надбаннями національної і світової культури»; 

«Про досвід Новоукраїнського РМК по розвитку ініціативи і творчості 

педагогічних кадрів»; 

«Про вплив методичної роботи на рівень фахової майстерності вчителів»; 

«Шляхи поглиблення психолого-педагогічної підготовки вчителів»; 

«Про проведення конкурсу «Вчитель року». 

 

У 2008-2009 роках на засіданнях вченої ради: 

 схвалено досвід роботи Бобринецького РМК (О.В. Половенко), 

педколективу Йосипівської ЗШ Новомиргородського району (А.І. Постельняк); 

 затверджені до друку: 

- методичний посібник «Ідеї В.О. Сухомлинського на Онуфріївщині» 

(А.І. Постельняк); 

- методичні посібники «Творча група в системі методичної роботи» 

(О.В. Половенко), «Майстер-клас в системі науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами» (А.І. Постельняк); 
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- методичні рекомендації «Інформатизація діяльності методичних 

кабінетів, центрів» (О.В. Половенко); 

- анотований каталог «Перспективний педагогічний досвід 

Кіровоградщини» (183). 

У 2008 році на розгляд науково-методичної ради центром координації 

підготовлено питання «Про підсумки комплексного і тематичного вивчення 

діяльності ряду РМК (Новгородківського, Голованівського, Онуфріївського, 

Долинського)». 

У 2009-2011 роках на її засіданнях розглянуті підготовлені центром 

координації питання: 

«Опорні школи в системі науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами»; 

«Результати тематичного вивчення діяльності Устинівського РМК»; 

«Діяльність Петрівського РМК з питань науково-методичного 

забезпечення становлення і професійного розвитку особистості керівника 

школи» та інші. 

Центр координації постійно опікувався удосконаленням практики 

проведення методичних декад. 

На нараді-семінарі завідуючих РМК (НМЦ) 30 листопада 2005 року 

проведено проблемний стіл «Методична декада: якою їй бути?» 

Систематизовані пропозиції методичних працівників стосовно змісту 

методичних декад, форм їх проведення, підбиття результатів. 

Висловлені пропозиції враховуються при розробці планів проведення 

методичних декад. 

На замовлення РМК (НМЦ) щороку методичні декади проводяться у 2-

3 районах, містах області. 

У 2005-2010 роках проведені методичні декади в Світловодському районі, 

м. Олександрії, Знам’янському, Компаніївському, Бобринецькому, 

Голованівському, Маловисківському, Гайворонському, Добровеличківському 

районах, в м. Кіровограді, Ульяновському, Світловодському, Онуфріївському 

РМК. 

При проведенні декад методичними працівниками КОІППО 

використовувались інтерактивні форми і методи навчання: методичні діалоги, 

тренінги, проблемні столи, творчі дискусії, семінари-практикуми, ділові ігри, 

презентації, моделювання, захист проектів тощо. 

Помітно зріс творчий потенціал районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів). 

Окремими штрихами охарактеризуємо творчі знахідки частини РМК 

(НМЦ). 

Бобринецьким РМК (завідуюча К.І. Крячко) створено досвід 

ефективного використання творчого потенціалу опорних шкіл в науково-

методичній роботі з педагогічними кадрами. 

Суть досвіду: 

- створення системи компетентного управління опорними навчальними 

закладами (їх в районі 11); 
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- розробка структурно-функціональної моделі методичної роботи на базі 

опорних шкіл (корекційної, організаційної, інструктивної, дослідницько-

експериментальної); 

- визначення чіткої структури, ефективних форм науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами на базі кожної опорної школи; 

- організація системного навчання директорів і заступників директорів 

опорних шкіл; 

- диференціація навчання керівників шкіл (постійно діючі проблемні 

семінари, семінари-практикуми, школа управлінської майстерності, творча 

майстерня, авторська школа заступника директора Новоградівської ЗШ 

Л.П. Компан «Пошуки оптимальної моделі методичної роботи», майстер-клас 

заступника директора НВК «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа 

№ 1» В.В. Карпука «Удосконалення методичної роботи шляхом впровадження 

інноваційних технологій», ініціативні групи директорів і завучів 

«Удосконалення управлінської діяльності» (В.Я. Ляховецька), «Удосконалення 

сучасного уроку» (С.М. Григорчук), школа становлення майбутнього 

керівника); 

- використання нестандартних форм методичної роботи (педагогічний 

діалог «Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності», творчий звіт 

заступника директора Новоградівської ЗШ І-ІІІ ступенів Л.П. Компан, 

панорамний показ досвіду впровадження інноваційних технологій навчання 

майстрами педагогічної праці НВК «Бобринецька гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1»; творчі звіти слухачів обласної школи управлінської 

майстерності О.А. Луговської, І.П. Черненко, С.М. Григорчука, В.В. Карпука; 

тематична виставка «Зерна нашого досвіду»; професійні портрети «Творчість 

учителя», тренінги та ін.). 

Досвід Бобринецького РМК висвітлено в методичному посібнику 

О.В. Половенко, А.І. Постельняк «Творчий потенціал опорних шкіл в дії» 

(Кіровоград 2010 рік). 

У творчому доробку Гайворонського РМК: 

- створення ефективної системи вивчення і впровадження педагогічних 

ідей В.О. Сухомлинського; 

- плідна робота науково-методичної лабораторії з проблем інновацій 

навчально-виховного процесу і вчительської діяльності; 

- досвід роботи міжшкільного навчально-виробничого комбінату; 

- випуск педагогічної газети «Першовересень»; 

- самобутній досвід роботи педколективу Гайворонської СШ № 5 з 

питань розумового виховання, розвитку пізнавальної активності, формування 

навичок самоосвіти (директор А.Б. Рєзнік); творча трансформація педагогічних 

ідей В.О. Сухомлинського, досвіду А.Б. Рєзніка в практиці сучасного НВК 

«Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа № 5» (директор 

В.П. Поліщук); 

- моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження досвіду роботи 

майстрів педагогічної праці: вчителя фізики В.М. Завальнюка, вчителя 

математики П.І. Самовола, вчителів початкових класів Л.І. Сосонської, 
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Н.Н. Харламової, О.М. Іванової, вчителів історії і суспільствознавства 

Л.І. Солгутовського, А.Б. Рєзніка, О.І. Комірного та інших; 

- проведення всеукраїнського авторського семінару вчителя математики 

Гайворонської СШ № 2 П.І. Самовола; 

- обласна науково-практична конференція «Інноваційна діяльність 

А.Б. Рєзніка і актуальні проблеми сучасної школи»; 

- творчий підхід до вирішення питань організації профільного і 

допрофільного навчання учнів. 

Добровеличківським РМК з метою вивчення, пропаганди і поширення 

ППД ефективно використовуються: 

- творчі поїздки до джерел досвіду; 

- різноманітні форми узагальнення досвіду (буклети, тематичні папки, 

статті, відеофільми); 

- районні семінари-практикуми; 

- школи ППД; 

- майстер-класи; 

- творчі групи; 

- науково-практичні конференції з широким залученням науковців, 

педагогів-новаторів; 

- великі заочні педагогічні ради; 

- радіоконференції; 

- методичні естафети, фестивалі; 

- педагогічна виставка; 

- огляди-конкурси («Педагогічне сузір’я», «Школо, духовна колиско 

моя»); 

- панорами творчих уроків та ін. 

Кіровоградським РМК розроблена сучасна технологія вивчення і 

узагальнення перспективного досвіду, успішно реалізуються алгоритми, 

структурні схеми поширення і впровадження досвіду через районні методичні 

об’єднання, творчі групи, школи педагогічної майстерності і перспективного 

педагогічного досвіду, опорні школи. 

Компаніївським РМК (завідуюча А.П. Шахназарова) започатковано 

проведення методичних місячників «Від творчої особистості до нових 

технологій навчання», в рамках яких раціонально поєднувались колективні, 

групові та індивідуальні форми роботи: 

- конкурс конспектів уроків «Мій кращий урок»; 

- відкриті уроки-покази керівників шкіл «Нові технології педагогічної 

праці»; 

- творчі звіти і творчі портрети вчителів вищої категорії; 

- заняття у творчих лабораторіях вчителів-методистів; 

- районні семінари-презентації на базі кращих шкіл району та ін. 

У діяльності Олександрійського РМК (завідуюча Т.Г. Мартюшина) слід 

відзначити: 

- компетентне визначення пріоритетних напрямків діяльності; 
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- цілеспрямовану підтримку і розвиток інноваційних пошуків освітян 

району; 

- активізацію експериментально-дослідницької роботи на базі опорних 

шкіл; 

- створення ефективної моделі інноваційного розвитку методичної 

служби; 

- стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників, 

педагогічних колективів. 

В арсеналі кожного методиста – анкетування вчителів кожного фаху: 

«Школа очима вчителя», «Оцінка методичної роботи в школі», «Потреби у 

підвищенні кваліфікації»; розробка інформаційно-методичних карток 

педагогічних працівників. 

Створені і успішно функціонують в районі 5 освітніх округів, 10 опорних 

навчальних закладів. Зросла кількість методичних формувань з 34 до 67, що дає 

можливість педагогам реалізувати своє право на вільний вибір змісту і форм 

підвищення професійної майстерності у міжкурсовий період. 

Методисти РМК виступають ініціаторами нових форм науково-

методичної роботи, серед яких: 

- клуб вчителів географії «Рідний край»; 

- міжпредметна творча група вчителів географії та української мови і 

літератури; 

- методична сесія вчителів трудового навчання; 

- літня географічна практика; 

- освітньо-наукова конференція юних астрономів «Через терни до зірок»; 

- конкурс з інформатики «Від чайника до профі» 

- літня Астрошкола; 

- фестиваль шкільних євроклубів; 

- школа майбутнього юриста; 

- конкурс «Вихователь року»; 

- свято «Педагогічний світанок»; 

- конкурси «Є ідея!», «Краща опорна школа», «10 кращих шкіл району» 

та інші. 

Методист РМК О.В. Даценко – переможець обласного огляду-конкурсу 

на краще узагальнення досвіду роботи методичних формувань, Всеукраїнського 

конкурсу на кращий авторський освітній інтерсайт у номінації «Сайти 

загального спрямування» (персональний сайт «ГеоБіоХім»), Всеукраїнського 

конкурсу «Портфоліо методиста» в номінації «Природничі дисципліни». 

Досвід роботи методистів РМК І.В. Федоренко, Н.В. Ляшко, О.В. Даценка 

вивчено та узагальнено КОІППО імені Василя Сухомлинського. 

Результативна робота «Школи освітнього менеджменту», «Школи 

управлінської майстерності», участь у Всеукраїнських конкурсах «100 кращих 

шкіл України» (2006 рік) та «100 кращих керівників шкіл України»: 

- Користівський НВК і Цукрозаводський НВК, директор Користівського 

НВК В.П. Правий стали лауреатами конкурсів; 
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- методист РМК РМК Н.В. Ляшко, заступник директора з науково-

методичної роботи Новопразького НВК А.А. Мітленко, директор 

Користівського НВК В.П. Правий стали лауреатами обласної педагогічної 

премії імені В.О. Сухомлинського. 

В районі з ініціативи РМК заснована щорічна педагогічна премія імені 

Ф.Ф. Оксанича, яка складається з 6 номінацій: «Школа успіху», «Наставництво. 

Інновації. Пошук», «Педагог-майстер», «Керівник року», «Золотий фонд 

Олександрійщини», «Творчість. Молодість. Перспектива». 

З 2007 року лауреатами премії в номінації «Наставництво. Інновації. 

Пошук» стали методисти О.В. Даценко, О.М. Чабан, Н.В. Ляшко, 

Л.Я. Логвінова. 

У діяльності Олександрівського РМК (завідуючі В.Д. Ващук, 

Т.І. Шевченко, Л.М. Томєєва) слід відзначити: 

- створення в 70-80-их роках ефективної системи вивчення і 

впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у творчій співдружності 

з обласним ІУВ, кафедрами педагогічного інституту; 

- творчий підхід до моделювання структури, змісту і форм науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами; 

- створення і постійне вдосконалення ефективної системи роботи з 

молодими вчителями (узагальнення досвіду райвно і РМК в буклеті «Путь к 

мастерству» А.А. Краснової, презентація досвіду на ВДНГ СРСР в брошурі 

О.В. Половенко «Шлях до майстерності»; 

- розробка методичних рекомендацій з актуальних проблем модернізації 

управлінської діяльності керівників шкіл: «Управління інноваційними 

процесами в школі», «Організація профільного навчання в старшій школі», 

«Принципи сучасного контролю», «Моніторингові дослідження в закладі 

освіти» та ін.; 

- проведення адресних методичних днів з метою надання практичної 

допомоги новопризначеним керівникам шкіл. 

Петрівським відділом освіти (начальник Т.Л. Москалець) і РМК 

(завідуюча О.П. Лепська) створена ефективна система стимулювання творчої 

діяльності педагогічних колективів, керівників шкіл, вчителів. 

Крім традиційного конкурсу «Вчитель року» в районі проводяться 

конкурси «Педагог-організатор року», «Класний керівник року», «Педагогічна 

надія», «Кращий методичний посібник», «Золотий фонд Петрівщини», 

«Учитель-авторитет», присуджуються премії імені В.О. Сухомлинського і 

С.П. Логачевської. 

Створення ефективної інформаційно-аналітичної системи управління 

методичною роботою, стимулювання творчої роботи керівників районних 

методичних формувань: РМО, ШППД, ШПМ, творчих груп, майстер-класів 

(доплата у розмірі 10 відсотків посадового окладу). 

Навчальні заклади району беруть активну участь у Всеукраїнських 

конкурсах, акціях. 

Лауреатами конкурсу «100 кращих шкіл України» стали комунальний 

заклад «Петрівський НВК «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» 
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(директор Вєтрова) та Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

(директор Л.Г. Гнатюк). 

Активне впровадження моніторингових досліджень: 

- рівня професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- рівня вихованості учнівської молоді; 

- навчальних досягнень учнів; 

- ефективності методичної роботи; 

- готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності; 

- роботи з обдарованими дітьми; 

- профільного навчання; 

- стану дошкільної освіти. 

Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду роботи вчителя 

початкових класів Балахівської ЗШ С.П. Логачевської (проведення 3 

республіканських семінарів, авторських курсів, створення творчих груп, 

майстер-класу). 

На базі відділів освіти райдержадміністрацій, РМК, навчальних закладів 

району впродовж 2005-2012 років проведено 20 обласних методичних заходів 

для різних категорій педпрацівників. 

У практиці роботи Світловодського ММК (завідуюча Н.М. Судакова) 

слід відзначити досвід моделювання ефективної системи методичної роботи з 

керівниками шкіл, вчителями, результативну роботу:  

- клубів молодого і творчого вчителя; 

- салону управлінських ідей, фокус-груп; 

- створеної на базі ЗШ № 2 міської кімнати педагогічної слави; 

- проведення педагогічних мостів з педколективом Павлиської ЗШ 

ім. В.О. Сухомлинського; 

- тривала творча співдружність з ММК м. Мени Чернігівської області та 

м. Кременчука Полтавської області; 

- випуск газети «Шкільні новини». 

У творчому доробку Новгородківського РМК (завідуюча кабінетом 

В.М. Шаповалова) у 70-ті роки – узагальнення і пропаганда досвіду роботи 

педколективу Новгородківської СШ № 2 з питань формування активної 

життєвої позиції школярів в умовах школи повного дня, представлення досвіду 

на ВДНГ СРСР (директор П.Ф. Козуль); у 80-ті роки започатковано проведення 

районних фестивалів методичних ідей, створені районні творчі групи з питань 

впровадження досвіду роботи педагогів-новаторів С.П. Логачевської, 

М.П. Гузика, А.В. Шеховцевої, Л.Т. Стадної. 

У 90-ті роки – моделювання ефективної системи національного 

виховання на базі Петрокорбівської СШ, узагальнення досвіду в буклеті 

Т.О. Пономаренко «Щоб діти стали народом», пропаганда досвіду через 

систему семінарів-практикумів; створення досвіду модернізації структури, 

змісту і форм внутрішньошкільної методичної роботи на базі Новгородківських 

шкіл № 1, № 3, Великочечеліївської СШ; створення досвіду творчої реалізації 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського на базі опорних шкіл 

(Інгулокам’янської, Новоандріївської); проведення ювілейних фестивалів 
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«Золоті розсипи ідей і досвіду В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної 

школи». 

У 2000-ні роки – створення ефективної системи роботи з молодими 

вчителями (школа молодого вчителя «Хочу бути майстром», клуб молодого 

вчителя «Творчість. Молодість. Престиж», стажування, наставництво). 

Олександрійським міським науково-методичним центром створена 

ефективна система впровадження інноваційних технологій навчання, виховання 

й управління, розвитку творчих здібностей і обдарувань дітей. 

З цією метою використовується творчий потенціал опорних шкіл, шкіл 

педагогічної майстерності, методичних студій, майстер-класів з проблем: 

- «Формування комунікативних умінь і навичок на уроках української 

мови та літератури» (О.Г. Піскова); 

- «Інтерактивні технології навчання на уроках правознавства» 

(І.В. Філіп); 

- «Формування і розвиток пізнавальної активності учнів у процесі 

вивчення математики в умовах індивідуалізації навчання» (О.П. Зеленяк); 

- «Особистісно орієнтоване навчання школярів на уроках хімії» 

(Т.В. Гайдук); 

- «Організація роботи з обдарованими дітьми у різновікових групах» 

(В.І. Мельник); 

- «Активізація пізнавальної діяльності учнів через проблемно-пошукову 

роботу» (О.М. Чумак) та ін. 

Особлива роль у становленні і розвитку в області ефективної системи 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами належить, безумовно, 

обласному інституту вдосконалення вчителів (інституту післядипломної 

педагогічної освіти). 

Слід відзначити насамперед вагомий внесок, зроблений на різних етапах 

її становлення директорами інституту О.О. Хмурою, О.М. Красноголовцем, 

М.А. Яровим, О.Г. Романенком, Л.В. Корецькою, заступниками директорів 

В.В. Кривенко, Я.А. Різницьким, Л.Ф. Одорожею, А.Б. Іванком, А.С. Биком, 

працівниками кабінетів педагогіки, школознавства, центру координації 

методичної роботи з педагогічними кадрами. 

У різні роки очолювали цей кабінет: 

Леонід Андрійович Терлецький (1951-1965); 

Яків Абрамович Різницький (1965-1973); 

Любов Федотівна Одорожа (1973-1977); 

Антоніна Іванівна Постельняк (1977-1997), (2004-2009); 

Валерій Петрович Ткаченко (1997-2003); 

Олена Вікторівна Половенко (2009-2012). 

Працювали методистами: 

Валентина Павлівна Євгененко (1965-1977); 

Антоніна Іванівна Постельняк (1971-1976, 1997-2003, 2009-2011); 

Аліса Андріївна Краснова (Кедрова) (1978-1990); 

Лідія Леонідівна Савченко (1980-2008); 

Валерій Петрович Ткаченко (1995-1996); 
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Олена Вікторівна Половенко (2004-2009). 

Леонід Андрійович Терлецький працював в обласному інституті 

вдосконалення вчителів на посадах завідуючого кабінетом педагогіки (1951-

1965 роки), методиста кабінету курсової перепідготовки і школознавства (1978-

1983 роки). 

Як завідуючий кабінетом педагогіки займався проведенням курсів 

керівників шкіл, організацією навчання завідуючих рай(міськ)вно, класних 

керівників. Стояв біля витоків створення системи методичної роботи з 

педагогічними кадрами, спрямовував діяльність опорних шкіл, методичних 

центрів. 

Значну увагу приділяв поширенню передового педагогічного досвіду 

кращих педколективів області (Маловисківської СШ № 3, Созонівської ВШ, 

Богданівської СШ № 1, Новоукраїнської СШ № 6, Новопразької СШ та інших). 

У 1963 році в ж. «Радянська школа» була опублікована його стаття 

«Творчість у роботі – запорука успіху», у якій представлено досвід шкіл 

Кіровоградщини. 

Плідно співпрацював з директором Павлиської СШ В.О. Сухомлинським: 

узагальнив досвід роботи педколективу з питань трудового виховання учнів 

(брошура «З досвіду підготовки учнів до практичної діяльності в Павлиській 

середній школі», редагував книгу В.О. Сухомлинського «Директор і вчитель»). 

У 1962 році до серпневих нарад учителів Л.А. Терлецьким підготовлені 

Методичні вказівки «Про лекційно-практичну форму навчання в ІХ-ХІ класах 

середньої школи». 

Спільно з директором обл. ІУВ М.А. Яровим написав передмову до книги 

спогадів про В.О. Сухомлинського. 

Після виходу на пенсію на запрошення директора інституту Леонід 

Андрійович працював на вакантних посадах методистів кабінетів української 

мови і літератури, історії і суспільствознавства, редагував і готував до друку 

«Освітянське слово». Підготував 3 випуски анотованого каталогу передового 

педагогічного досвіду «Надбання творчого пошуку» (1987 і 1990 роки), 

«Інформаційний банк педагогічних новацій (1992 рік). 

Яків Абрамович Різницький очолював кабінет педагогіки, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів протягом 9 років (1965-1973 роки), працював 

заступником директора обл. ІУВ (1973-1984, 1993-1995 роки). 

Його вклад у розвиток інституту, становлення методичних служб області 

незаперечний. 

Під його керівництвом удосконалювалась система підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, створювалась система навчання працівників 

рай(міськ)вно і РМК, моделювався досвід вивчення і впровадження 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

Був ініціатором створення у 1971 році обласної школи передового 

педагогічного досвіду директорів опорних шкіл при директорові Богданівської 

СШ № 1 І.Г. Ткаченкові, спрямовував діяльність обласного науково-

методичного семінару, обласних постійно діючих семінарів завідуючих 

рай(міськ)вно, інспекторів, методистів, обласної школи інспектора-методиста. 
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Важливим напрямом діяльності Я.А. Різницького була пропаганда і 

поширення педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. На курсах і семінарах 

виступав з лекціями «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського», 

«В.О. Сухомлинський про вивчення системи роботи вчителя», «Стиль 

управлінської діяльності В.О. Сухомлинського» та ін. 

Узагальнив досвід роботи педколективу Павлиської СШ № 1 

імені В.О. Сухомлинського (плакати «Школа імені В.О. Сухомлинського», 

видані у 1971 і 1980 роках, стаття «В.О. Сухомлинський і сучасна школа»). 

Яків Абрамович – автор ряду методичних рекомендацій, статей з питань 

управління школою, наукової організації – педагогічної праці, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. 

Валентина Павлівна Євгененко працювала в інституті у 1965-1977 роках 

на посадах методиста кабінету педагогіки та кабінету підвищення кваліфікації 

керівних кадрів. 

Відповідно до розподілу обов’язків займалась підвищенням рівня 

професійної майстерності працівників районних (міських) методичних 

кабінетів, керівників методичних формувань. 

Їй належить: 

- розробка чіткої структури організаційно-методичної роботи по 

підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів Кіровоградської 

області в 1972-1975 роках та постійне її удосконалення; 

- створення системи навчання завідуючих і методистів РМК (ММК): 

п’ятиденні семінари-практикуми двічі на рік, епізодичні семінари, наради-

семінари; 

- моделювання, узагальнення і впровадження досвіду роботи опорних 

Олександрівського, Новомиргородського, Новоукраїнського, Долинського 

РМК; 

- розробка рекомендацій щодо планування і організації роботи РМК, 

РМО, МШМО, ШМО (1976, 1977 роки); 

- узагальнення досвіду організації методичної роботи в Гайворонському 

МНВК. 

У творчому доробку Любов Федорівни Одорожі (роки роботи в інституті 

1963-1977, 1984-1997): 

- Компетентний науково-методичний супровід вивчення і творчого 

впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

- Створення і організація ефективної роботи обласної школи інспектора-

методиста. 

- Керівництво роботою обласних творчих груп у 80-ті роки. 

- Розробка програми збагачення духовної культури педкадрів. 

- Організація проведення в районах(містах) панорамних методичних 

декад, де вдало поєднувалась теорія, практика, досвід майстрів педагогічної 

праці. 

Завідуюча кабінетом школознавства, центром координації 

А.І. Постельняк, досліджуючи проблему «Управління процесом становлення 
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особистості керівника школи», організувала плідну роботу обласних 

методичних формувань: 

- школи передового педагогічного досвіду директорів опорних шкіл; 

- науково-методичного семінару педпрацівників, які вели педагогічні 

дослідження і працювали над дисертаціями (1975-1985 роки); 

- проблемного семінару заступників директорів опорних шкіл «Роль 

опорної школи у підвищенні якості й ефективності методичної роботи з 

педагогічними кадрами» (1979-1981 роки); 

- обласної школи молодого директора (1986-1990, 1995-1998 роки); 

- школи творчо працюючого директора (1990-1996 роки); 

- постійно діючого семінару директорів опорних шкіл з проблеми 

вивчення і впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (1998-2009 

роки). 

Вивчила й узагальнила досвід роботи Новоукраїнського, Знам’янського, 

Кіровоградського, Онуфріївського і Петрівського РМК, завідуючої 

Добровеличківським РМК Н.М. Климчук, заступників директорів опорних шкіл 

Л.К. Дубової (Великосеверинівська ЗШ), Л.П. Компан (Новоградівська ЗШ), 

педколективів Павлиської ЗШ імені В.О. Сухомлинського, Деріївської ЗШ, 

середньої школи № 2 м. Олександрії, національної школи № 21 м. Кіровограда, 

Бобринецької СШ № 1, Гайворонської СШ № 5, Йосипівської СШ, СШ № 2 

м. Світловодська, директорів шкіл Н.О. Савіних, Л.І. Дехтяренко (школи № 4 і 

№ 1 м. Світловодська). 

Підготувала методичні рекомендації «Форми та методи вивчення і 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи 

загальноосвітньої школи» (1975 рік), «Управління процесом становлення 

особистості керівника школи» (у співавторстві з О.О. Домаранським та 

М.А. Яровим), навчально-методичні посібники «Азбука управління» (1998 рік), 

«В.О. Сухомлинський і проблеми сучасної школи» (2002 рік), «Педагогічна 

рада: технологія підготовки і проведення» (2003 рік), «В.О. Сухомлинський: 

діалог із сучасністю» (2003 рік), «Увага: обдаровані діти» (у співавторстві з 

Л.В. Корецькою) (2006 рік), «Система навчання працівників районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) і методичного активу» (2006 рік), «Діяльність 

районних (міських) методичних кабінетів (центрів) щодо модернізації науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами» (2006 рік), «Інноваційність як 

стиль професійної діяльності» (2006 рік), «Система моніторингу ефективності 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами» (у співавторстві з 

О.В. Половенко) (2007 рік), «Науково-методичне забезпечення становлення і 

розвитку особистості керівника школи» (2009 рік), «Майстер-клас в системі 

методичної роботи з педагогічними кадрами» (2009 рік), «Опорна школа» (2010 

рік), «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань 

вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду» 

(2010 рік). 

Досліджені особливості управлінської лабораторії талановитих керівників 

шкіл-новаторів: 
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В.О. Сухомлинського («Проблеми управління школою у спадщині 

В.О. Сухомлинського», «В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю»); 

І.Г. Ткаченка «Наука і мистецтво управління директора школи»); 

С.Г. Максютіна («Майстер-клас Максютіна»); 

А.Б. Рєзніка (Розділи «Управлінська лабораторія А.Б. Рєзніка», 

«А.Б. Рєзнік – керівник науково-методичної лабораторії» в книзі «А.Б. Рєзнік – 

вчений, талановитий педагог-новатор»); 

Г.М. Перебийноса («Учитель, мрійник, працелюб» у книзі «Сучасники 

В.О. Сухомлинського»); 

Н.А. Калініченко («За нею слід добра й цілющої правди» у книзі 

«Сучасники В.О. Сухомлинського», буклет «В похід за економію і 

бережливість» у співавторстві з І.І. Радкевичем); 

В.І. Каюкова («Національна школа: перші кроки»). 

Методисту кабінету школознавства Алісі Андріївні Красновій (Кедровій) 

належить: 

- удосконалення системи навчання завідуючих і методистів РМК; 

- розробка і впровадження технологій діагностування професійної 

компетентності педагогічних кадрів та організації методичної роботи на основі 

диференціації, особистісно орієнтованого підходу; 

- моделювання і збагачення досвіду роботи РМК (Олександрівський 

РМК, завідуючий РМК В.О. Ващук), заступників директорів опорних шкіл 

В.В. Сміхович (Новомиргородська СШ № 2), А.П. Гаєвської (Новоукраїнська 

СШ); 

- презентація узагальненого досвіду в буклетах «Шлях до майстерності», 

«Організатор методичної допомоги вчителям», «Майстерність гартується в 

школі», «Методичний арсенал учителя»; 

- узагальнення досвіду роботи педколективу Долинської СШ № 2 

імені А.С. Макаренка з питань використання творчої спадщини видатного 

педагога в умовах реформування освіти (буклет «Источник педагогической 

мудрости»); 

- підготовка і проведення обласної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю з дня народження А.С. Макаренка. 

У творчому доробку методиста кабінету школознавства і відділу 

освітнього менеджменту Лідії Леонідівни Савченко: 

- створення і керівництво роботою: 

- обласної школи молодого директора; 

- творчої лабораторії заступників директорів сільських шкіл; 

- проведення проблемних курсів заступників директорів шкіл; 

- узагальнення і впровадження досвіду роботи заступників директорів 

А.Г. Савлука (Суботцівська СШ Знам’янського району), Н.І. Долженко 

(ЗШ № 23 м. Кіровограда), А.С. Залізняк (Новоукраїнська гімназія № 7); 

- вивчення і аналіз стану внутрішньошкільної методичної роботи, 

підготовка аналітичних матеріалів за підсумками кожного навчального року; 

- розробка методичних рекомендацій «»Використання комп’ютерів при 

атестації педагогічних кадрів» (технологія проведення ділової гри), «Освітній 
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моніторинг в управлінні сучасною школою» («Методичний вісник», 2003, 

№ 38); 

- підготовка і проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» в номінації «Заступник директора з навчально-виховної 

роботи».  

Ткаченко В.П. опікувався роботою рай(міськ)методкабінетів, обіймаючи 

посади методиста і завідувача кабінету школознавства (1995-2003 роки). У 2004 

році очолив відділ освітнього менеджменту. 

Працював над удосконаленням системи підвищення кваліфікації 

методичних працівників, піднесенням ефективності обласних семінарів 

завідуючих РМК і методистів, моделюванням досвіду організації методичної 

роботи з педагогічними кадрами. 

Вивчив і узагальнив досвід роботи: 

- методичного кабінету Олександрійського міськвно («Методична 

робота: прорив до ефективності»); 

- Кіровоградського міського ЦМСПС з питань реалізації сучасних 

підходів до організації методичної роботи з розвитку та саморозвитку 

особистості педагогічних працівників («Методичний вісник» – 2004, № 36); 

- педколективів НВК «Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа 

№ 5» та Кіровоградської ЗШ № 2 з проблеми створення середовища, що сприяє 

розвитку творчих здібностей дітей («Методичний вісник» – 2008, № 44). 

З метою пропаганди кращого досвіду організації методичної роботи 

провів огляд-конкурс районних (міських) методичних кабінетів, обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації «Директор школи». 

Підготовлені методичні рекомендації та аналітичні матеріали:  

- «Планування роботи методичного кабінету – організаційна основа 

ефективного управління безперервним підвищенням кваліфікації педагогів» (у 

співавторстві з А.І. Постельняк); 

- «Деякі аспекти діяльності та розвитку районних (міських) методичних 

служб у Кіровоградській області» («Методичний вісник» – 2003, № 38); 

- «Сучасні тенденції в практиці управління закладами освіти» 

(«Методичний вісник» – 2010, № 46). 

У творчому доробку О.В. Половенко – методиста центру координації 

(2004-2009 роки), завідуючої центром координації (2009-2012 роки): 

- удосконалення системи навчання працівників РМК (НМЦ); 

- організація плідної роботи обласної школи молодого методиста та 

школи підвищення методичної майстерності методистів; 

- керівництво роботою обласних творчих груп з проблем: 

«Інформатизація діяльності РМК (НМЦ)», «Модернізація структури, змісту і 

форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в сільській школі І-

ІІ ступенів»; 

- вивчення і узагальнення досвіду роботи Олександрівського 

методичного кабінету з питань науково-методичного забезпечення 

професійного становлення молодого вчителя (методичний посібник «Шлях до 

майстерності»), Бобринецького РМК з питань використання потенціалу 
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опорних шкіл в системі науково-методичної роботи з педагогічними кадрами 

(методичний посібник «Творчий потенціал опорних шкіл в дії» у співавторстві 

з А.І. Постельняк, 2010 рік), директора Кіровоградського міського ЦМСПС 

М.В. Пахолівецької (методичний посібник «Управління розвитком творчого 

потенціалу педагога» у співавторстві з А.І. Постельняк, 2011 рік); 

- розробка методичних рекомендацій: «Самоосвіта методиста» 

(2006 рік), «Оптимальна модель методичної роботи в сільській 

малокомплектній школі» (2007 рік), «Творчі групи в системі методичної 

роботи» (2008 рік), «Інформатизація діяльності методичних кабінетів 

(центрів)», «Нове Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр): завдання та шляхи їх реалізації» (2009 рік), «Науково-дослідна 

діяльність методичних служб: зміст, проблеми, перспективи», «Методичне 

забезпечення діяльності класного керівника» (у співавторстві з Н.І. Дяченко); 

- підготовка аналітичних матеріалів у співавторстві з А.І. Постельняк: 

«Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) з питань 

вивчення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного 

досвіду»; 

- активна участь у розробці Положення про проведення ІІ 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу методичних кабінетів (центрів), Моделі 

науково-методичного забезпечення якості освіти сільського району, Проекту 

«Інтеграція сучасних технологій оцінювання в освітній простір регіону». 

У 2012 році розпочався новий етап у діяльності обласної методичної 

служби.  

 

О.В. Половенко, 

завідувач обласного навчально-

методичного центру освітнього 

менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 

комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

 

Діяльність обласного навчально-методичного центру 

освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб 
 

Методична робота – інтелектуальна 

основа педагогічної майстерності. 

В.О.Сухомлинський 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства обласний навчально-

методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб створений відповідно до наказу КОІППО імені Василя 
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Сухомлинського від 11 жовтня 2012 року № 97, зі штатним розписом 5 осіб: 

завідувач центру – Половенко Олена Вікторівна, методисти центру – Кірішко 

Людмила Миколаївна та Вареха Аліна Григорівна, Трубіна Валентина 

Геларіївна та Ткаченко Валерій Петрович. 

Центр взаємоузгоджує та інтегрує діяльність районних (міських) 

методичних служб та структурних підрозділів інституту шляхом систематизації 

та аналізу даних зовнішньої та внутрішньої інформації, а також здійснює 

керівництво, забезпечує організаційний, координуючий, науково-методичний 

супровід діяльності районних (міських) методичних кабінетів, керівників 

навчальних закладів Кіровоградської області.  

Діяльність Центру здійснюється відповідно до Положення про обласний 

навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб. 

Мета діяльності центру:  

1. Творча трансформація сучасних наукових ідей і технологій у 

педагогічну практику. 

2. Науково-методичне забезпечення підготовки і неперервної освіти 

високопрофесійного компетентного менеджера нової генерації, здатного до 

реалізації державної освітньої політики. 

3. Модернізація діяльності регіональних методичних служб на основі 

аналізу наявного потенціалу. 

4. Удосконалення цілісної інтегрованої системи науково-методичної 

роботи в контексті неперервної освіти щодо підготовки високопрофесійного, 

компетентного вчителя нової генерації, здатного до реалізації державної 

освітньої політики в умовах інноваційних змін. 

Науково-методична проблема «Теоретичні та організаційні аспекти 

забезпечення науково-методичної діяльності в умовах модернізації освіти: 

педагогічний супровід процесу підвищення професійної компетентності в 

контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти у регіоні». 

Основними напрямами діяльності Центру є: 

1. Координація співпраці: 

1) із центральним та обласними інститутами (академіями) післядипломної 

педагогічної освіти; 

2) навчально-методичних підрозділів комунального закладу «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» із районними (міськими) методичними 

кабінетами (центрами) з питань удосконалення структури, змісту і форм 

організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий 

період; 

3) органів місцевого самоврядування методичних служб щодо реалізації 

Всеукраїнських і обласних програм у галузі освіти. 

2. Організаційно-інформаційне забезпечення діяльності структурних 

підрозділів інституту з метою: 

1) ефективної трансформації педагогічних ідей, інноваційних технологій 

управління, навчання і виховання у практичну діяльність методичних служб, 

керівників навчальних закладів; 
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2) науково-методичного супроводу діяльності опорних закладів освіти, 

піднесення ефективності роботи творчих груп, майстер-класів та інших 

методичних формувань; 

3) координації діяльності щодо моделювання, вивчення, узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду з питань управлінської діяльності, організації 

науково-методичної роботи; 

4) підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми; 

5) створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої 

інформації. 

3. Здійснення аналітичного дослідження структурно-організаційних 

умов функціонування системи підвищення кваліфікації методистів, 

керівників закладів освіти у міжкурсовий період. 

4. Об’єднання зусиль регіональних методичних служб для створення 

інноваційної моделі безперервного навчання з метою забезпечення єдності 

удосконалення компетентності на курсах підвищення кваліфікації та у 

системній науково-методичній роботі, що проводиться у міжкурсовий 

період та під час самоосвітньої діяльності. 

5. Впровадження програми моніторингового дослідження діяльності 

районних, міських методичних кабінетів, центрів під час здійснення 

комплексних, тематичних вивчень, рейтингового оцінювання 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

6. Впровадження мережевої співпраці засобами Інтернет-нарад, 

Інтернет-конференцій, віртуальних засідань методичних об’єднань тощо. 

Структура, зміст і форми науково-методичної роботи з завідувачами РМК 

(НМЦ), методистами, керівниками навчальних закладів, членами методичного 

активу регіональних методичних служб визначається, враховуючи розроблену 

регіональну модель підвищення кваліфікації підпорядкованої категорії 

педагогічних працівників (зображена на банері). 

З метою підвищення професійної компетентності завідувачів РМК 

(НМЦ), методистів, проведені курси з проблем «Науково-практичні засади 

інноваційної діяльності методичних служб в умовах модернізації освіти» 

(2012 р.), «Модернізація діяльності методичних служб на засадах 

компетентнісно-орієнтованого підходу» (2014 р.) 

Проведена центром організаційна робота в системі підвищення 

кваліфікації керівних кадрів області дала змогу забезпечити не лише 

адміністративно-управлінську підготовку директорів та заступників директорів 

шкіл з навчально-виховної роботи, але й врахувати фахову спеціалізацію 

керівників як вчителів-предметників. А саме, організувати і провести курси: 

- керівників закладів освіти, які викладають математику, фізику, 

інформатику з проблеми «Стратегія управління закладом освіти в умовах 

формування інформаційного суспільства. Запровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управління 

закладом освіти»; 
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- заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з 

проблеми «Формування системи науково-методичної роботи у 

загальноосвітньому навчальному закладі»; 

- керівників закладів освіти з проблеми «Управління розвитком 

творчості учасників навчально-виховного процесу. Контрольно-

аналітична функція керівника»; 

- новопризначених керівників шкіл та резерву на посаду з проблеми 

«Ефективне управління сучасною школою та прогнозування її розвитку». 

 

Відповідно до планів роботи комунального закладу «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» працівниками методичних служб організовано 

роботу:  

 постійно діючого семінару завідувачів методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з проблеми 

«Науково-методичні аспекти створення інноваційного середовища в 

загальноосвітніх навчальних закладах регіону», «Науково-методичне 

забезпечення процесу підготовки педагогів до творчої діяльності як засобу 

підвищення якості освіти в регіоні»;  

 методичної сесії з проблеми «Інноваційні технології навчання дорослих 

в умовах компетентнісно орієнтованої освіти»; 

 обласної школи молодого методиста з проблеми «Технології 

моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду»; 

  творчої групи з проблеми «Критеріальний підхід до оцінки діяльності 

методичних кабінетів, центрів»; 

 проблемної лабораторії «Науково-методичний супровід упровадження 

профільного навчання»;  

 авторських творчих майстерень О. Даценка з проблеми «Методичний 

супровід удосконалення професійної компетентності педагогів», Н. Каєнко з 

проблеми «Іміджева складова діяльності методичного кабінету»; 

 обласного семінару-стажування новопризначених завідувачів та 

методистів РМК (НМЦ) з проблеми «Системний підхід до планування та 

організації науково-методичної роботи в регіоні»; 

 регіональної школи новаторства завідувачів, методистів методичних 

кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з 

проблеми «Науково-методичні засади розвитку професійної компетентності 

педагогічних кадрів: проблеми, перспективи»; 

 нарад-семінарів завідувачів Р(М)МК (НМЦ) з актуальних питань 

науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до впровадження нових 

Державних стандартів, піднесення ефективності методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Для підвищення рівня управлінської компетентності керівників 

навчальних закладів області організовано роботу:  
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 школи управлінської майстерності керівників навчальних закладів з 

проблеми «Традиції та інновації в діяльності загальноосвітнього навчального 

закладу» (на базі Новгородківського НВК); 

 творчої лабораторії керівників опорних шкіл з проблеми «Творча 

трансформація ідей В.О. Сухомлинського у практичну діяльність керівника 

навчального закладу» (на базі Созонівської ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградського 

району, Недогарського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 

ради; 

 творчої лабораторії заступників директорів шкіл з проблеми «Сучасні 

підходи до організації методичної роботи» (КОІППО, Бобринецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. П.П. Шумилова Бобринецької 

районної ради);  

 постійно діючого семінару-практикуму керівників обласних базових 

навчальних закладів з проблеми «Розвиток управлінських компетенцій 

сучасного керівника закладу освіти: теорія і практика»; 

  методичного коучингу директорів базових шкіл освітніх округів з 

проблеми «Аспекти діяльності базової школи освітнього округу». 

 

Працівники центру брали активну участь у проведенні обласних семінарів 

методистів РМК (НМЦ), директорів шкіл-інтернатів, керівників районних 

(міських) методичних об'єднань. 

Організовано і проведено методичні декади для педагогів 

Новомиргородського району (Трубіна В.Г.), Устинівського району 

(Ткаченко В.П.). 

Спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у квітні 

2013 року працівники центру підготували і провели Всеукраїнський науково-

практичний семінар «Роль методичного кабінету (центру) у формуванні 

науково-методичного освітнього середовища в регіоні: критерії 

ефективності».  

У рамках науково-практичного семінару презентовано досвід роботи: 

 центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради; методичного кабінету відділу освіти 

Бобринецької райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичний супровід 

професійного розвитку педагогів району в умовах модернізації освітнього 

простору»;  

 методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської 

райдержадміністрації з проблеми «Діяльність методичного кабінету в умовах 

упровадження моделі науково-методичного забезпечення якості освіти 

сільського регіону»;  

 методичного кабінету відділу освіти Долинської райдержадміністрації з 

проблеми «Реалізація особистісно орієнтованого підходу в системі методичної 

роботи з педагогічними кадрами»; 
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 методичного кабінету відділу освіти Олександрійської 

райдержадміністрації з проблеми «Інформаційно-освітнє середовище 

Олександрійщини як складова система підвищення рівня фахової 

компетентності педагогів»; 

 методичного кабінету відділу освіти Новоукраїнської 

райдержадміністрації «Секрети успіху методичної роботи»; 

 методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації з 

проблеми «Управління процесом становлення і професійного розвитку 

керівників навчальних закладів»; 

 науково-методичного центру управління освіти Олександрійської 

міської ради.  

У рамках всеукраїнського семінару презентовані творчі надбання 

педагогічних працівників методичних служб області на виставці «Методична 

служба на допомогу вчителю», тематичних журналах «Методист» (видавництво 

«Шкільний світ») та «Педагогічна думка». 

У травні організовано і проведено регіональний науково-методичний 

семінар для керівників навчальних закладів Вінницької області. 

У роботі центру традиційними стали скайп-наради, консультації в режимі 

двостороннього Інтернет-зв`язку, здійснюється обмін досвідом роботи 

засобами електронної пошти та онлайн-спілкування, модернізовано структуру 

сайту. 

Впровадження даних форм дозволяє забезпечити: 

- оперативний доступ до актуальної та термінової інформації; 

- динамічний зворотній зв’язок та можливість інтенсивного коригування 

роботи методичних служб області; 

- мотивацію до активної творчої діяльності. 

Належна увага приділялась вивченню, узагальненню і поширенню 

педагогічного досвіду. 

Завершено вивчення досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації з проблеми «Науково-методичний 

супровід професійного розвитку педагогів району в умовах модернізації 

освітнього простору» (Половенко О.В.).  

З метою вивчення досвіду роботи визначених об’єктів здійснено виїзди 

до джерел досвіду: 

-методичного кабінету відділу освіти Добровеличківської 

райдержадміністрації з проблеми «Районний методичний кабінет як ресурсний 

науково-методичний центр» (Кірішко Л.М.); 

- заступника директора з науково-методичної роботи навчально-

виховного комплексу «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3» Олійник Т.М. з проблеми «Керівні домінанти заступника: 

сучасні підходи до організації методичної роботи» (Трубіна В.Г.); 

- заступника директора з навчально-методичної роботи Компаніївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської райдержадміністрації 

Кондрашової О.І. з проблеми «Удосконалення форм і змісту методичної роботи 
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як головного фактору розвитку та підвищення професійної майстерності, 

активізації творчого потенціалу кожного вчителя» (Трубіна В.Г.). 

Досвід роботи відділу освіти Петрівської райдержадміністрації 

висвітлено у статті «Секрет успіху – наполегливість у досягненні мети» (автор 

Ткаченко В.П.). 

З метою поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби у професійній 

самореалізації педагогічних працівників освітньої галузі, вироблення стратегій 

інноваційного розвитку освіти Кіровоградщини підготовлено і проведено 

20 серпня обласний ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії 

Кіровоградщини-2013». Найкращі матеріали презентовані у анотованому 

каталозі «Сучасна освіта Кіровоградщини – 2013» (укладач А.Г. Вареха). 

Особлива увага зверталась на підготовку до 95-ї річниці від дня 

народження В.О. Сухомлинського: 

 на виконання Розпорядження голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 08 січня 2013 року № 5-р «Про підготовку до 

відзначення 95-ї річниці від дня народження В.О. Сухомлинського» розроблені 

обласні заходи, заходи Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського щодо підготовки та 

відзначення 95-ї річниці від дня народження В.О. Сухомлинського; 

 разом з кафедрою ТІМСО, науково-методичною лабораторією 

інформатики та інформаційних технологій навчання створений на сайті 

комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського» блог «Серце 

віддане дітям», започатковано роботу віртуального Інтернет-клубу, проведено 

презентацію і перше засідання клубу з «Проблеми саморозвитку та 

самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини 

О.В. Сухомлинського»; 

  працівники центру брали участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції та XV Всеукраїнських читаннях «Розвиток творчої особистості: 

діалог з В.О. Сухомлинським» (Половенко О.В., Трубіна В.Г.); у Інтернет- 

конференції «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних 

працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення 

фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку» з теми «Роль 

Всеукраїнської школи новаторства у професійному розвитку педагогічних та 

управлінських кадрів у системі післядипломної освіти» (Кірішко Л.М.); у 

Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного 

досвіду регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти: калейдоскоп 

творчих здобутків, перспективи розвитку» з теми «Регіональний підхід до 

організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

освітньому окрузі» (Кірішко Л.М.); у Всеукраїнській науково-практичній 

Інтернет-конференції «Формування управлінської компетентності керівних 

кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти» з теми «Розвиток 

управлінської компетентності керівника навчального закладу шляхом творчого 

впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського» (Трубіна В.Г.).  
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Підвищення ефективності керівництва та координації діяльності РМК 

(НМЦ) здійснювалось через аналіз: 

 планів роботи РМК, шкільної документації (концепцій діяльності, 

перспективного прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового 

забезпечення, річних планів роботи) навчальних закладів освіти Вільшанського, 

Світловодського, Устинівського, Петрівського, Новгородківського районів, м. 

Олександрії; 

 кадрового складу методичних служб регіону та керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

 структури науково-методичної роботи в області; 

 інформаційно-методичного забезпечення організації методичної роботи 

з педагогічними кадрами; 

 науково-методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з 

обдарованими дітьми; 

 науково-методичного забезпечення діяльності освітніх округів; 

 регіональних систем удосконалення професійної компетентності, 

розвитку управлінського потенціалу керівників загальноосвітніх закладів у 

системі післядипломної освіти. 

За результатами досліджень підготовлені: інформаційно-аналітичний 

посібник «Показники діяльності та розвитку методичних служб області» 

(автори Вареха А.Г., Ткаченко В.П.), статті до Методичного вісника № 49 

«Основні аспекти діяльності методичних служб: стан, проблеми, перспективи» 

(автор Вареха А.Г.), «Стан, проблеми і перспективи випереджувального 

удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти педагогічних та 

методичних працівників регіону» (автор Половенко О.В.), «Регіональний підхід 

до організації та змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 

освітньому окрузі» (автор Кірішко Л.М.), «Аналітико-прогностичне управління 

в діяльності керівника сучасного навчального закладу (автор Трубіна В.Г., 

Вареха А.Г.) Аспекти діяльності методичних служб // Методист. – Київ: 

Видавництво «Шкільний світ», 2014. – № 4. – С. 28 – 33. 

Працівники центру брали участь у комплексному вивченні діяльності 

відділу освіти, молоді та спорту Олександрівської райдержадміністаціії 

(Половенко О.В.), управління освіти, молоді та спорту Олександрівської 

міської ради (Половенко О.В.), методичного кабінету відділу освіти 

Світловодської райдержадміністрації з проблеми «Сучасні підходи до 

формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників 

у системі неперервної освіти» (Половенко О.В., Трубіна В.Г.), Бобринецької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів з питання вивчення 

організації методичної роботи та її результативності (Кірішко Л.М.). 

 

Відповідно до річного плану працівниками центру здійснені тематичні 

вивчення діяльності: 

 методичного кабінету відділу освіти Петрівської райдержадміністрації 

з проблеми «Науково-методичне забезпечення впровадження профільного 

навчання в умовах освітніх округів» (Кірішко Л.М.);  
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 методичного кабінету відділу освіти Новгородківської 

райдержадміністрації з проблеми «Створення освітнього середовища для 

формування компетентного випускника сучасної школи» (Кірішко Л.М.);  

 методичного кабінету відділу освіти Устинівської 

райдержадміністрації з проблеми «Управління науково-методичним 

забезпеченням підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми» 

(Вареха А.Г.); 

 Бобринецької райдержадміністрацій з проблеми «Управління науково-

методичним забезпеченням підготовки вчителя до роботи з обдарованими 

дітьми» (Вареха А.Г.); 

 методичного кабінету відділу освіти Устинівської 

райдержадміністрації з проблеми «Роль РМК, керівників навчальних закладів у 

впровадженні Державного стандарту базової і повної загальної освіти» 

(Трубіна В.Г.); 

 методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської 

райдержадміністрації з проблеми «Стан науково-методичного забезпечення 

кваліфікації керівників шкіл, ефективності їх управлінської діяльності щодо 

запровадження і реалізації Державних стандартів початкової і базової загальної 

середньої освіти в Онуфріївському районі»; 

 Бобринецької, Знам’янської шкіл-інтернатів з проблеми 

«Організаційно-педагогічне та науково-методичне забезпечення впровадження 

державного стандарту спеціальної освіти» (Половенко О.В.). 

Упродовж 2013 року проведено атестаційні експертизи: 

 управлінської діяльності та системи контролю за організацією 

навчально-виховного процесу (загальноосвітній цикл) у Кіровоградському 

професійному ліцеї побутового обслуговування, Коледжі приватного вищого 

навчального закладу «Кіровоградський інститут регіонального управління та 

економіки» (Трубіна В.Г.);  

 науково-методичної роботи у Кіровоградському обласному навчально-

виховному комплексі (гімназія-інтернат-школа мистецтв) (Трубіна В.Г.). 

За результатами вивчень підготовлені аналітичні довідки та рекомендації 

щодо вдосконалення діяльності методичних служб, керівників освітніх установ, 

проведені регіональні семінари для методистів, керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів, членів методичного активу Устинівського району 

(Вареха А.Г., Трубіна В.Г.), Бобринецького (Вареха А.Г.), Петрівського, 

Новгородківського районів (Кірішко Л.М.), Онуфріївського (Ткаченко В.П.), 

Світловодського (Трубіна В.Г.). 

Окремі питання щодо їх діяльності розглянуті на засіданнях Вченої, 

науково-методичної рад КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», ради 

центру («Готовність методичних служб регіону до впровадження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України 23 листопада 2011 року», «Стан, 

проблеми і перспективи випереджувального удосконалення змісту 

післядипломної освіти педагогічних та методичних працівників регіону», «Про 

шляхи реалізації методичного проекту «Кіровоградщина: історія та 
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перспективи розвитку методичних служб», «Про підсумки комплексного 

вивчення діяльності методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

Олександрівської райдержадміністрації», «Про діяльність обласного навчально-

методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичних служб», «Про результати вивчення діяльності методичного 

кабінету відділу освіти Новгородківської райдержадміністрації з проблеми 

«Створення освітнього середовища для формування компетентного випускника 

сучасної школи»). 

Оновлені функції методичного кабінету, центру (інформаційна, 

консультативна, компенсаторна, дослідницько-пошукова, проектувальна, 

впроваджувальна, аналітико-прогностична, діагностична, моніторингова, 

експертна) вимагають переорієнтації методичних служб у напрямку науково-

обґрунтованого структурування їх діяльності з включенням дієвого апарату 

критеріальної бази. 

Існуючі традиційні підходи в оцінюванні не сприяють підвищенню 

ефективності науково-методичної роботи, розвитку та самовдосконаленню її 

моделей, структур. Тому виникла необхідність розробки нової системи 

оцінювання, яка ґрунтувалася б на принципово інших засадах і дозволяла 

проводити оцінку якісних перетворень об’єкта спостереження, поточне 

коригування його діяльності та визначати на найближчу перспективу його 

розвитку. 

З огляду на вищезазначене, актуальним є в області реалізація 

всеукраїнського науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до 

оцінювання районних методичних кабінетів як науково-методичних установ», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 9.08.2010 року 

№ 804. Членами творчої групи, яка впродовж трьох останніх років працювала 

над реалізацією цього проекту, розроблені орієнтовні критерії оцінювання 

діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів).  

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти» від 29.01.2004 року № 14.1./10-164 «Про апробацію 

Орієнтовних критеріїв» та на виконання п. 2.1. наказу Міністерства освіти і 

науки України від 25.11.2013 року № 1622 «Про завершення науково-

пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних 

методичних кабінетів як науково-методичних установ» з 17 по 28 лютого 

2014 року проходила апробація Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності 

районних методичних кабінетів у методичних кабінетах відділів освіти 

Долинської, Маловисківської, Новгородківської, Устинівської 

райдержадміністрацій. 

Мета апробації: перевірка ефективності запропонованих технологій, 

інструментарію оцінювання діяльності районних методичних служб, 

розроблених на основі методики, теоретично обґрунтованої в процесі реалізації 

науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності 

районних методичних кабінетів як науково-методичних установ». 

Оцінювання зазначених вище методичних кабінетів здійснювалось 

експертною комісією відповідно до запропонованих «Орієнтовних критеріїв 
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оцінювання діяльності районних методичних кабінетів» і передбачало вивчення 

таких аспектів їх роботи: 

 кадрова робота; 

 науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності в 

регіоні; 

 формування науково-методичного середовища; 

 наукова, науково-експериментальна та інноваційна діяльність; 

 науково-методичне забезпечення управлінської діяльності в регіоні.; 

 ефективність управління науково-методичної установи; 

 матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи методкабінету; 

Практичне використання Орієнтовних критеріїв сприятиме 

самооцінюванню діяльності колективу методичного кабінету (центру) та 

аналізу тенденцій подальшого інноваційного розвитку районних (міських) 

методичних кабінетів (центрів) як науково-методичних установ.  

На часі посилення уваги до утвердження в освіті статусу експерта, до 

проблем його підготовки та оцінки компетенцій.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 25.11.2013 № 1622 та 

з метою підготовки експертів Половенко О. В. долучалась до розробки 

комплекту навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації 

експертів з оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів і 

центрів та загальноосвітніх навчальних закладів. Комплект містить програму, 

рекомендовану Міністерством освіти і науки, навчальні, навчально-тематичні 

плани, моделі компетентності та особистісних характеристик експерта, інші 

матеріали, спрямовані на підготовку фахівців з оцінювання діяльності районних 

(міських) методичних кабінетів і загальноосвітніх навчальних закладів шляхом 

проведення курсів та інших організаційно-педагогічних форм підвищення 

кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти. 

На замовлення методичних кабінетів працівниками ОНМЦ підготовлені і 

представлені на сайті комунального закладу «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» методичні рекомендації «Серпневі конференції – 2013» 

(укладачі Половенко О.В., Кірішко Л.М.), посібник «Календар методиста», 

буклет «Наша місія: координація, співпраця, партнерство, допомога» (укладач 

Кірішко Л.М.), інформаційний буклет про науково-методичні установи 

Кіровоградської області (укладач Кірішко Л.М.), методичні рекомендації щодо 

вивчення, поширення, запровадження педагогічного досвіду (автор 

Ткаченко В.П.). 

Важливим напрямом діяльності центру є науково-дослідницька робота. 

Працівники центру досліджували такі індивідуальні науково-методичні 

проблеми:  

 «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних 

кабінетів як науково-методичних установ»; 

 «Управління науково-методичним забезпеченням підготовки 

педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми»; 
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 «Становлення системи науково-методичної роботи освітніх округів» 

(Кірішко Л.М.); 

 «Науково-методичний супровід підготовки керівників шкіл до 

запровадження системи рейтингового оцінювання діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу»; 

 «Виявлення і створення умов підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти за очно-дистанційною формою організації навчального 

процесу». 

 Результати досліджень знайшли відображення у методичних посібниках, 

опублікованих у ж. «Завучу усе для роботи», «Управління школою» 

видавництва «Основа», «Завуч», «Школа», збірнику «Методична робота в 

школі», «Методист», «Сучасна школа України», «Педагогічний вісник»; 

збірнику науково-методичних матеріалів Всеукраїнської школи новаторства 

керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників післядипломної 

педагогічної освіти. 

Працівники центру долучались до розробки окремих нормативних, 

інформаційно-методичних документів. Зокрема, підготовлені зауваження і 

пропозиції до проекту Положення про національну систему рейтингової оцінки 

ЗНЗ (Ткаченко В.П.), до структури річних планів та звітів обласних інститутів 

післядипломної педагогічної освіти (Половено О.В., Кірішко Л.М.).  

 

З метою удосконалення діяльності базових навчальних закладів, як 

центрів безперервного навчання педагогів у міжкурсовий період, В.Г. Трубіна 

розробила проект «Положення про обласний базовий навчальний заклад». 

Трубіна В.Г. була керівником творчої групи, яка підготувала проекти 

«Кваліфікаційні вимоги для встановлення кваліфікаційних категорій за 

результатами атестації методистів комунального закладу «Кіровоградський 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та 

«Критерії оцінювання діяльності методиста». 

Забезпечувався організаційно-методичний супровід підготовки і 

проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2014»: 

 розроблені умови, порядок та методичні рекомендації з організації 

й проведення ІІ (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2014»; 

 ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2014», проведені інформаційно-методичні скайп-наради з питань підготовки і 

проведення І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014». 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 

2013 р. № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» розроблені заходи 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

З метою підвищення якості діяльності методичних кабінетів (центрів) 

відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та подальшого 

їхнього інноваційного розвитку як науково-методичних установ розроблений і 
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успішно реалізований науково-пошуковий проект «Кіровоградщина: історія та 

перспективи розвитку методичних служб» (розробники Половенко О.В., 

Кірішко Л.М.). 

Результативною була участь працівників центру у всеукраїнських 

представницьких заходах: 

Відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 

28.05.2013 р. № 14.1./10-1591 «Про проведення семінару працівників інститутів 

ППО» з 16 по 20 червня 2013 року Вареха А.Г. брала участь у Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі керівників структурних підрозділів інститутів 

ППО з питань координації діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

та науково-методичної роботи із теми «Спільна діяльність Вінницького 

обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників і 

методичної служби області щодо підготовки до нового 2013/2014 навчального 

року», що проходив на базі Вінницького ОІППО. 

Відповідно до листа Університету менеджменту освіти Національної 

академії педагогічних наук України від 30.04.2013 р. № 01-02/229 «Про участь 

координаторів Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти у Червневих 

методичних студіях», Кірішко Л.М. брала участь у Червневих методичних 

студіях з проблеми «Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних 

установ в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку 

України» (м. Рівне), Всеукраїнському «круглому столі» з проблеми 

«Проектування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних 

позицій регіональної школи новаторства» (м. Полтава), ІІ Всеукраїнській 

Інтернет-конференції «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-

педагогічних і педагогічних працівників як форма дисемінації інноваційного 

досвіду ОІППО: калейдоскоп творчих здобутків, перспективи розвитку». 

Досвід роботи центру, методичних кабінетів області презентувався на V 

Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня 

2013 року). 

З метою випереджувального здійснення організаційного науково-

методичного забезпечення впровадження профільного навчання та 

реалізації обласної цільової програми «Освітній округ 2011-2015» 

(затвердженої рішенням дев’ятої сесії шостого скликання Кіровоградської 

обласної ради від 19 серпня 2011 року № 167) проведені: 

 засідання лабораторії з проблеми «Інноваційні форми роботи з 

педагогічними кадрами в межах освітнього округу»; 

 практичне заняття «Управління освітнім округом: теоретичний і 

практичний аспекти»; 

 круглий стіл «Планування науково-методичної роботи освітнього округу: 

системний підхід»;  

 творчий звіт методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської 

райдержадміністрації з проблеми «Інноваційні форми науково-методичної 
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роботи в освітньому окрузі як важлива умова підвищення професійної 

майстерності учителя»;  

 мікродослідження «Створення освітніх округів та науково-методичне 

забезпечення їх діяльності».  

Створений банк даних про мережу освітніх округів в області (за даними 

методичних кабінетів він налічує 60 освітніх округів та 88 базових закладів). 

Як показав аналіз мікродослідження «Становлення методичної роботи в 

умовах освітніх округів» в області маємо позитивний досвід щодо організації 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах функціонування 

освітніх округів в Долинському, Новоархангельському, Петрівському, 

Новоукраїнському, Олександрівському, Новомиргородському районах 

(діаграми 1, 2). 

Діаграма 1  

 
Діаграма 2  

 

 
 

Порівнюючи дані за 2013-2014 рр. з 2012-2013 рр. слід відмітити, що зріс 

кількісний показник форм методичної роботи в освітніх округах (діаграма 3). 
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Діаграма 3 

 

Досвід організації, пріоритетні завдання та основні напрямки і форми 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітніх округах, 

підготовка педагогічних працівників до впровадження нових Державних 

стандартів висвітлено у статтях «Регіональний підхід до організації та змісту 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в освітньому окрузі» 

(«Методичний вісник» № 49, 2013 р.); «Науково-методичне забезпечення 

діяльності освітніх округів: регіональний аспект» (журнал «Методист» № 3, 

2013 р.) (автор Кірішко Л.М.). 

Велика увага приділяється підготовці та проведенню Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. Підготовлено ряд важливих 

проектів наказів директора департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА: 

«Про підготовку ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 

навчальному році»; 

 «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів»; 

«Про затвердження результатів III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів»; 

«Про участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів та керівників команд». 

На початку навчального року щороку готуємо накази комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
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освіти імені Василя Сухомлинського» «Про організаційне та науково-

методичне забезпечення проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад». 

Щороку роздаємо дипломи для вручення переможцям ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів відділам, 

управлінням освіти РДА, міських рад.  

Відповідно до Положення про присудження обласних премій 

переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів щороку готуємо список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та список педагогічних і науково-

педагогічних працівників, школярі яких стали переможцями ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

За підсумками проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

підготовлені аналітичні матеріали на: 

 наради при директору; 

 наради завідувачів методичних кабінетів відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад; 

 колегії департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації «Аналіз та результати проведення 

предметних олімпіад». 

З метою якісної підготовки до проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад щороку підготовлені до друку посібники «Аналітичні матеріали за 

підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

навчальних предметів» (укладач А.Г. Вареха), статті Варехи А.Г. до журналів 

«Завучу. Усе для роботи» (2014, № 5 – 6), «Методист» (2012, № 4) «Шляхи 

модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими 

учнями». 

Розпочато вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду 

центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради (далі ЦМСПС) з проблеми «Система роботи з 

організації і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад» (термін 

вивчення: 2013 – 2016 рр.). 

На сайті центру створена і постійно поповнюється напрацьованими 

матеріалами тека «Олімпіади з навчальних предметів». 

Аналіз наказів про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами Р(М)МК, НМЦ свідчить про те, що у порівнянні з 2012 роком 

розширено мережу обласних методичних форм: шкіл педагогічної 

майстерності, окружних заочних шкіл, творчих лабораторій, майстер-класів, які 

досліджують питання науково-методичного забезпечення підготовки вчителя 

до роботи з обдарованими дітьми (діаграма 1).  
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Діаграма 4 

Динаміка розвитку мережі обласних методичних формувань 

 
 

Результат роботи центру: 

• активізація пошукових досліджень щодо моделювання оптимальних 

структур науково-методичної роботи, модернізації її змісту і форм організації, 

впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання; 

• зростання професійної компетентності методичних кадрів і методичного 

активу, посилення їх впливу на підвищення методичної майстерності вчителів. 

• диференціація й індивідуалізація методичної роботи в районній (міській) і 

шкільній ланках. 

Структура НМР з педагогічними кадрами в районних, міських ланках 

 591 РМО (ММО);  

 233 опорні навчальні заклади;  

 232 творчі групи;  

 225 постійно діючих семінарів;  

 49 шкіл перспективного педагогічного досвіду;  

 98 майстер-класів;  

 24 школи педагогічної майстерності, 26 творчих лабораторій, 8 

педагогічних майстерень;  

 31 школа підвищення фахової майстерності;  

 38 шкіл молодого вчителя;  

 107 постійних консультаційних пунктів.  
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ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ 
 

Бобринецький район 

 

К.І. Крячко,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту 

Бобринецької районної державної 

адміністрації 

 

Сторінками історії методичної служби Бобринецького району 
 

До всякого діла потрібне покликання,  

всяка творча праця вимагає  

живої іскри натхнення. 

В.О. Сухомлинський 

 

Основні завдання методичної служби району полягають у 

цілеспрямованій роботі щодо залучення педагогів до постійного навчання, 

самоосвіти, розвитку творчого потенціалу, наданні їм необхідної допомоги й 

підтримки у здійсненні неперервного навчання.  

Методична робота – важлива складова післядипломної педагогічної 

освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення 

кваліфікації та професійний розвиток майстерності кожного педагогічного 

працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів навчальних 

закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.  

Вона ґрунтується на сучасних досягненнях науки з урахуванням досвіду 

діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного 

процесу.  

Розвиток освіти Бобринеччини тісно пов’язаний з історією краю 

Перша згадка про Бобринеччину, як поселення , виявлена у 1767 році при 

переписі населення та господарств півдня України Запорізьким полковником 

Андрієм Кийнашем, який доповів козацькому управлінню, що недалеко від 

річки Сугоклія засноване поселення Малий Бобринець. 

1828 рік – Бобринець набуває статусу повітового міста – це вже був 

досить великий населений пункт:  

- земська лікарня на 25 ліжок; 

- аптека; 

- 3 аптечні магазини; 

- 4 народні училища на 246 учнів. 

Восени 1874 року – заснована аристократична прогімназія, у якій 

навчалися дворяни, дочки купців, багаті міщанки. Гімназисти вивчали латинь, 

французьку та російську мову, історію, географію та математику (нині це НВК 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1»). 
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1882 рік – у м. Бобринці засновано трикласне початкове училище. 

1889 рік – відкрито церковнопарафіяльну школу. 

1890 рік – відкриваються земські школи в усіх сільських населених 

пунктах. 

1903 рік – відкрито зарічне початкове училище (нині Бобринецька ЗШ І-ІІ 

ступенів № 4) засновником якого був Калашников Вікентій Львович та 

директором – Лінніков Григорій Іванович. 

Із 1917 року навчання стало безкоштовним та доступним як для багатих 

дітей, так і бідних. 

У 1932 році , у зв'язку з ліквідацією безграмотності, розпочалася масова 

робота по залученню дорослого населення до навчання.  

На початок 1939 року в місті працювало 2 середні школи, 3 семирічні, 

1 початкова школа та сільськогосподарський технікум. 

У 1944 році відновлено навчання в усіх школах району. 

Знову діти … 

Знову поведемо 

Їх шукати істини великі і малі. 

І до кожної душі ключі знайдемо, 

Бо ми – народні вчителі! 
 

1967 рік…У цей час виникла нагальна потреба навчати вчителів, 

мобілізувати роботу з педагогічними кадрами. 

19 жовтня 1967 року видано наказ Міністерства освіти УРСР ―Про 

створення районних (міських) методичних кабінетів‖. 

З 1 грудня 1967 року почав функціонувати Бобринецький районний 

методичний кабінет. 

Першим завідувачем районного методичного кабінету був призначений 

Семесько Григорій Олександрович, за фахом вчитель російської мови та 

літератури. 

Семесько Григорій Олександрович очолював методичний кабінет два 

роки – до 1 вересня 1969 року. 

Із 9 вересня 1969 року по 9 серпня 1972 року посаду завідуючої районним 

методичним кабінетом обіймала Заслужений вчитель України Бакал Віра 

Данилівна. 

Протягом дев'яти років діяльності районного методичного кабінету: із 

серпня 1972 року по серпень 1981 року завідуючим був Шабатін Володимир 

Васильович.  

Володимир Васильович відзначався великою вимогливістю до підбору 

кадрів, їх фахової і методичної підготовки, працездатності та відповідальності, 

вимагаючи постійних пошуків, всього прогресивного, що було на той час у 

роботі районних методичних кабінетів.  

Під керівництвом Шабатіна Володимира Васильовича на посаді 

методистів районного методичного кабінету працювали: 
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№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Під керівництвом Шабатіна В.В. Під керівництвом Крячко К.І. 

1972/ 
1973 

1973/ 
1974 

1974/ 
1975 

1975/ 
1976 

1976/ 
1977 

1977/ 
1978 

1978/ 
1979 

1979/ 
1980 

1980/ 
1981 

1981/ 
1982 

1982/ 
1983 

1983/ 
1984 

1984/ 
1985 

1985/ 
1986 

1986/ 
1987 

1987/ 
1988 

1988/ 
1989 

1989/ 
1990 

1990/ 
1991 

1991/ 
1992 

1992/ 
1993 

1.   Безверха Людмила Володимирівна                      
2.  Фоміна Алла Павлівна                      
3.  Федоренко Ліна Миколаївна                      

4.  Гребенюк Інна Андріївна                      
5.  Дерев’янченко Раїса Федорівна                      
6.  Кобифа Дмитро Филимонович                      
7.  Кобифа Ольга Костянтинівна                      
8.  Мікула Марія Миколаївна                      
9.  Драгоміров Олександр Іванович                      
10.  Крячко Катерина Іванівна                      
11.  Даниленко Надія Петрівна                      
12.  Григор’єва Валентина Францівна                      
13.  Фросіняк Віра Федорівна                      
14.  Мельникова Любов Тимофіївна                      
15.  Лобань Олександра Семенівна                      
16.  Павленко Олена Леонідівна                      
17.  Туренко Надія Василівна                      
18.  Тригуб Таміла Іванівна                      
19.  Поперечна Тетяна Яківна                      
20.  Компанієць Лариса Костянтинівна                      
21.  Ніколенко Людмила Дмитрівна                      
22.  Шапошнікова Любов Леонідівна                      
23.  Басараб Тетяна Петрівна                      
24.  Цьома Галина Карпівна                      
25.  Рачковська Наталія Вікторівна                      
26.  Діденко Олександр Леонідович                      
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Із 18 січня 1982 року методичну службу Бобринецького району очолює 

завідуюча методичним кабінетом Крячко Катерина Іванівна. 

Важливими та досить ефективними формами методичної роботи з 

педагогами району були:  

 шкільні, міжшкільні та районні методичні об'єднання;  

 постійно діючі та епізодичні семінари з вчителями-предметниками, 

класними керівниками та керівниками шкіл; 

 робота з молодими вчителями; 

 робота з резервом педагогічних кадрів; 

 школи передового досвіду з різних фахів і питань; 

 творчі звіти вчителів, які претендували на звання «вчитель –

методист» та «старший вчитель» при атестації; 

 проведення Дня директора та заступника директора; 

 взаємовідвідування шкіл досвідченими керівниками молодих 

директорів і навпаки. 

У районі ефективно працювали опорні школи та школи передового 

педагогічного досвіду. Вся методична робота на початку кожного півріччя 

детально планувалася, доводилася до відома кожної школи і включалася в план 

роботи школи.  

Проведення таких заходів не тільки підвищувало відповідальність 

керівників шкіл і вчителів за їх проведення, а й сприяло підвищенню їх 

методичного і фахового рівнів.  

Велику допомогу в організації методичної роботи у той час надавали 

обласний та Центральний інститути вдосконалення вчителів.  

5 лютого 1991 року відділ освіти було переведено у приміщення нового 

адмінбудинку.  

Для працівників районного методичного кабінету були створені належні 

умови:  

• окремий кабінет для завідуючої; 

• три робочі кімнати для методистів; 

• бібліотека та читальний зал. 

У жовтні 2001 року Крячко Катерина Іванівна була делегатом 

ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, на якому було схвалено 

Національну доктрину розвитку освіти. 

У 2005-2006 навчальному році у штатах районного методичного кабінету 

було 8 методистів. 

Це дало можливість організувати методичну роботу таким чином, що 

майже з кожного предмета був методист, який, працюючи з учителями певного 

фаху, добре знав не тільки предмет, але й професійні можливості кожного 

педагога. 

Під керівництвом Крячко Катерини Іванівни методистами працювали і 

працюють: 
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№ 
з/
п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Під керівництвом Крячко К.І. 

1993/ 

1994 

1994/ 

1995 

1995/ 

1996 

1996/ 

1997 

1997/ 

1998 

1998/ 

1999 

1999/ 

2000 

2000/ 

2001 

2001/ 

2002 

2002/ 

2003 

2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

1.  Павленко Олена Леонідівна                     

2.  Туренко Надія Василівна                     

3.  Фоміна Алла Павлівна                     

4.  Поперечна Тетяна Яківна                     

5.  Компанієць Лариса Костянтинівна                     

6.  Рачковська Наталія Вікторівна                     

7.  Діденко Олександр Леонідович                     

8.  Неклеса Лілія Анатоліївна                     

9.  Крамаренко Олександра Іванівна                     

10.  Корнієць Василь Олександрович                     

11.  Тесленко Тетяна Миколаївна                     

12.  Луценко Алла Іванівна                     

13.  Стрельцова Тетяна Петрівна                     

14.  Пономаренко Ірина Валентинівна                     

15.  Мельнікова Наталія 
Володимирівна 

                    

16.  Даниленко Надія Петрівна                     

17.  Зайцева Валентина Василівна                     

18.  Яцеленко Віталій Олександрович                     

19.  Пасічник Тетяна Станіславівна                     

20.  Волошина Олена Вікторівна                     

21.  Кузьменко Оксана Володимирівна                     

22.  Білодідова Людмила Миколаївна                     

23.  Синьогуб Ірина Юріївна                     

24.  Марченко Олена Юріївна                     

25.  Літвінова Вікторія Петрівна                     
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Важливими напрямками, які окреслив в своїй діяльності районний 

методичний кабінет у роботі з педагогічними кадрами у 2006-2007 навчальному 

році були: 

 забезпечення динамічної мобільної структури методичної роботи 

складу педагогічних кадрів різних кваліфікаційних категорій; 

 формування у педагогічних працівників мотивацій до розв’язання 

актуальних проблем, вивчення педагогічного досвіду, збільшення кількості 

вчителів, що брали участь у різних формах методичної роботи; 

 використання активних форм методичної роботи з педагогічними 

кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту освіти; 

 орієнтація зростання педагогічної майстерності на її кінцеву мету – 

підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу. 

Зміст своєї діяльності РМК планував і організовував на діагностичній, 

прогностичній, моделюючій основі. Підтвердженням системності цієї роботи 

стали: 

 щорічне діагностичне анкетування педагогічних працівників у кінці 

навчального року; 

 напередодні серпневої конференції проводилося анкетування 

педагогічних працівників з метою визначення проблемних питань для 

опрацювання; співбесіди з керівниками навчальних закладів, головами РМО, 

ШМО, членами методичного активу; 

 на початку навчального року кожен навчальний заклад представляв у 

районний методичний кабінет візитну картку, яка включала: 

 робочий навчальний план закладу; 

 аналіз якісного складу педколективу;  

 структуру методичної роботи; 

 плани підвищення кваліфікації та атестації педагогічних кадрів; 

 мережу гуртків. 

19 жовтня 2006 року проведено обласний семінар вчителів російської 

мови та зарубіжної літератури за участю головного редактора газети 

―Зарубіжна література ‖ Наталії Жданової.  

У період з 3 по 6 листопада 2006 року відбувся педагогічний міст: 

―Березнівський НМЦ Рівненської області – Бобринецький РМК Кіровоградської 

області ‖.  

На високому методичному рівні проведено обласний семінар методистів 

районних методичних кабінетів, який відбувся 16 листопада 2006 року. 

Із 25 по 28 березня 2007 року працівники методичного кабінету брали 

участь у Всеукраїнському семінарі з питань формування науково-дослідницької 

компетенції керівників загальноосвітніх навчальних закладів у місті Ялті. 

17 травня 2007 року проведено обласний семінар вчителів історії та основ 

правознавства. 
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У структурі організаційно-методичної роботи з педагогічними кадрами у 

2008-2009 навчальному році в районі функціонували:  

 27 районних методичних об’єднань; 

 15 опорних загальноосвітніх навчальних закладів;  

 13 ініціативних творчих груп;  

 постійно діючі семінари для керівників навчальних закладів та 

заступників директорів з навчально-виховної роботи;  

  школи перспективного педагогічного досвіду;  

 майстер-класи (заступників директорів шкіл, педагогів-організаторів, 

вчителів музики, вихователів дошкільних навчальних закладів);  

 школи професійної адаптації вчителів;  

 школи практичної допомоги;  

 школи молодого педагога, класного керівника, бібліотекаря-початківця. 

Бобринецький районний методичний кабінет розпочав працювати над 

реалізацією спільно визначеної проблеми: «Забезпечення навчально-

методичної роботи з педагогічними кадрами на основі діагностування, 

диференціації, реалізації особистісно орієнтованого підходу, впровадження 

інформаційних технологій як одного із шляхів успішної реалізації 

Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті.  

Щорічне представлення творчих надбань освітян на районних та 

обласних педагогічних виставках. 

28 вересня 2008 року районним методичним кабінетом було представлено 

матеріали на Міжнародну конференцію з нагоди 90-річчя від дня народження 

Василя Олександровича Сухомлинського. 

17 лютого 2009 року Крячко Катерина Іванівна провела майстер-клас для 

завідувачів районних (міських) методичних кабінетів області з проблеми: 

«Піднесення ролі творчих груп у системі науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами». 

Результативності роботи над науково-методичною проблемою протягом 

років сприяють: 

 плановість і поетапність у роботі над проблемами; 

 їх опрацювання на засіданнях різних методичних формувань (районних 

і шкільних); 

 створення проблемних семінарів; 

 проведення семінарів-практикумів; 

 цілеспрямована робота методистів районного методичного кабінету, 

методичного активу, значної частини директорів шкіл та її заступників; 

 діяльність творчої групи методичного активу з проблеми: 

«Використання різноманітних традиційних і нетрадиційних форм методичної 

роботи з метою вдосконалення професійної кваліфікації та творчої 

майстерності педагогічних кадрів»; 
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 постійно діючий семінар та майстер-клас заступників директорів шкіл з 

проблеми: «Пошуки оптимальної моделі методичної роботи з педагогічними 

кадрами, спрямування методичної роботи на надання адресної допомоги у 

підвищенні кваліфікації»; 

 діяльність опорних шкіл з питань внутрішньошкільної методичної 

роботи, яка досліджує проблеми: «Вплив методичної роботи на якісний склад 

педагогічних кадрів», «Інтерактивні форми і методи роботи з педкадрами», 

«Розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників»; 

 удосконалення структури науково-методичної роботи з педагогічними 

та керівними кадрами на основі особистісно орієнтованого підходу; 

 формування ефективної, дієвої системи управління науково-

методичною роботою на основі реалізації принципів наступності, 

перспективності, оптимальності визначення мети, змісту і форм її організації; 

 використання в організації методичної роботи досягнень психолого-

педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; 

 створення власної системи діяльності, в якій поєднуються нормативні 

вимоги та індивідуальний творчий підхід. 

Постановою вченої ради Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (протокол 

№ 2 від 12 травня 2009 року) схвалено досвід роботи Бобринецького РМК з 

питань піднесення ролі опорних шкіл і творчих груп у системі науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами «Творчий потенціал опорних шкіл 

у дії». 

У 2009 році Крячко Катерина Іванівна, завідувач районного методичного 

кабінету відділу освіти Бобринецької РДА, Відмінник освіти України, вчитель-

методист, стала лауреатом обласної педагогічної премії імені Василя 

Сухомлинського. 

Пріоритетними напрямами роботи методистів є забезпечення умов для 

зростання й творчого розвитку педагогів, організація їх безперервної освіти, 

формування активної позиції, вивчення та впровадження нових освітніх 

технологій. 

Творчість – це форма людської діяльності, яка ставить за мету 

пошук і практичне створення нового, оригінального, унікального, кращого, 

прогресивного, соціально значущого.  

11 жовтня 2010 року проведено обласний семінар керівників районних 

(міських) методичних об’єднань вчителів української мови та літератури з 

проблеми: «Використання інноваційних технологій на уроках української 

мови та літератури». 

3 лютого 2011 року проведено навчальний практикум для слухачів курсів 

завідувачів та методистів районних (міських) методичних кабінетів з проблеми: 

«Наукові засади організації методичної роботи в регіоні в умовах інноваційної 

діяльності». 



128 

З метою вивчення досвіду роботи організовувалися творчі поїздки 

працівників методичного кабінету у м. Березне Рівненської області, 

м. Первомайськ Миколаївської області, до Печерського та Оболонського 

районів міста Києва, Автономної Республіки Крим (м. Ялта та Лівадія). 

Працівники районного методичного кабінету творчо співпрацюють з 

Березнівським науково-методичним центром Рівненської області.  

Систематично організовуються поїздки та відбувається обмін досвідом 

між методичними активами районів, проходять методичні мости: 

«Березнівський НМЦ Рівненської області – Бобринецький РМК 

Кіровоградської області».  

Із 23 по 28 жовтня 2011 року творча група методичного активу району 

вже вкотре здійснила творчу поїздку до Березнівського НМЦ Рівненської 

області.  

Члени делегації ознайомилися з системою методичної роботи 

Березнівської гімназії щодо підготовки висококультурного творчого педагога, 

розглянули питання розвитку інноваційної культури директора, готовність 

керівника школи ефективно здійснювати пошукову діяльність в умовах сталого 

розвитку освіти.  

Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогами, які 

працюють з обдарованими дітьми, презентував Балашівський НВК «Колегіум – 

ЗШ І – ІІ ступенів». Опанування педагогами сучасними освітніми технологіями 

«Освітня технологія як об’єкт методичної роботи» презентував Березнівський 

навчально-виховний комплекс «Економіко- гуманітарний ліцей – 

загальноосвітня школа І – ІІ ступенів».  

Методичний актив також ознайомився з проектною діяльністю та 

моделями роботи закладів щодо забезпечення оптимальних умов створення 

інноваційно-освітнього середовища (Прислуцький НВК «загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок»). 

Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності 

«Педагогіка співтворчості: управлінський аспект» представляла адміністрація 

Кам’янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів.  

Систему роботи щодо реалізації Програми національного виховання 

учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки презентувала директор 

Малинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. 

Творчий портрет навчального закладу представила директор Яринівської 

загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів. 

Запозичений досвід творчо впроваджується в практичну діяльність 

директорів, заступників та педагогів району в цілому. 
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Творчість – невід’ємна частина діяльності. 

Її можна планувати, контролювати. 

Вона не обов'язково повинна бути індивідуальною. 

У творчих процесах група людей здатна на більше, ніж  

окрема людина. 

 

 

Коли народжується зірка на небосхилі науки, творчості, решта 

світил підтримують її своїм теплом і утворюють сузір’я професійної 

майстерності. 

Творчий методист – творчий вчитель 

Колектив районного методичного 

кабінету можна порівняти з невеликим 

хором, у якому кожна партія по-своєму 

прекрасна. Тому що разом, ансамблем ми 

сіємо розумне, добре, вічне … 

 
За розум осяйний, 

За мудрість й доброту від Бога, 

Славімо та звеличуєм в віках  

Почесну працю методиста-педагога! 
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Вільшанський район 

 

О.І. Доброва,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту 

Вільшанської районної державної 

адміністрації 

 

Історичні віхи методичної служби Вільшанського району 
 

Історія створення методичного кабінету Вільшанської районної 

державної адміністрації тісно пов’язана з історією становлення методичної 

служби України.  

В 1923 році створилися перші районні опорні школи на громадських 

засадах, які були предтечею районних методичних кабінетів. Вони у 1931 році 

змінилися педагогічними базами при губерніях як структурними підрозділами 

органів освіти. 

На початку 30-х років виникла гостра проблема підготовки 

кваліфікованих вчителів, тому в 1936-37 роках були утворені районні 

педагогічні кабінети, як центри організації роботи з учителями. 

На кінець 30-х років сформувалася система підвищення кваліфікації 

педагогів, яка проіснувала до 50-х років. 

У 1956 році поновили роботу педагогічні кабінети, які виникли стихійно 

на громадських засадах у деяких областях. 

19 жовтня 1967 року був виданий наказ Міністерства освіти УРСР про 

створення районних методичних кабінетів, з моменту прийняття якого 

розпочалося інтенсивне утворення методичних кабінетів по всій Україні. 

В 1968 році було затверджено перше положення про районний 

методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу освіти і засновано 

інспекторсько-методичну службу; у 1997 році – нове положення про районний 

методичний кабінет на базі одного Закону про освіту. В 2006 році було 

запропоновано проект положення про районний методичний кабінет, як 

науково-методичну установу, який затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України №1119 у 2008 році.  

Відкриття методичних кабінетів у районах і містах області, і зокрема у 

Кіровоградській області, розпочалося з 24 грудня 1968 року (наказ 

Кіровоградського обласного відділу народної освіти від 24 грудня 1968 року 

№ 791 «Про відкриття методичних кабінетів в районах і містах області»). 

2 січня 1969 року відкрився районний методичний кабінет у 

Вільшанському районі (наказ Вільшанського районного відділу народної освіти 

від 2 січня 1969 року № 1 ―Про відкриття районного методичного кабінету»). 

Даним наказом була введена посада завідувача районним методичним 

кабінетом та одна посада методиста. 
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Наказом Вільшанського районного відділу народної освіти № 39 у 

1969 році були затверджені керівники предметних секцій: керівників шкіл, шкіл 

працюючої молоді, вчителів фізичного виховання, української мови, трудового 

навчання, російської мови, малювання і співів, математики, фізики, історії, 

географії, хімії і біології, іноземної мови, вчителів 1-3 класів, вихователів груп 

продовженого дня, класних керівників 5-7 класів, класних керівників 8-10 

класів, бібліотекарів, старших піонервожатих, працівників дошкільних установ. 

В 70-х роках у Вільшанському районі була створена районна фільмотека; 

обрано громадських методистів (8 посад) та визначено школу передового 

педагогічного досвіду (Вільшанська середня школа з питань використання 

технічних засобів навчання); визначено базові школи для проходження 

практикуму класоводами майбутніх 1-х класів; призначено завідуючих 

консультпунктами з викладання навчальних предметів; затверджено 

позаштатних інспекторів шкіл (15 осіб). 

28 травня 1970 року був виданий наказ № 65 Вільшанського районного 

відділу народної освіти «Про підготовку до серпневої наради вчителів», 

проведення якої є традиційним і до сьогоднішнього дня. 

―В 70-х роках у районі була 31 школа: 11 початкових, 17 семирічних, 

3 середніх. Майже всі середні і семирічні школи працювали в дві зміни. В той 

час налічувалось близько 300 педагогів, з них лише 32% мали вищу освіту. 

Свою кваліфікацію вони підвищували в Києві у центральному інституті 

удосконалення вчителів. 

Із спогадів завідувача районного відділу народної освіти 1967-1973 років 

Гончаренка Григорія Григоровича: «У 70-80-ті роки актуальними були питання 

піднесення ефективності навчально-виховного процесу, зміцнення навчально-

матеріальної бази, піднесення ідейно-фахового рівня вчителів, якості 

здійснення навчально-виховного процесу». 

Слід відзначити узгоджені дії, прийняття спільних рішень відділу освіти і 

районного методичного кабінету щодо удосконалення структури методичної 

роботи. Кращі школи району ставали центрами методичної допомоги. 

Традиційно, чотири рази на рік відбувались засідання предметних методичних 

об’єднань, два з яких були практичними і проводились на базі навчальних 

закладів. 

Впроваджувались нові форми організації навчально-виховного процесу: 

більша увага приділялась процесу пізнавальної та самостійної роботи учнів, 

чому сприяла постановка логічних завдань, лекційно-практична система, 

самостійна робота над матеріалом, із документами. 

У 70-ті роки всі школи перейшли на кабінетну систему навчання, 

запрацювали фільмотеки, в 1979 році почав функціонувати навчально-

виробничий комбінат. 

На початок 80-х років у районі 87% вчителів мали вищу освіту, це був 

один з найкращих показників у області.  

У Вільшанці була створена районна організація товариства «Знання». 
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Проведення спільних семінарів з колегами сусідніх Голованівського, 

Ульянівського і Добровеличківського районів були традиційними формами 

методичної роботи.  

Хочу відмітити вчителів району, чий досвід впроваджувався в практику 

роботи: Сиваченко Тетяна Романівна, вчитель історії Вільшанської середньої 

школи, яка працювала над проблемою «Організація самостійної роботи учнів»; 

Владов Семен Степанович, вчитель фізики Вільшанської середньої школи, який 

працював над проблемою «Використання технічних засобів навчання»; Опря 

Віра Іванівна, вчитель української мови та літератури Березовобалківської 

середньої школи, яка працювала над проблемою «Індивідуальний підхід до 

дітей»; Ступаченко Валентин Васильович, вчитель математики Вільшанської 

середньої школи, – «Ефективні методи навчання»; Ковальчук Андрій 

Васильович, вчитель математики Березовобалківської середньої школи, який 

працював над проблемою «Колективні форми роботи».  

Першим завідувачем Вільшанського районного методичного кабінету 

була призначена Бондар Єлизавета Василівна, яка працювала на цій посаді з 

січня 1969 року по вересень 1971 року. Вона закінчила Одеський державний 

учительський інститут у 1949 році, за фахом вчитель 5-7 класів природничо-

географічних дисциплін та Уманський державний педагогічний інститут у 

1963 році, за фахом вчитель біології та основ сільськогосподарського 

виробництва середньої школи. В 1969 році Єлизавета Василівна підвищувала 

свою кваліфікацію в Київському Центральному інституті удосконалення 

вчителів на курсах завідуючих методкабінетами. 

З вересня 1971 року по серпень 1981 року завідувачем районного 

методичного кабінету була Кушніренко Валентина Михайлівна, яка в 1971 році 

нагороджена нагрудним знаком «Відмінник народної освіти», а в 1983 році їй 

присвоєно звання «старший вчитель».  

З серпня 1981 року по серпень 1998 року завідувачем районного 

методичного кабінету був Пироженко Василь Григорович, який закінчив 

Уманський педагогічний інститут у 1958 році і здобув спеціальність вчителя 

фізики та математики. З атестаційного листа (1985 рік): «Проявив себе 

хорошим організатором методичної роботи в районі. Добре опанував зміст і 

форми методичної роботи, досить обізнаний з питаннями школознавства, 

педагогіки і психології, застосовує ефективні методи і прийоми». 

Під безпосереднім керівництвом Василя Григоровича створено районну 

картотеку передового педагогічного досвіду, в багатьох школах району 

обладнано методичні кабінети і кутки, впроваджуються в практику роботи 

вчителів-предметників лекційно-практична система, проблемний і частково-

пошуковий методи, елементи розвиваючого навчання. 

Він багато зусиль приділяв підвищенню кваліфікації педагогічних 

працівників району, їх атестації, вивченню і впровадженню в районі передового 

педагогічного досвіду. Організував роботу щодо реалізації завдань реформи 

загальноосвітньої і професійної школи. 

Теплюк Ніна Миколаївна була призначена на посаду завідувача 

Вільшанським районним методичним кабінетом у серпні 1998 року і працювала 
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на даній посаді до серпня 2010 року. Закінчила Кіровоградський державний 

педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна у 1968 році й отримала кваліфікацію 

вчителя української мови та літератури. 

Головними напрямками і завданнями діяльності, як завідувача районним 

методичним кабінетом, Ніна Миколаївна вбачала у забезпеченні освітньої та 

методичної інформованості педагогів, ознайомленні з державними 

нормативними документами, що визначають методологію сучасної освіти; 

координації діяльності та наданні науково-методичної допомоги педагогічним 

колективам; науково-методичному забезпеченні переходу на 12-річний термін 

навчання; забезпеченні й координації інноваційних технологій організації 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; 

підвищенні ефективності методичної роботи з педагогами на рівні школа – 

район – область.  

Теплюк Н.М. у 2002 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник 

освіти України», має багато грамот, подяк відділу освіти, районної державної 

адміністрації та Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.  

З перших років 

існування методичного 

кабінету і до 

сьогодення однією з 

актуальних проблем 

залишається 

кваліфікована 

підготовка молодих 

спеціалістів. 

Традиційним стало 

проведення районних 

методичних заходів з 

молодими вчителями 

Перший районний зліт 

молодих спеціалістів та профспілкового активу шкіл та дошкільних закладів 

відбувся 20 квітня 1969 року. Під час його роботи порушувалися питання 

вивчення основних етапів розвитку освіти, особливості виховання 

підростаючого покоління, формування ставлення до праці молодих 

спеціалістів, їх світогляду. 

З кінця 70-х років у практику роботи педагогів району активно 

впроваджується педагогічна спадщина Василя Олександровича 

Сухомлинського.  

29 березня 1978 року відбулася перша районна науково-практична 

конференція з питань вивчення та творчого впровадження педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського в навчально-виховний процес. 

Кадровий склад районного методичного кабінету з 1969 року по 1993 рік 

мав певні зміни: в 1969 році введено посаду методиста з кадрових питань, з 

1977 року – посаду методиста по шкільних підручниках, з 1989 року – посаду 
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методиста з дошкільного виховання, з 1991 року – посаду методиста з виховної 

роботи та початкової освіти; з 1993 року – посаду методиста по охороні 

дитинства, з 2008 року відокремлено посаду методиста з виховної роботи та 

методиста з дошкільної освіти. 

Першим методистом районного методичного кабінету була призначена 

Сиваченко Тетяна Романівна, яка працювала на цій посаді з січня 1969 року по 

вересень 1971 року. Вона закінчила Одеський учительський інститут у 

1948 році, Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка у 

1962 році та здобула фах вчителя історії середньої школи. 

У своїй методичній діяльності Сиваченко Т.Р. особливу увагу звертала на 

організацію самостійної роботи учнів на уроках і в позаурочний час; 

впровадження педагогічної спадщини А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, 

розвиток навичок дослідницької роботи учнів, організації класного колективу. 

Вона була керівником школи передового педагогічного досвіду для вчителів 

району по вивченню «Основ Радянської держави і права». 

Методистом з липня 1976 року, інспектором шкіл з вересня 1979 року, 

методистом по кадрам з лютого 1981 року по серпень 1983 року працювала 

Осадча Неля Іванівна, яка закінчила Одеський педагогічний інститут імені 

К.Д. Ушинського в 1954 і здобула освіту вчителя фізики та математики. У 

1983 році була нагороджена знаком «Відмінник народної освіти» та отримала 

звання «старший вчитель». Як методист проходила курси підвищення 

кваліфікації в Київському Центральному інституті удосконалення вчителів, 

була активною учасницею серпневих нарад вчителів. 

 

Куріпко Марія Дем'янівна працювала методистом з кадрових питань з 

вересня 1984 року по вересень 1996 року, закінчила Кіровоградський 

державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна у 1955 році, за фахом 

вчитель української мови та літератури. 

З атестаційного листа (1985 рік): «Марія Дем'янівна особливу увагу 

звертає на роботу молодих спеціалістів: вчасно оформляє наказ про 
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призначення, знайомить з навантаженням, допомагає скласти індивідуальний 

план проходження стажування. 

Проявляє турботу про тих, хто працює без відповідної освіти: наказом по 

райвно визначає школи, де можна одержати майбутнім випускникам 

консультацію, організовує зустрічі з працівниками райвно.  

Бере активну участь в проведенні атестації вчителів. 

Вона вчасно оформляє довідки і накази, направлення в інститут або 

представлення до винагороди ветерана.  

Разом із завідуючим проводить роботу з резервом керівних кадрів. 

Вона є головою районної секції товариства «Знання» по пропаганді 

питань морального виховання і педагогіки». 

Сучасний стан 

Районний методичний кабінет відділу освіти Вільшанської районної 

державної адміністрації працює над реалізацією науково-методичної проблеми 

«Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами шляхом впровадження сучасних інтерактивних 

технологій». Основними напрямами його діяльності є: 

 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх 

кваліфікації; 

 координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах; 

 спрямування науково-методичної роботи на реалізацію завдань, 

визначених Державними стандартами початкової загальної, базової і повної 

загальної середньої освіти; 

 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних 

досягнень учнів; 

 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень 

навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, 

навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

 вивчення потреб молодих спеціалістів і надання їм та іншим 

педагогічним працівникам практичної допомоги, у тому числі в період 

підготовки їх до атестації; 

 участь у роботі атестаційних комісій, надання оцінки якості навчально-

виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються; 

 організація та науково-методичне забезпечення роботи з резервом 

керівних кадрів закладів освіти району; 

 упровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних 

методів організації навчання й виховання; 

 проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших 

фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників;  

 взаємодія з Кіровоградською Малою академією наук та іншими 

учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових навчальних 

дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, тощо;  
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 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування й 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі та діяльності навчальних закладів; 

 вивчення, узагальнення й упровадження в педагогічну практику 

досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації 

навчально-виховного процесу; 

 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації 

щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи й інноваційної 

діяльності навчальних закладів та окремих педагогічних працівників; 

 висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності 

педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем 

розвитку освіти в районі. 

З метою забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійного 

та методичного рівнів, підвищення компетентності педагогічних працівників – 

значна увага приділяється зростанню ділових якостей педагогів, керівників 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Робота з педагогічними кадрами здійснюється на діагностично-

прогностичній основі з метою втілення інновацій у практику діяльності 

вчителів.  

Провідне місце в роботі з педагогічними кадрами відведено 

індивідуальній роботі, виявленню, узагальненню і поширенню педагогічного 

досвіду, реалізації системного підходу до самоосвіти вчителів із забезпеченням 

тематичної єдності масових, групових та індивідуальних форм підвищення 

їхньої кваліфікації.  

Головною метою системи методичної роботи в районі є не лише надання 

реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого 

потенціалу кожного педагога, як одного з основних факторів, що сприяють 

реформуванню освіти.  

Районним методичним кабінетом, загальноосвітніми навчальними 

закладами, позашкільним навчальним закладом, міжшкільним навчально-

виробничим комбінатом постійно підтримуються зв’язки з Кіровоградським 

обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського, районною державною адміністрацією, районною радою, 

районним центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, районним 

відділом у справах сім’ї молоді та спорту, з районною службою у справах 

неповнолітніх, з районним центром зайнятості населення, районним відділом 

міліції, бібліотекою для дітей та дорослих.  

Структура методичної роботи з педагогічними кадрами району включає 

діяльність районних методичних об’єднань, творчих груп, постійно діючих 

семінарів вчителів-предметників, голів районних методичних об’єднань та 

шкільних методичних об’єднань. 

З метою забезпечення професійних потреб педагогів, з урахуванням їх 

особистих запитів та потенційних можливостей у районі діють школи: 

- управлінського менеджменту директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів;  



137 

- методичного менеджменту заступників директорів з навчально-

виховної роботи;  

- становлення молодого вчителя «Паросток»;  

- фахового росту вчителів іноземної мови;  

- педагогічного досвіду вчителів світової літератури;  

- удосконалення управлінської діяльності керівника дошкільного 

навчального закладу;  

- резерву керівних кадрів. 

Упродовж двох останніх років на базі навчальних закладів району були 

проведені три обласні заходи: засідання Школи молодого методиста з проблеми 

«Розвиток творчого потенціалу вчителя як пріоритетний напрямок роботи 

РМК» (квітень 2011 рік); засідання лабораторії перспективного педагогічного 

досвіду методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад, директорів, заступників директорів шкіл з 

проблеми «Пріоритетні напрями національного виховання особистості та їх 

реалізація в роботі опорної школи» (квітень 2012 рік); семінар учителів основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності, педагогів-тренерів, які впроваджують 

превентивні проекти «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, 

алкоголю і наркотиків (ХОУП)» та «Школа проти СНІДу» з проблеми 

«Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих 

компетентностей школярів у навчально-виховному процесі» (вересень 

2012 року).  

Методисти районного методичного кабінету та педагогічні працівники 

району беруть активну участь у обласних науково-методичних заходах, 

конференціях, семінарах, засіданнях творчих груп, занять шкіл, організованих 

Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського. 

Традиційними стали проведення педагогічних мостів Сухоташлицького 

НВК та Березовобалківської ЗШ І-ІІІ ступенів, під час яких педагоги закладів 

обмінюються досвідом роботи з питання розвитку творчого потенціалу вчителя 

шляхом презентації методичної та виховної роботи закладів. 

З метою пошуку та підтримки творчих педагогів щорічно проводиться 

конкурс професійної майстерності «Учитель року». У 2012 році переможцем 

обласного етапу конкурсу став Паскаль Петро Андрійович, вчитель 

Сухоташлицького НВК, номінація «Фізична культура» та лауреатом Макарова 

Олена Миколаївна, вчитель Вільшанської ЗШ І-ІІІ ступенів, номінація 

«Біологія». Петро Андрійович був учасником Міжнародної науково-практичної 

конференції «Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство: 

науково-методичні виміри» та ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Валеологічна освіта в навчальних закладах країни: стан, напрямки 

й перспективи розвитку». 

У 2012 році досвід роботи вчителя світової літератури Вільшанської ЗШ 

І-ІІІ ступенів Дульдієр Тетяни Володимирівни з проблеми «Мультимедійний 

супровід уроків світової літератури» та вчителя фізичної культури 

Сухоташлицького НВК Паскаля Петра Андрійовича з проблеми «Формування 
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стійкої позитивної мотивації до занять фізичною культурою та спортом 

засобами футболу» схвалено рішенням науково-методичної лабораторії 

гуманітарно-естетичних дисциплін та рішенням науково-методичної 

лабораторії фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського.  

За роки проведення атестації в навчальних закладах району склалися і 

збереглися певні традиції. Широкого розповсюдження набули звіти вчителів у 

колективах, вечори-презентації вчителя, що атестується. 

Традиційною формою роботи навчальних закладів є проведення декад 

педагогічної майстерності, методичних калейдоскопів досягнень, під час яких 

кожен педагог, що атестується, проводить серію відкритих уроків та виховних 

заходів, предметні тижні, брейн-ринги, вікторини, КВК, різноманітні конкурси, 

читацькі конференції та ін.  

Щорічно у березні місяці проводиться районний Фестиваль педагогічних 

ідей вчителів, що атестуються.  

Робота «Школи молодого вчителя» спрямована на реалізацію наступних 

завдань: оволодіння молодими вчителями основних нормативних документів 

про школу, накреслень Національної доктрини розвитку освіти, інноваційних 

освітніх технологій, сучасних методик викладання; знайомству з методичною 

літературою, кращим досвідом вчителів району.  

Під час проведення занять у «Школі молодого вчителя» застосовуються 

різноманітні форми роботи з педагогами, які сприяють опануванню ними 

практичними вміннями й навичками вирішення проблемних ситуацій, 

дозволяють висловлювати власну думку й відстоювати позицію з окремих 

питань педагогічної діяльності. За свідченням початківців зроблено висновок, 

що така діяльність сприяє формуванню мотивації до саморозвитку, розуміння 

необхідності займатися самоосвітою; підвищенню їхнього авторитету серед 

учнів і колег, та загальнокультурного рівня.  

 Методистами систематично (на допомогу в організації методичної 

роботи та навчально-виховного процесу) готуються методичні поради, 

рекомендації, пам’ятки, випускаються методичні бюлетені.  

Важливим і актуальним питанням сьогодення є впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. 

Першими кроками до модернізації освітнього середовища є створення діючої 

локальної мережі району: електронних адрес, сайтів навчальних закладів. На 

даний час 60 відсотків педагогічних працівників мають сертифікат, що 

підтверджує їх вміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 

Щорічно у жовтні-грудні проходить ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін. За результатами участі в обласному етапі у 2012 році один 

диплом І ступеня (географія), у 2013 році три дипломи ІІІ ступеня (1 –

географія, 2 – фізична культура). 

Наші учні є активними учасниками різноманітних Всеукраїнських 

конкурсів та Міжнародних ігор: «Геліантус», «Грінвіч», «Кенгуру», «Колосок», 
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«Левеня», «Соняшник», «Мультитест». З кожним роком спостерігається 

позитивна динаміка щодо збільшення кількості конкурсів та їх учасників. 

Активно функціонує сайт районного методичного кабінету, який є дієвою 

формою дистанційного навчання та спілкування з педагогами району.  

Позитивними результатами методичної роботи у Вільшанському районі є: 

зростання професійного рівня педагогів району, створення належних умов для 

їх безперервного вдосконалення та підвищення фахової компетентності, 

надання науково-методичних консультацій працівникам дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, координація діяльності 

методичних формувань, організація та проведення масових заходів: семінарів, 

виставок, майстер-класів, тренінгів, інформаційно-методичний та аналітичний 

супровід діяльності навчальних закладів, упровадження і здійснення 

моніторингових досліджень, вивчення результативності участі у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року», Всеукраїнських олімпіадах з 

базових дисциплін і Всеукраїнських конкурсах та іграх. 

Аналіз стану роботи районного методичного кабінету на сучасному етапі 

дозволив визначити пріоритети його розвитку, реалізація яких сприятиме 

позитивним змінам у системі освіти району:  

 забезпечення якості методичної роботи та її ефективності; 

 вивчення та впровадження досягнень педагогів-новаторів у практику 

роботи педколективів; 

 стимулювання ініціативи й творчості педпрацівників, активізація їхньої 

науково-дослідницької, пошукової роботи; 

 удосконалення змісту, форм і методів роботи з педагогічними та 

керівними кадрами; 

 створення умов для підвищення рівня педагогічної освіти на 

діагностичній основі; 

 вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та 

освітньо-кваліфікаційних стандартів; 

 організація та навчально-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби; 

 вивчення стану й результатів викладання предметів, аналіз організації 

навчально-виховної та методичної роботи у навчальних закладах; 

 проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів; 

 організація науково-дослідницької роботи школярів та педагогів; 

 проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня вихованості 

інтелектуального розвитку школярів; 

 діагностика та прогнозування результатів навчально-виховного 

процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; 

 формування електронної бази даних педагогічного досвіду, 

інноваційної діяльності окремих педагогів. 

 

 

 



140 

Гайворонський район 

 

В.О. Касьяненко,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Гайворонської 

районної державної адміністрації 

 

Історія становлення і розвитку  

методичної служби Гайворонського району 
 

Кожна історична доба характеризується своїми поглядами на освіту. 

Проходять роки, змінюються покоління, а з ними і суспільний світогляд, 

з'являються нові і нові люди, визначні постаті, але залишається слід, той 

спомин про пройдений період, без якого немає справжньої історії освіти, 

гордості за рідний край, за його людей, відомих своїми педагогічними 

пошуками. 

60-ті роки були визначальними для розвитку освіти Гайворонщини. В 

1959/1960 навчальному році працювали 9 початкових, 10 восьмирічних і 10 

середніх шкіл, в яких навчалося 6024 дітей (2013/2014 н. р. – 3152). Крім того, в 

районі працювали 2 середні школи робітничої молоді, 4 середні школи 

сільської молоді і 8 окремих восьмих класів при восьмирічних школах, в яких 

навчалися без відриву від виробництва 832 особи. В 1960 році було 

418 вчителів, серед них з вищою освітою – 141. В 1961 році, за ініціативи 

М. Ставчанського, вперше не лише в УРСР, а й у всьому колишньому Союзі в 

Гайвороні було створено центр виробничого навчання, який згодом був 

реорганізований у міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Саме в 60-ті 

роки, коли освіті в державі приділялася значна увага (1960 рік з державного 

бюджету на народну освіту було виділено понад 6 млн. карбованців). Створено 

в Гайвороні районний методичний кабінет (рішення райвиконкому від 

12 вересня 1968 року № 223). Першим завідувачем районного методичного 

кабінету був Ніколайчук Олексій Нестерович, який працював на цій посаді з 

жовтня 1968 року по січень 1969 року. Методичний кабінет був розташований в 

старому приміщенні середньої школи № 5. Із січня 1969 року по серпень 

1976 року на посаді методиста, згодом завідуючої методичним кабінетом 

працювала Чабан Олена Іванівна. В обов’язки завідуючої входило керівництво 

райметодкабінетом, фільмотекою та всією методичною роботою в районі, вона 

відповідала за перепідготовку педагогічних працівників та підвищення їх 

ідейно-політичного рівня, організацію, вивчення та поширення передового 

педагогічного досвіду. Завідуюча вважала, що найголовніше для молодих 

вчителів це – набуття навичок професійного спілкування. Саме в цей час 

набули розповсюдження школи передового досвіду, постійно діючі семінари, 

одноразові короткотермінові заходи (семінари–практикуми, екскурсії, 

педагогічні читання, науково-практичні конференції тощо). Уся ця розгалужена 

система, включаючи індивідуальну самоосвіту, як основу підвищення 
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Спортивне свято 1977 р. 

кваліфікації, а також курсову перепідготовку, заочне навчання і різні заходи, 

була спрямована на постійне підвищення освітнього та наукового рівня, а 

також фахової і методичної кваліфікації педагогічних кадрів. 

За ініціативою методичного кабінету, в 70-х роках колективом 

Гайворонської середньої школи № 5 

було започатковано проведення в 

районі щорічних спортивних свят на 

стадіоні "Локомотив".  

Кожен етап розвитку системи 

народної освіти вдосконалював старі і 

розробляв нові організаційні форми і 

зміст роботи з педагогічними 

кадрами. Цьому сприяли як розвиток 

педагогічної науки, так і досвід 

вчителів-практиків.  
З 1976 року по 2005 роки на 

посаді завідуючих методкабінету працювали Чепкий Анатолій Сергійович та 

Дзярук Катерина Володимирівна. Саме за керівництва Катерини 

Володимирівни зріс імідж методкабінету. Методисти вивчали і пропагували 

передовий педагогічний досвід, працювали над інформаційно-методичним 

забезпеченням стану викладання предметів, зростанням фахової майстерності 

вчителів. Свою роботу планували так, щоб перша половина дня була відведена 

для творчої праці у методичному кабінеті, а друга половина – в школах. Робота 

в методичному кабінеті будувалася на діагностичній основі. Наприклад, 

Ткаченко А.І., методист, що відповідала за математику, провела діагностування 

і зробила висновки, що багато вчителів мають проблеми з методами та 

прийомами роботи на уроці. Щоб допомогти їм, було організовано роботу 

школи передового педагогічного досвіду на тему "Організація навчально-

пізнавальної діяльності школярів на уроках математики".  

Одним з напрямків діяльності методичної служби 80-90-х років було 

впровадження інновацій. Ще у 1986 році було запроваджено тематичний облік 

знань на уроках математики. З означеної проблеми проводилися районні 

семінари, було створено творчу групу, до складу якої входили педагоги, які 

прагнули покращити стан викладання математики: Михайлов Є.К., Гречана В.І. 

(СШ № 5), Самовол П.І. (СШ № 2), Пустовойт В.І. (Хащуватська СШ), 

Заболотна В.І. (СШ № 3), Натолочна Н.П. (Заваллівська СШ). Через декілька 

років всі вчителі математики стали застосовувати тематичне оцінювання знань. 

Пізніше вчителі інших предметів використали в своїй роботі цю інновацію. 

Тому, коли в школах України почали застосовувати тематичний облік знань, 

близько 70 % педагогів з різних предметів Гайворонського району вже добре 

знали, що це таке. Завдяки ідеям Самовола Петра Ісаковича (вчитель 

математики Гайворонської СШ № 5) у 1992 році створено експериментальний 

клас прискореного навчання "Самоосвіта". 11 учнів – одинадцятикласників з 

трьох міських шкіл прийшли на навчання. Умови роботи були жорсткі, за 

півроку належало опанувати те, на що у звичайній школі відводилося 
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10 місяців. Завдяки введеному факультативному курсу наукової організації 

праці, учні змогли швидше адаптуватися до перевантажень навчальним 

матеріалом. Досвід роботи методичного кабінету, вчителів математики району 

став відомий в області та за її межами. В 1992 році на базі загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон відбувся Всеукраїнський семінар вчителів 

математики. Педагоги приїхали заслухати "секрети" педагогічної майстерності 

Самовола П. І. Вів семінар Дивак В.В., завідуючий кабінетом математики 

Центрального інституту удосконалення вчителів.  

Всі добрі починання вчителів завжди одержували підтримку 

методистів методкабінету, особисто начальником відділу освіти Мудрим І.Л., 

який приклав багато зусиль до створення умов для теоретичного і 

методичного росту вчителів. Завідуюча методкабінетом Дзярук К.В. 

спрямовувала роботу методистів на співпрацю з учителями щодо 

впровадження досягнень педагогічної науки, перспективного досвіду. 

Методисти у 80-х-90-х роках працювали під девізом: "Умом умѐн и сердцем 

чист – таким быть должен методист". 

В 90-х роках сяяли на педагогічному небосхилі педагоги, чий досвід був 

вивчений методкабінетом. Це: Пєховська Ольга Андріївна (школа 

смт. Завалля), Гороховська Лідія Степанівна (школа № 2 м. Гайворон), 

Комірний Олександр Іванович (школа № 5 м. Гайворон), Горобець Олена 

Федорівна (школа с. Могильне) та інші. Традиційними стали районні 

педагогічні виставки "Творчі сходинки педагогів району". Завданням виставки 

було показати досягнення педагогічних колективів, пропаганда нових форм 

навчально-виховної роботи, поширення передового досвіду.  

З 2007 по 2011 роки завідуючими методичним кабінетом працювали 

Пошенко Юлія Володимирівна та Грицик Неля Георгіївна. Саме в цей період 

створено Гайворонську філію Малої академії наук, за роботу якої відповідала 

завідувач РМК, методистами розроблено рейтингову систему оцінювання 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів, положення про педагогічну 

премію імені А.Б. Резніка, рейтингові програми "Кращий вчитель міста" та 

"Кращий учень міста".  

На сторінках районної газети "Вогні комунізму", в ефірі районного радіо 

в 50-их-70-их роках минулого сторіччя часто з’являлись матеріали, які 

допомагали освітянам Гайворонщини якісно організовувати навчально-

виховний процес. Читачам були добре відомі публікації директора 

Гайворонської СШ № 5, кандидата педагогічних наук А.Б. Резніка, вчителя- 

краєзнавця Л.І. Солгутовського, заслуженого вчителя УРСР І.Л. Мудрого, 

завідуючої методичним кабінетом К.В. Дзярук, вчителя математики 

П.І. Самовола.  

З 1983 року на сторінках районної газети двічі на місяць виходила 

педагогічна сторінка "Трудовий старт", яку редагували завідуюча РМК 

К.В. Дзярук, директор Гайворонського міжшкільного навчально-виробничого 

комбінату М.М. Ставчанський і кандидат педагогічних наук А.Б. Резнік. 

Випуск "Трудового старту", в якому висвітлювався передовий досвід вчителів, 

був дуже актуальним. 
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З жовтня 1987 року по листопад 2006 року на Гайворонщині почала 

виходити освітянська газета "Першовересень", засновниками якої був відділ 

освіти Гайворонської районної державної адміністрації і науково-педагогічний 

центр "Знання". Газета виходила двічі на місяць протягом дев’ятнадцяти років, 

широко висвітлюючи всі аспекти навчально-виховного процесу, методичної 

роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району.  

Задовольняли потреби педагогів у підвищенні професійної 

компетентності у різні роки діяльності методичної служби методисти: 

Краснянська Любов Олексіївна, Лисиця Олександра Іванівна, Запорощук 

Наталія Анатоліївна, Сосонська Людмила Іванівна, Незбжицька Галина 

Леонідівна, Задорожна Марія Корніївна, Ткаченко Анастасія Іванівна. І кожен з 

них залишив добрий слід у літописі розвитку методичної роботи району. 

Методичний кабінет відділу освіти Гайворонської районної державної 

адміністрації сьогодні – це науково-методична установа, центр професійного 

спілкування педагогічних працівників, діяльність якого спрямована на 

вирішення завдань підвищення професійної компетентності педагогів, науково-

методичне забезпечення модернізації освіти відповідно до вимог Національної 

доктрини розвитку освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, формування основних професійних компетентностей учителів, 

піднесення ефективності самоосвіти педагогічних працівників, творче 

впровадження в практику роботи педагогічних ідей В.О. Сухомлинського, 

А.Б. Рєзніка.  

В арсеналі методичної служби – районні методичні об’єднання, семінари-

практикуми, тренінги, клуби "Математичний світ", "Завуч", творчі педагогічні 

лабораторії з проблем: "Професійна підготовка вчителя до роботи з 

обдарованими дітьми", "Профорієнтація учнівської молоді", школи 

педагогічної майстерності, молодого вчителя, творчі групи, майстер-класи, 

консультативні пункти, науково-практичні конференції та адресна методична 

допомога.  

Забезпечує постійний поступ уперед у розвитку науково-методичної 

роботи команда високопрофесійних працівників районного методичного 

кабінету, які підтримують інноваційні процеси. Це методисти Береза І.Г., 

Латуша Н.П., Коренюк В.В., Пономаренко В.С., Русавська А.І., Філіпчук М.Д., 

Пасєчнік Т.В. Уміле поєднання творчого потенціалу педагогічного колективу 

методичного кабінету, навчально-методичного ресурсу дає можливість 

забезпечувати сталий розвиток освітньої галузі, постійне зростання учнівських 

та вчительських досягнень на обласному рівні. У 2014 році маємо 

17 переможців обласних олімпіад, 14 переможців ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України, 2 лауреати обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель 

року-2014". Педагоги друкуються у фахових виданнях, беруть участь в 

обласних конференціях. Але попереду ще багато роботи, ми будемо йти вперед, 

невтомно працювати, учитись, творити, щоб методична служба району зайняла 

гідне місце в освітянських небосхилах області та України.  
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Добровеличківський район 

 

В.М. Личко, І.Г. Ткаченко, 

методисти методичного кабінету 

відділу освіти Добровеличківської 

районної державної адміністрації 

 

Нариси з історії районного методичного кабінету відділу 

освіти, молоді та спорту Добровеличківської 

райдержадміністрації 
 

Методисти, вчителі вчителів, щодня вони перебувають в пошуку 

педагогічних новинок, передового педагогічного досвіду для різних категорій 

педагогів. Завданням районного методичного кабінету є здійснення науково-

методичного забезпечення системи середньої та дошкільної освіти. В різні часи, 

починаючи з далекого 1967 року (створення РМК), у районному методичному 

кабінеті працювали десятки педагогів, для когось з них робота в РМК стала 

черговим кроком у посадовому зростанні, а для інших справжньої перевіркою 

на здатність навчати своїх колег нових форм, методів роботи, втілювати у 

життя нові підходи в навчанні та вихованні.  

Задовольняли потреби педагогів у підвищенні професійної 

компетентності у різні роки діяльності методичної служби методисти: 

Алєксєєва Валентина Андріївна, Бастрикіна Тамара Олександрівна, Бурага Віра 

Миколаївна, Бобко Ніна Олімпіївна, Гашпоренко Галина Юхимівна, Глухова 

Алла Георгіївна, Голубєєва Тетяна Володимирівна, Гуцаленко Таїса 

Михайлівна, Добрякова Віра Миколаївна, Дунь Олександр Григорович, 

Залужна Світлана Дем’янівна, Івахно Олена Анатоліївна, Іванова Надія 

Костянтинівна, Калашник Олена Анатоліївна, Кисла Ольга Леонідівна, Кулик 

Тетяна Василівна, Климчук Наталія Миколаївна, Лисак Антоніна Сергіївна, 

Лучейко Михайло Юрійович, Мар’янов Іван Григорович, Островська Антоніна 

Борисівна, Панасова Лариса Олександрівна, Панченко Оксана Іванівна, 

Пузирей Жанна Григорівна, Смілянець Ірина Олексіївна, Сорокіна Любов 

Миколаївна, Сухина Марія Іванівна, Турта Олександра Антонівна. 

І кожен з них залишив добрий слід у літописі розвитку науково-

методичної роботи району. Саме їм вдалося відкрити такі визначні імена 

педагогів району, як Манько І.Я. (Липнязька ЗШ), Нога В.Я. 

(Добровеличківська ЗШ – інтернат), Наводнюк І.Й. (Помічнянська ЗШ № 2), 

Кулинич П.І. (Тишківська ЗШ № 2), Сидельников М.О. (Помічнянська ЗШ №1), 

Красота О.Т. (Помічнянська ЗШ № 1), Коляда Н.С. (Добровеличківська ЗШ 

№ 2), Федорова Г.М. (Добровеличківська ЗШ № 1), Гринюк О.М. 

(Помічнянська ЗШ № 3), Степанова Л.В. (Добровеличківська ЗШ № 1) та багато 

інших. 

Задовго до організації районного методичного кабінету в системі району 

існувала система підвищення кваліфікації педагогічних працівників. В 60-х 
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Районна конференція 

педагогічних працівників 

роках основними формами підвищення якості роботи вчителя в районі є: 

районні, шкільні і міжшкільні предметні комісії, районні семінари-практикуми 

та короткотривалі курси, обласні курси при ОІУВ, місячні курси при 

педінститутах та педуніверситетах, ШППД, науково-теоретичні конференції, 

педагогічні читання, обмін досвідом.  

«На засіданнях предметних комісій вчителі розглядали і обговорювали 

навчальні плани і програми, обмінювалися досвідом роботи, ретельно вивчали 

все нове, що пов’язане з досвідом учителів м. Липецька. Найголовніше з 

липецького досвіду – залучення учнів до роботи протягом усього уроку. Ідея 

раціональної організації уроку відкривала прекрасні перспективи поліпшення 

другої, не менш важливої сторони педагогічного процесу – виховної роботи. 

У своїй роботі предметні комісії уникали суто теоретичних питань, кожне 

питання висвітлювалося практично» (газ. с/ж, №24 від 12.02.1963). 

Важливе місце в цей період займає така форма роботи, як обмін ППД. 

«На базі Добровеличківської школи-інтернату відбувся дводенний семінар 

керівників шкіл, основне завдання якого полягало в тому, щоб вивчити форми і 

методи роботи педагогічного колективу, адміністрації школи, комсомольської, 

піонерської, учнівської організацій, використання дорогоцінних скарбів 

навчальних кабінетів, кабінетів-класів, виробничих майстерень, бібліотек в 

боротьбі за міцні і ґрунтовні знання» (газ. с\ж від 17.12.1964 р. №150). 

У середині 60-х років при школах створюються педагогічні кабінети, що 

надають допомогу директору школи в справі пропаганди і впровадження 

передового педагогічного досвіду. Джерелом методичних матеріалів є доповіді 

вчителів, з якими вони виступають на засіданнях методичних секцій, 

теоретичних конференціях, розробки відкритих уроків, рубрика «на допомогу 

класному керівнику», творчі роботи учнів (реферати, альбоми, вірші тощо), 

офіційні матеріали (навчальні плани, програми, плани роботи методичних 

секцій) (с\ж № 346 від 17.04.1965). 

Велика увага приділяється самоосвіті 

вчителів. Упроваджувались рекомендовані 

Міністерством освіти УРСР програми для 

самостійної роботи учителів, якими 

передбачено поглиблення знань учителів у 

галузі теорії марксизму-ленінізму, 

удосконалення їх науково-теоретичної 

підготовки, всебічне ознайомлення з 

психологічними основами освітнього і 

виховного процесу, проблемами дидактики, 

теорією і практикою виховної роботи, змістом 

і методикою викладання за новим навчальним планом. 

У 1967 році при районному відділі народної освіти на Добровеличківщині 

було створено невелику за чисельністю, але досить необхідну методичну 

службу, перед якою вперше поставлено завдання державної ваги: забезпечити 

систему заходів, спрямованих на постійне зростання професійного рівня 

педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. 
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Біля витоків районного методичного кабінету стали талановиті організатори та 

високопрофесійні педагоги: Дунь Олександр Григорович, Бурага Віра 

Миколаївна, Фіщенко Олена Гаврилівна, Зазимко Катерина Павлівна. Першим 

завідувачем районного методичного кабінету став Дунь Олександр Григорович. 

За роки роботи на цій посаді він багато зробив для зміцнення навчально-

методичної бази кабінету, впровадження в практику роботи вчителів району 

педагогічного досвіду, створив систему післядипломного навчання 

вчительства. Яким же нестримним було бажання педагогів вчитися, якщо на 

найперші семінари, зустрічі, заняття методичного активу, підготовлені 

методичними працівниками, доводилося добиратися із усіх віддалених куточків 

району. 

До 1970 року штати методкабінету складались із завідувача РМК та 

одного методиста, а в 1971 році до складу РМК було введено посаду другого 

методиста. Саме в цей період особливо важливого значення набуває робота 

шкільних виробничих бригад і районний методичний кабінет забезпечує 

методичний супровід цієї діяльності навчальних закладів району. Для творчо 

працюючих вчителів починають ефективно працювати опорні школи та школи 

передового педагогічного досвіду. РМК ставить перед собою головне завдання 

– ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, кращими надбаннями 

вчителів. З цією метою організовуються екскурсії для педагогів району у різні 

куточки країни: Москву, Київ, Дніпропетровськ, Одесу та інші центри 

педагогічного досвіду. 

Розвиток освіти і педагогіки в Україні у 60-80-х роках ХХ ст. 

характеризується пошуками більш досконалих форм, термінів навчання та його 

змістового наповнення. Було прийнято ряд постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів 

СРСР: «Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи середньої 

загальноосвітньої школи» (1966 р.), «Про завершення переходу до загальної 

середньої освіти молоді та дальший розвиток загальноосвітньої школи» 

(1972 р.), «Про дальше покращення навчання, виховання учнів загальноосвітніх 

шкіл і підготовку їх до праці» та ін. На виконання цих постанов в школах 

запроваджується кабінетна система навчання, вводяться розвивальні форми і 

методи: програмоване, проблемне навчання, дослідницький метод тощо. 

У 70-80 роки робота районного методичного кабінету спрямована на 

підвищення методичного, наукового і фахового рівня вчителів, піднесення 

рівня викладання основ наук та якості знань учнів, упровадження передового 

педагогічного досвіду в роботу вчителів шкіл.  

Згідно Постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по народній освіті на 

виконання рішень ХХУ-ХХУІ з’їздів КПРС були введені нові посади в апараті 

райвно та районного методичного кабінету. 

Так, згідно постанови ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 24 листопада 

1977 року №1029 «Про перехід на безкоштовне користування підручниками 

учнів загальноосвітніх шкіл», з 7 вересня 1978 року в РМК введена посада 

методиста по бібліотечних фондах шкільних підручників. В обов’язки 

методиста входив контроль і керівництво за створенням у всіх школах фондів 
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підручників для учнів, збереженням і правильним розподілом та раціональним 

використанням книжкового фонду і підручників шкільних бібліотек.  

Наприкінці 70-х років структура методичної служби району 

вдосконалюється. У «Типовому положенні про районний (міський) методичний 

кабінет» були визначені основні напрями роботи районних (міських) 

методичних кабінетів, а також приділялася особлива увага підбору методистів, 

здатних працювати творчо, які добре знають специфіку свого району (міста), 

володіють досвідом організаторської діяльності. Згідно розпорядження 

Міністерства освіти УРСР №131-6/1645 від 5.12. 1980 року в РМК введено 

посаду методиста по кадрах, в обов’язки якого входить: раціональне і повне 

забезпечення підвідомчих навчально-виховних закладів кваліфікованими 

педагогічними кадрами, створення умов для наповнення шкіл педагогічними 

кадрами за рахунок профорієнтації учнів в педвузи, підвищення професійного 

рівня молодих учителів.   

Основні напрямки діяльності РМК – підвищення ідейно-теоретичного 

рівня та фахової кваліфікації педагогічних працівників, вивчення і 

впровадження в практику роботи сучасних досягнень педагогічної науки, 

передового педагогічного досвіду, вивчення стану роботи з педагогічними 

кадрами та навчально-виховного процесу в установах освіти, розкриття 

багатогранної діяльності вчителя щодо підвищення якості викладання основ 

наук за вдосконаленими програмами та підручниками, робота ради районного 

методичного кабінету. Особлива увага звертається на шляхи подальшої 

актуалізації і вдосконалення роботи вчителів щодо вивчення учнями 

документів партійних з’їздів, Пленумів ЦК КПРС, рішень партії та уряду в 

галузі суспільно-політичного життя країни, виховання учнів на прикладах 

життя і діяльності В.І. Леніна, вивчення в середній школі творів Л. Брежнєва 

«Спогади», «Мала земля», «Відродження», «Цілина». 

Проблемою районного методичного кабінету в ці роки є забезпечення 

глибоких і міцних знань та ідейних переконань учнів на основі удосконалення 

кабінетної системи навчання. 

Робота РМК, РМО планується згідно інструкційно-методичного листа 

МО УРСР «Планування і облік роботи загальноосвітньої школи» (1982 р.), 

«Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх 

шкіл УРСР» (1982 р.).  

Працює рада РМК, актив РМК, група позаштатних кореспондентів для 

підготовки статей про педагогічний досвід вчителів в місцеву газету «Сільське 

життя». 

У структурі методичної роботи функціонують предметні районні 

методичні об’єднання, опорні школи, школи ППД, постійно діючі семінари, 

міжшкільні, шкільні методичні об’єднання. 

Зі спогадів Шепетухи О.П., завідуючої Добровеличківським районним 

методичним кабінетом (1978-1982 рр.): «Штат працівників РМК – 3 особи, крім 

завідуючого РМК працювало два методисти: Гашпоренко Г.Ю., за фахом – 

вчитель математики, Гуцаленко Т.М., за фахом – вчитель української мови та 
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літератури, відповідала за роботу бібліотечного фонду РМК та шкільних 

бібліотек». 

Девізом роботи стали рекомендації Всесоюзного з’їзду вчителів: 

«Систематично підвищувати рівень педагогічної культури, методичної і 

професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників шкіл. Методичну 

роботу педагогів спрямовували на вивчення педагогічної літератури і 

передового педагогічного досвіду з найбільш актуальних проблем навчання і 

виховання школярів». 

Основні проблемні питання, які вирішували методисти: 

- підвищення впливу методичної роботи на ефективність і якість 

уроку, рівень знань, умінь і навичок учнів; 

- озброєння вчителів методикою комплексного підходу до 

гармонійного всебічного виховання школярів; 

- впровадження в практику роботи шкіл педагогічної спадщини 

Василя Сухомлинського та передового педагогічного досвіду. 

Це були роки активного впровадження кабінетної системи навчання, 

створення і удосконалення роботи опорних шкіл, шкіл передового 

педагогічного досвіду, творчих груп. На той час в районі працювало 8 опорних 

шкіл, 7 шкіл передового педагогічного досвіду, 12 постійно діючих семінарів та 

семінарів-практикумів. На засіданнях важливими моментами було відвідання 

відкритих уроків, їх аналіз з позицій оптимізації навчально-виховного процесу. 

Всі учасники обов’язково одержували добірку методичних матеріалів з 

тематики засідань. 

Початкова ланка освіти в ці роки активно впроваджувала в свою роботу 

заклик педагогів м. Києва «Початковій ланці загальноосвітньої школи – 

високий рівень навчання і комуністичного виховання». З цього напрямку 

проводився в районі обласний семінар на базі Добровеличківських шкіл № 1, 

№ 2 та школи-інтернату за участю зав. кабінетом ОІУВ Савєльєвої С.С. 

РМК тісно співпрацював та впроваджував досвіди роботи 

Олександрівського РМК (Ващук В.О.), Новоукраїнського РМК (Крецул Л.І.). 

За час моєї роботи в РМК було докорінно змінено планування методичної 

роботи РМК і шкіл, створені картотеки передового педагогічного досвіду та 

курсової підготовки, впорядковано бібліотечний фонд РМК. Були розроблені 

методичні рекомендації і згідно них створювались шкільні методичні кабінети з 

подальшою їх паспортизацією. 

80-ті роки стали періодом великих надій і початком перших труднощів, 

пов’язаних з роботою методичної служби району. В цей час очолювали 

методичну службу району такі досвідчені педагоги, як Стрілець Лариса 

Іванівна, Залужна Світлана Дем’янівна, а з 1987 і по 2001 рік біля керма РМК 

стояв Мар’янов Іван Григорович. У ці роки вдалося збільшити штатну 

чисельність працівників методичного кабінету. Користувались великим 

попитом у педагогів фонди районної фільмотеки при РМК, якою керували 

Койда В.Д. та Мовчан Л.І. Бібліотека РМК поповнилась новими 

надходженнями педагогічних посібників та наукової-методичної літератури. 
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Бібліотечними фондами в різні роки завідували: Гуцаленко Т.М., 

Бондаренко В.В., Кисла О.Л., Оситнянко О.В., Клібанович Л.А. 

90-ті роки співпали із важким економічним становищем в Україні. 

Вчителі не отримували заробітну плату, а якщо отримували, то лише бартером, 

освіта майже не фінансувалася. Педагогічну та методичну пресу виписували 

одиниці, а для потреб РМК змогли лише передплатити декілька педагогічних 

видань. Інформаційний голод став поштовхом до надання адресної допомоги 

кожному педагогу. 

У той же час це були роки, коли в освіті, незважаючи на труднощі та 

виклики часу, залишились лише найстійкіші ентузіасти своєї справи. 

Методисти використовували творчі підходи у підготовці до методичних 

заходів, організації конкурсів та інших масових заходів, які проводились в 

районі. Разом з тим вчителі бачили тогочасні проблеми і з розумінням 

ставилися до тих форм методичної роботи, які пропонувались РМК. 

Для цих років одним із пріоритетів методичної роботи стає підвищення 

кваліфікації педагогів. У цей же час об’єктом детального вивчення стає і 

методичне об’єднання, як одна з найважливіших організаційних форм 

методичної роботи, започатковуються цікаві та ефективні форми методичної 

роботи з керівниками шкіл і вчителями, такі як: взаємовідвідування та 

обговорення уроків, консультування молодих педагогів, динамічні та творчі 

групи тощо. Щодо загальної оцінки роботи методичної служби району, то вона 

належним чином оцінювалась як з боку обласних установ та організацій, так і з 

боку Міністерства освіти України. Щороку збільшується кількість керівників 

шкіл і вчителів, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник народної освіти». 

На межі ХХ-ХХІ століть методичній службі приділяється значна роль не 

лише в осмисленні інноваційних ідей, а й у їх упровадженні, у збереженні і 

зміцненні педагогічних традицій, у стимулюванні активного новаторського 

пошуку і вдосконаленні педагогічної майстерності. На початку третього 

тисячоліття основним акордом в організації безперервної фахової освіти стає 

допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, 

вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної 

підготовки; активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої 

адаптації в умовах, що постійно змінюються. 

 З 2001 по 2003 рік районним методичним кабінетом керувала Молчанова 

Юлія Леонтіївна, яка зорієнтовувала колектив райметодкабінету на 

впровадження особистісного підходу до організації методичної роботи, пошук і 

підтримку творчості та інноваційності кожного педагога. 

Починаючи з 2000 року штати районного методичного кабінету 

приводяться у відповідність до «Положення про районний (міський) 

методичний кабінет». Кількість працівників РМК зросла до 10 осіб – 

висококваліфікованих, творчих методистів, що безпосередньо впливає на якість 

надання методичних послуг педагогам району. 

В період з 2003 по 2007 рік завідуючою районного методичного кабінету 

працювала Климчук Наталія Миколаївна. В РМК відбулися значні зміни у 

підходах до організації методичної роботи. Творча, ініціативна Наталія 
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Миколаївна своїм ентузіазмом запалювала до роботи своїх колег. Були 

здійснені творчі поїздки методистів РМК до знаних в Україні центрів 

передового педагогічного досвіду: Києва, Кривого Рогу, смт Ставище Київської 

області, міста Южний Одеської області. Освітяни району були учасниками 

Всеукраїнської виставки «Освіта України ХХІ століття». На науково-практичні 

конференції, які двічі на рік проводились в районі, приїздили науковці академії 

педагогічних наук України, інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 

зав’язалась тісна співпраця з Криворізьким природничим ліцеєм, членом 

кореспондентом академії педагогічних наук Сологубом А.І. Впроваджується в 

практику навчальних закладів проект «Піснезнайка». Почалось видання 

щомісячного інформаційного-методичного збірника «Педагогічний орієнтир». 

РМК підписував величезну кількість періодичної преси різних напрямків. 

Районний методичний кабінет отримав нові комп’ютери, мультимедійне 

обладнання. Підключення до мережі «Інтернет» не просто дало змогу виходу в 

інформаційний простір, а й освоювати нові технології методичної роботи. 

Досвід роботи завідуючої РМК Климчук Н.М. було вивчено та 

узагальнено Кіровоградським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти. 

З 2007 по 2013 рік завідуючою райметодкабінетом працювала Калашник 

Олена Анатоліївна. За цей час в 2008 році в структурі РМК з’явилась 

психологічна служба, Оленою Анатоліївною було створено сайт РМК, через 

який налагоджено тісний зв'язок з педагогами району. Активно 

впроваджувались інформаційно-комунікаційні технології в роботі РМК. Разом з 

цим значна робота проводилась по виявленню творчо працюючих педагогів, 

підтримки їх у конкурсах педагогічної майстерності. Так, в 2010-2013 роках 

переможцями обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» 

ставали: в номінації «Фізика» Скороход С.В., в номінаціях «Історія» та «Етика» 

Колісніченко С.В., обоє педагогів з Помічнянської ЗШ № 1. Районний 

методичний кабінет один з перших в області активно розпочав проведення 

моніторингових досліджень якості освіти. 

Методистами РМК було вивчено та узагальнено досвід роботи 

22 педагогів району, презентовано його на обласних виставках, науково-

практичних конференціях. 

На сьогоднішній день в районному методичному кабінеті працює шість 

методистів: Бондаренко В.В., Бондаренко Т.Л., Личко В.М., Попроцька Л.М., 

Ткаченко І.Г., Тущенко В.І., керівництво якими здійснює молодий 

перспективний керівник Заєць І.О. Незважаючи на всі проблеми з якими 

доводиться стикатись сьогодні, РМК намагається бути справжнім освітньо-

ресурсним центром для надання методичної допомоги педагогам, розкриття їх 

творчого потенціалу, адже головним пріоритетом в роботі закладу є пріоритет 

вчителя. 
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Долинський район 

 

В.І. Данилюк,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Долинської районної 

державної адміністрації 

 

Методист – це покликання 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти,  

молоді та спорту Долинської райдержадміністрації) 

 

Відділ освіти очолює досвідчений, 

творчий, креативний педагог – Гадірова Оксана 

Вікторівна, яка уміло скеровує діяльність 

освітньої галузі регіону на виконання програм. 

В районі затверджені і впроваджуються:  

- цільова соціальна програма розвитку 

позашкільної освіти та підтримки обдарованої 

молоді на період до 2014 року; 

- програма ―Шкільний автобус‖ на 2011-

2015 роки; 

- цільова програма на 2011-2015 роки 

«Шкільна парта»; 

- цільова програма розвитку дошкільної 

освіти; 

- програма «Освітній округ 2012-2015 рр.» 

Модернізація системи освіти в Україні зумовлює потребу в оновленні 

професійної підготовки керівних, методичних, педагогічних працівників, 

підвищення рівня їхньої готовності працювати в інноваційному освітньому 

просторі. 

Наявність дієвої цілісної системи забезпечує виконання завдань розвитку 

освіти району, обумовлює модернізацію моделі методичної служби, 

формування компетентного вчителя.  

Інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи сприяє 

задоволенню освітніх потреб педагогічних працівників та спрямовує на 

вирішення науково-методичної проблеми «Особистісно орієнтований підхід до 

організації методичної роботи з педагогічними кадрами». 

Практичний досвід, висока професійна майстерність, організаторські 

здібності методистів РМК впливають на розвиток професійної компетентності 

педагогічних працівників Долинщини.  
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Данилюк Вікторія Іванівна очолює 

методичний кабінет 7 років. За цей час в районі 

створена цілісна інтегрована система науково-

методичної роботи, яка виражається в 

диференційованому підході до роботи з 

педагогічними кадрами і спрямована на розвиток 

професійної компетентності, стимулювання 

самоосвіти та творчих пошуків педагогів. Така 

система роботи дає можливість самореалізуватись 

кожному методисту та вчителю. Управління 

науково-методичною роботою – це процес 

цілеспрямованої взаємодії завідувача методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації Данилюк Вікторії Іванівни з методистами, іншими 

педагогічними працівниками, методичним активом.  

 
Із 9 методистів, які працюють в методичному кабінеті, 6 мають значний 

досвід роботи (понад 10 років). Вищу кваліфікаційну категорію – 5.  

Творчий підхід до планування діяльності методичних формувань 

забезпечує ефективну організацію роботи з педагогами, спрямованої на 

результат – конкретну допомогу вчителю в підвищенні його педагогічної 

майстерності. 

Методисти постійно працюють над удосконаленням форм проведення 

методичних заходів.  

При проведенні методичних заходів ефективно використовується багата 

палітра інтерактивних форм, методів, вправ: методичні діалоги, акваріум, 

дискусії, сенкани, мікрофони, студії тощо. Методистами розроблені 

циклограми, плани-графіки проведення методичних заходів, структури роботи з 

педагогічними кадрами, забезпечення координаційної діяльності методичного 

кабінету з роботою закладів освіти, своєчасне інформування щодо заходів, їх 

змісту і форми проведення та забезпечення доцільної участі в них. 

Важлива роль відводиться семінарам-практикумам, під час яких детально 

розглядаються окремі теоретичні положення, формуються вміння та навички їх 

практичного застосування, розробляються методичні розробки, організовується 

пошуково-дослідницька, експериментально-дослідницька робота з питань 

навчально-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу. 
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У навчанні керівників навчальних закладів (директорів та заступників) 

використовуються активні форми: круглі столи, диспути, майстер-класи, студії. 

Слід відзначити, що в основу навчання покладено діяльнісний та 

компетентнісний підходи. 

З метою вивчення досвіду роботи кращих методичних кабінетів України 

представники методичної служби району здійснили творчі поїздки до міст: 

Рівного, Умані, Кривого Рогу. 

 
Богоявленська Людмила Сергіївна 

Проблема: «Управління процесом професійного 

зростання молодого вчителя в 

умовах модернізації освіти». 
Богоявленська Людмила Сергіївна свою 

діяльність спрямовує на проведення методичних 

заходів, аналіз та підбір педагогічних кадрів, 

забезпечення атестації педагогічних працівників, 

формує кадровий резерв, працює зі стажистами 

та молодими вчителями.  

 



154 

Баленко Наталія Григорівна, 
методист методичного кабінету  

з дошкільної освіти, 
 працює над проблемою: 

«Емоційно-ціннісний розвиток 

дошкільників в умовах переходу на нову 

програму «Я у Світі». 

У 2012 році зміст освітньо-

виховного процесу в дошкільних закладах 

визначався Базовим компонентом 

дошкільної освіти. З 2009 року педагогічні колективи працюють за Базовою 

програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та з 2011 року за 

Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

Станом на 14 березня 2013 року на території району функціонують 17 

дошкільних навчальних закладів, з них 13 постійно діючих. Дошкільною 

освітою охоплено 1035 

вихованців. Загальна 

кількість дітей району від 

0 до 6 років налічує 2156. 

На виконання статті 

7 Закону України «Про 

дошкільну освіту» для 

дошкільників старшого 

віку на базі дошкільного 

навчального закладу № 4 

«Казка» м. Долинської 

відкрито консультативний 

пункт для батьків, діти, 

яких не відвідують 

дошкільний навчальний 

заклад.  
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Григораш  
Наталія Василівна, 

методист методичного кабінету  
з початкової освіти, 

працює над проблемою: 
 «Активізація та розвиток потенціалу 

педагогічних працівників у процесі запровадження 

в навчальний процес початкової школи 

інноваційних технологій». 

Глибинний зміст самої назви «початкова 

школа», «школа І ступеня» зумовлює особливу 

роль цієї ланки і особливу відповідальність педагогів за якість її результатів. 

Цей вік, як ніякий інший етап шкільної освіти, багатий своїми ресурсами, 

які треба вчасно виявити і розвинути.  

Григораш Наталія Василівна 12 років координує роботу вчителів 

початкових класів щодо впровадження інноваційних психолого-педагогічних 

ідей, методів та технологій навчання, співпрацює з Кіровоградським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського, 

педагогічними працівниками, батьківською громадськістю, учнями і 

вихованцями.  

З метою активізації та розвитку потенціалу даної категорії працівників у 

районі склалася відповідна структура методичної роботи – методичних 

об'єднань: перших, других, третіх, четвертих класів. 

 
Вчителі перших класів, як і всі педагоги України, почали працювати за 

новим Державним стандартом, новими Типовими навчальними планами та 

програмами.  

Вчителі початкових класів друкують методичні посібники, в яких 

діляться своїм досвідом, рекомендаціями, а також представляють уроки та 

виховні заходи у Всеукраїнських журналах та газеті «Початкова школа». 

Учні 3-х, 4-х класів є постійними учасниками конкурсу знавців 

української мови ім. Петра Яцика, «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», саме 

участь у Всенародному інтерактивному природничому конкурсі «Колосок» 

найактивніша. 

З жовтня 2012 року започатковані олімпіади з природознавства та 

математики для учнів 4-х класів, які є своєрідним підвищенням рівня інтересу 

до різних форм самовираження учнів школи І ступеня. 
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Мелецька Світлана Анатоліївна, 
методист методичного кабінету, 

працює з проблеми: 
«Науково-методична забезпеченість 

формування компетентностей учителів фізико-

природничо-математичного профілю до роботи з 

обдарованими учнями». 

Світлана Анатоліївна особливу увагу 

акцентує на створенні відповідних умов для якісної 

підготовки учнів до предметних олімпіад, 

конкурсів, турнірів, конференцій, залучення до 

науково-дослідницької та експериментальної діяльності.  

Так, в цьому році в районному етапі предметних олімпіад взяли участь 

758 учнів, з них 207 стали переможцями. Високі результати продемонстрували 

школярі на обласному рівні. А учень 8 класу НВК «Долинська гімназія –ЗШ І-

ІІІ ст. № 3» Терещенко Андрій став лауреатом IV етапу Всеукраїнської 

олімпіади з фізики. 

Саме з метою виявлення та розвитку обдарованих дітей, підвищення їх 

інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін за ініціативи 

методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації на базі 

Долинської ЗШ І-ІІІ ст. № 4 традиційним стало проведення районного 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Віват, інтелект!» 

 

Продовжується співпраця методичної служби району з територіальним 

відділенням Малої академії наук учнівської молоді, і як результат: учениця 9 

класу Молодіжненської ЗШ І-ІІІ ступенів Мостова Анастасія захищала свою 

роботу з української мови на Всеукраїнському конкурсі в м. Києві.  

Школярі району традиційно беруть участь у різноманітних конкурсах 

всеукраїнського і навіть міжнародного рівнів: математичному – «Кенгуру», 

фізичному – «Левеня», інформаційно-технологічному – «Бобер», 

російськомовних – «Русский медвежонок», «Лукоморье», історичному – 

«Лелека», природничих – «Колосок» та «Геліантус», Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник», конкурсах з української мови: імені Петра 

Яцика та мовно-літературному – учнівської та студентської молоді імені 

Т. Шевченка.  

Адже саме освічена молодь у найближчому та віддаленому майбутньому 

складе основу кадрового потенціалу, який забезпечить науковий, технічний, 

технологічний і соціальний прогрес нашого суспільства.  
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Григорчук Людмила Борисівна, 
методист методичного кабінету,  

працює над проблемою: 
«Особистісно орієнтований підхід до 

організації методичної роботи з учителями 

української мови та літератури, іноземної мови 

та «Основ здоров’я». 

Куратор методичних формувань учителів 

української мови та літератури, іноземної мови, 

організатор шкільних та районних етапів 

Міжнародних конкурсів: з української мови імені 

Петра Яцика, мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка; Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням. 

Здійснюючи методичне забезпечення викладання предмету «Основи 

здоров’я», Людмила Борисівна організовує проведення тижнів знань безпеки 

життєдіяльності, фестивалів дружин юних пожежних та юних інспекторів руху. 

Вже кілька років поспіль команда юних рятівників НВК «Долинська гімназія-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» «Лицарі порятунку» виборює 

першість в обласних змаганнях та бере участь у Всеукраїнських, в яких 

2011 року стала срібним призером. 

 
 

 

Царенко Віра Іванівна, методист 

методичного кабінету 

з виховної роботи та позашкільної освіти, 

працює над проблемою: 

«Реалізація компетентнісного підходу до 

організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами».  

Виховна діяльність – це процес 

безперервної творчості, не обмежений 

певними рамками. Підвищенню фахової 

майстерності заступників директорів шкіл з 

виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників сприяють заняття постійно 

діючого семінару з виховної роботи, семінару-

практикуму класних керівників, школи перспективного педагогічного досвіду, 

заступника директора з виховної роботи НВК «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3», якими опікується Віра Іванівна. 

В системі науково-методичної роботи з виховної діяльності особливе 

місце належить опорним школам з вивчення педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського та А.С. Макаренка.  
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В районі створена та діє мережа шкіл сприяння здоров’ю. 

У 2012 році ДНЗ «Казка» (завідувач Малага І.А.) став переможцем 

Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу 

«Школа сприяння здоров’ю».  

Зростання професійної активності педагогів відбувається в результаті 

участі у фахових конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року». У 

Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості» переможцями стали: в 

номінаціях «Заступник директора позашкільного закладу» у 2011 році 

Леонтьєва Інна Василівна, у 2012 році – директор позашкільного закладу 

Марущак Ірина Миколаївна, «керівник гуртка» у 2013 році Пістрюга Світлана 

Вікторівна, у Всеукраїнському конкурсі-огляді соціально-педагогічних 

виховних систем позашкільних закладів – методист ЦДЮТ Гангур Валентина 

Вікторівна. 

Активізація позашкільної освіти, залучення учнів до гурткової роботи дає 

можливість дітям розвивати свої здібності, отримувати перемоги на районному, 

обласному та Всеукраїнському рівнях. Так, наприклад, у 2012 році учнівська 

молодь Долинщини взяла участь у 26 очно-заочних масових заходах обласного 

і Всеукраїнського рівнів еколого-краєзнавчого напрямку і отримала 46 

призових місць. 

Традиційними в районі стали: учнівська краєзнавча конференція «Історія 

краю очима юних», фестиваль учнівської творчості «Різдвяні зустрічі», 

фестиваль Євроклубів «Єврофест – 2013», чемпіонат інтелектуальних ігор та 

інші. 

Благодатним ґрунтом, на якому зростають глибокі громадянські якості 

учнів Першотравневої ЗШ, є участь у міжрегіональному проекті «Степові 

перлини рідного краю» спільно з Добронадіївською ЗШ Олександрійського 

району.   
 

 

 

Копаниця Оксана Миколаївна, 

методист методичного кабінету, 

працює над проблемою: 

 «Підвищення ефективності уроків з технічних 

дисциплін в контексті компетентнісного підходу 

та переходу на новий зміст і структуру 

навчання».  

Сьогодні Інтернет, електронна пошта стали 

невід’ємною частиною нашого повсякденного 

життя. Копаниця Оксана Миколаївна свою 

роботу спрямовує на формування освітнього 

простору регіону.  

 За її активної участі організовано 

функціонування сайтів відділу освіти 

www.dolinvo.ucoz.ru та методичного кабінету http://drmk.ucoz.ua/, які 

http://www.dolinvo.ucoz.ru/
http://drmk.ucoz.ua/
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відкривають широкі можливості для педагогів, учнів, батьків. Уже зараз можна 

прочитати останні новини, ознайомитися з планами роботи, знайти необхідний 

документ і стати активним учасником педагогічного, учнівського або 

батьківського форумів. 

За активної співпраці методичного кабінету та Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 331 педагогічний працівник 

району отримав сертифікат курсу Microsoft «Партнерство в навчанні», 68 

педагогів – сертифікат курсу «Цифрові технології». 
 

 

 

 

Ковальчук Оксана Леонідівна 

На підвищення результативності 

впливає синхронність діяльності методичної 

та психологічної служб. Ковальчук Оксана 

Леонідівна, методист-психолог, працює над 

проблемою: «Психологічний супровід 

навчання, виховання і розвитку дітей 

загальноосвітніх закладів району. Робота з 

педагогічними кадрами щодо створення умов 

активізації творчої здібності учнів». 

Ковальчук О.Л. відповідає за впровадження 

інтегрованого навчання та інклюзивної освіти 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

району, бере участь у проведенні засідань районної психолого-медико-

педагогічної консультації. 

Методист-психолог координує психологічну службу освіти в районі 

через: 

- організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі 

практичної психології і соціальної роботи; 

- надає методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, 

соціальним педагогам;  

- бере участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх 

атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні служби;  

- організовує діяльність методичних об'єднань практичних психологів і 

соціальних педагогів;  

- координує науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними 

напрямками діяльності психологічної служби;  

- впроваджує досягнення психологічної науки та передового досвіду. 

«Знайти своє покликання – це значить знайти своє щастя, вибрати той 

життєвий шлях, на якому принесеш найбільше користі», – цей вислів 

В.О. Сухомлинського став девізом методичного кабінету відділу освіти, молоді 

та спорту Долинської райдержадміністрації. 
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Знам’янський район 

 

Н.Л. Бреславська, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Знам'янської районної 

державної адміністрації 

 

Гортаючи сторінки історії 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Знам’янської райдержадміністрації) 

 

У всі часи провідною ланкою суспільства було вчительство. Саме завдяки 
йому здійснюється прогресивний розвиток людства, забезпечується його 
постійний рух уперед, з покоління в покоління передаються напрацювання в 
галузі науки, техніки та ін. Кропіткою щоденною працею учительство постійно 
формує людей майбутнього, вкладаючи в них все найкраще, що накопичено 
людством за тисячі років існування. І від того, яким є рівень професійної 
підготовки самого вчителя, якими є його загальнолюдські якості, залежить 
якість, результативність роботи всієї освітньої системи. 

Турбота про постійне забезпечення високого рівня професійної 
майстерності освітян покладена на районні методичні кабінети відділів освіти. 

Знам'янський районний відділ освіти функціонує з 1944 року, районний 
методичний кабінет створено 1967 року. На той час у районі було 40 шкіл 
(9 середніх, 17 восьмирічних, 13 початкових, 1 вечірня) та 31 дошкільний 
заклад. І поле діяльності для працівників методичного кабінету було чималим. 
Керівником методичного кабінету з 1967 до 1978 року була Бабічева Валентина 
Федотівна. Вона ж була його єдиним працівником. З часом у 1973 році до 
штатного розпису було введено посаду методиста-предметника, яку посіла 
Бірюкова Валентина Климентіївна. 

Наступні роки районний методичний кабінет очолювали: 
1978-1984 - Біленко Клавдія Наумівна, 
1984-1989 - Бреславська Наталія Леонтіївна, 
1989-2005 - Михайлова Ольга Павлівна, 
2005-2013 - Бреславська Наталія Леонтіївна. 
У всі часи існування методичного кабінету першими й надійними 

помічниками його працівників, надійною творчою опорою був методичний 
актив: голови методичних об'єднань, керівники творчих груп, постійно діючих 
семінарів, шкіл педагогічного досвіду та інших методичних формувань. В числі 
найкращих були Пащенко М.Г., Любченко Д.Г., Путря В.Д., Миколенко О.М., 
Шевченко Н.Ф., Гончаренко В.М., Гончаренко В.П., Почепня В.П., Бабіч Н.В., 
Ратушна Н.С., Хмельницька Г.П., Мініна Л.О., Шевченко А.О., Кушнір Т.Т., 
Федоренко В.П., Пилипенко Л.І., Чернікова Л.А., Саленко Г.Ф., Кудіна В.Ф., 
Ніколаєнко Л.М., Андріяшин А.І.,Колісник О.М., Дишкант Г.В., Сосна Н.Д. та 
багато інших чудових учителів. Сьогодні це такі керівники різноманітних 
методформувань: Савлук Г.І., Ковальова О.В., Тарасюк Н.В., Єрмолаєва С.А., 
Вевериця С.М., Чернова Л.Г, Блохін В.В., Стукало В.І., Шегда Л.А., 
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Баргамін Л.М., Абеліт В.І., Рядніна В.І., Мельник І.А., Онищенко О.А., 
Новосельцева Л.Г., Димешко Н.С., Смірнова Н.Г., Костелецька Г.Ф. та ін. Саме 
завдяки їх енергії, постійному творчому неспокою і завзяттю робота 
методичних формувань була і залишається нестандартною, цікавою та 
ефективною. 

Справжніми генераторами методичних ідей і активними помічниками 
працівників методичного кабінету завжди були заступники директорів з 
навчально-виховної роботи. В їх числі: Бойчук С.Я., Тюріна Л.М., 
Артьомова Л.А., Берегова Л.Г., Миколенко О.М., Єрьоменко Л.В., 
Федоренко В.П., Савлук А.Г., Ніколаєнко Л.М. Нині це: Олійник Т.Й, 
Степанова О.А., Заєц Т.А., Якименко Г.І, Дар'єва А.М. та ін. 

Окрасою і гордістю району були керівники шкіл Ткаченко І.Г., 
Ніколаєнко В.М., Жесткова Т.А., Шевцов Ю.П., Дишкант М.В., 
Цимбаліст А.П., Шевченко Л.П., Миколенко М.Г., Викрест І.Ф., Махиня А.Г., 
Коробкін Є.С. та багато інших. Очолювані ними школи були кращими в районі, 
ставали новаторами у впровадженні прогресивних педагогічних ідей, ставали 
об'єктами вивчення та наслідування. Нині успішно ведуть педагогічні 
колективи за собою Бойчук С.Я., Тарасюк О.В., Хомутова Л.В., Павленко О.Г., 
Савлук А.Г., Чекан М.Г., Москаленко Л.І., Чередніченко Г.П., Павленко Т.М., 
Шаповал Н.А., Рябич О.Л. 

Постійними центрами, де зосереджувалась значна частина методичних 
заходів, були Богданівські № 1 та № 2, Дмитрівські № 1 та № 2, Петрівська, 
Суботцівська, Трепівська загальноосвітні школи, дитячі дошкільні заклади сіл 
Суботці, Богданівка та Дмитрівка. На базі цих закладів проводились районні, 
обласні та всеукраїнські науково-методичні заходи. 

Завдяки тісній співпраці методичного кабінету з педагогічними 
колективами закладів освіти району народилось чимало колективних творчих 
справ, здійснення яких суттєво впливало на підвищення результативності 
навчально-виховного процесу. Серед запроваджених традицій – проведення 
зльотів молодих учителів, фестивалі педагогічної творчості. До нинішнього 
часу ці традиції є актуальними в районі. 

Завдяки ініціативі колишнього директора Богданівської середньої школи 
№ 1 Ткаченка Івана Гуровича в районі розпочинається проведення об'ємної 
роботи з обдарованими дітьми. На базі Богданівської СШ № 1 та ряду інших 
шкіл району організовуються шкільні наукові товариства, члени яких тісно 
співпрацюють із вченими-науковцями, досліджуючи явища природи, наукові 
проблеми, вивчаючи історію рідного краю та ін. 

Особливо плідно працюють створені в цей час учнівські виробничі 
бригади. Так, учнівська виробнича бригада Богданівської СШ № 1 у 
співдружності та під патронатом кваліфікованих спеціалістів місцевого 
колективного господарства проводить науково-дослідницьку роботу по 
виведенню нових продуктивних сортів сільськогосподарських рослин, 
експериментує з питаннями сівозміни. Прямим наслідком цієї роботи, окрім 
матеріальних питань, було суттєве підвищення інтересу школярів до вивчення 
основ наук, позакласної та позашкільної роботи та висока результативність 
навчально-виховного процесу, інтернаціонального виховання школярів. Такі ж 
виробничі бригади за прикладом Богданівської СШ № 1 створено в багатьох 
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школах не лише нашого району, а й переважної більшості республік колишньої 
держави. Тоді ж традиційними стали районні зльоти учнівських виробничих 
бригад. 

Надзвичайно цікавою і результативною була народжена в районі за 
спільною ініціативою методичного кабінету та адміністрацій ряду шкіл 
традиція проведення роботи з інтернаціонального виховання підростаючого 
покоління. Щорічно районний методичний кабінет ставав осередком зустрічей 
делегацій різних республік. У всіх школах перед цим проводились фестивалі 
інтернаціональної дружби, в ході підготовки до яких кожен учнівський 
колектив вивчав звичаї, традиції, фольклор, мову різних республік, готував 
номери художньої самодіяльності з музичним оформленням та відповідними 
національними костюмами. Фестивалі, як шкільні, так і районні, давали 
поштовх підвищенню інтересу до минулого рідного народу, його історико-
культурних надбань, були дієвим засобом формування толерантних 
міжнаціональних відносин.  

Здійснювався активний обмін досвідом роботи та творчими 
досягненнями, проводилось знайомство із педагогічними, учнівськими 
колективами та батьківською громадськістю. Окрім того, освітянами району 
забезпечувалось висвітлення освітянських подій на сторінках періодичної 
преси. Донині в районному методичному кабінеті зберігаються архівні 
фотоматеріали про основні події того часу. 

Більше 30 років рядом педагогічних колективів району проводиться 
змістовна пошуково-краєзнавча робота, наслідком якої є створення шкільних 
музеїв та куточків (Богданівська ЗОШ № 1 імені І.Г. Ткаченка - музей, 
Мошоринська ЗОШ-2 музейні кімнати, Дмитрівські ЗОШ №1 та №2 - музей і 
кімната та ін.). Послідовністю та наполегливістю відзначаються юні пошуковці 
Макариського НВК – вони досліджують історію рідного краю і вже 
нагромадили чимало цікавих матеріалів, які активно використовуються в 
навчально-виховній роботі. 

Не залишаються осторонь від цього процесу й інші педагогічні та 
учнівські колективи. Варто відзначити роботу Петрівського НВК. Впродовж 
2010-2013 років інтенсивно збирались матеріали з історії НВК, а в жовтні 
2013 року відкрито пам'ятну дошку на честь колишнього директора Петрівської 
школи (нині НВК) Викреста І.Ф., одного із послідовників В.О. Сухомлинського 
та І.Г. Ткаченка, активного прибічника та впроваджувача ідеї створення школи 
повного дня. Сьогодні завершується робота щодо створення тематичних 
куточків історії в кабінетах закладу. 

Започаткована в 70-х роках минулого сторіччя традиція проведення 
спартакіад дітей дошкільного віку існує й зараз. Щорічно вихованці дитячих 
садочків змагаються між собою за пальму першості в різних видах спорту 
відповідно до віку. Минулого навчального року така спартакіада проводилась 
на базі с. Дмитрівки.  

За всі роки функціонування районного методичного кабінету він був і є 
методичним центром з підвищення рівня професійної майстерності 
педагогічних працівників. Усі заходи, що проводились і проводяться 
методичним кабінетом, мають на меті саме забезпечення професійного росту 
освітян. Цій же меті підпорядковано й районні конкурси професійної 



163 

майстерності «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», 
«Молодий учитель року». 

Стимулювання педагогічних працівників здійснюється завдяки 
запровадженню районних педагогічних премій імені В.О. Сухомлинського (з 
1993 року), І.Г. Ткаченка (з 2005 року) та Г.Г. Ващенка (з 2007 року). Загальна 
кількість педагогічних працівників, нагороджених районними преміями, 
складає 52 особи. Обласною педагогічною премією імені В.О. Сухомлинського 
нагороджений директор Суботцівської загальноосвітньої школи Савлук 
Анатолій Григорович. 

Щорічно на базі району проводиться чимало обласних заходів. Серед них 
– засідання обласних творчих груп, семінарів, виїзних занять слухачів курсів 
при КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», конференцій та ін. Вісім 
шкіл є базовими закладами КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». 

У ході засідань усіх методичних формувань різного рівня 
використовуються інноваційні технології, досягнення педагогічного досвіду 
тощо. 

Впродовж 46 років діяльності методичного кабінету чимало талановитих, 
творчих методистів здійснювали суттєвий вклад у справу навчання 
педагогічних працівників. Серед них Бірюкова Валентина Климентіївна, 
Рябошапка Валентина Пилипівна, Черниш Людмила Леонідівна, Петренко 
Антоніна Іванівна, Турта Зоя Іванівна, Максимченко Микола Миколайович, 
Іванова Ольга Григорівна. Варто зазначити, що педагогічна громадськість 
району час від часу звертається до досвіду ветеранів, не забуває про них і їхній 
вклад в розвиток освіти. Щорічно ветерани педагогічної праці запрошуються на 
урочистості до Дня працівників освіти, традиційні вчительські конференції.  

Завдяки тісній взаємодії адміністрацій закладів освіти та районного 
методичного кабінету успішно здійснюється навчання педагогічних 
працівників основам ІКТ, широко впроваджуються інноваційні методи й 
прийоми навчання та виховання, що дозволяє суттєво урізноманітнити процес 
здобуття освіти школярами. Лідерами з даного питання є Богданівські ЗОШ 
№ 1 та № 2, Дмитрівські № 1 та № 2, Суботцівська загальноосвітні школи, 
Петрівський НВК та ін. Результативну роботу проводять учителі-тренери 
Тарасюк Н.В. та Тарасюк О.В. Саме завдяки їх зусиллям навчання 
інформаційно-комунікаційним технологіям стало пріоритетним у системі 
методичної роботи. 

У всі часи одним із основних видів діяльності працівників методичного 
кабінету було і залишається вивчення, узагальнення та популяризація 
педагогічного досвіду. Щорічно спільними з адміністраціями закладів освіти 
зусиллями вивчається та видається друком чимала кількість напрацювань 
кращих освітян району, що дозволяє швидко розповсюджувати й 
впроваджувати досягнення колег у практику навчально-виховної роботи. 

Вчитель живе до тих пір, поки він вчиться. А вчиться він, вдосконалює, 
відточує свою професійну майстерність впродовж усього життя. Саме тому 
методичні кабінети у тісній співдружності, наполегливій співпраці з 
провідними фахівцями освіти, кращими педагогами, залучаючи всі можливі 
ресурси й резерви, мають допомогти вчителеві долати нові й нові сходинки на 
шляху до досконалості, бо від цього залежить майбутнє нашої держави. 
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Кіровоградський район 

 

О.С. Смоліна,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Кіровоградської 

районної державної адміністрації 

 

Історія методичної служби Кіровоградського району 
 

Відлік своєї історії методичний кабінет при Кіровоградському райвно 

Кіровоградського райвиконкому, головним призначенням якого було надання 

методичної допомоги педагогам району, веде з 1968 року. З грудня 1968 року 

на посаду методистів було призначено Куліш Ганну Павлівну та Півненко 

Галину Тимофіївну. 

1968-1977 роки характеризуються покращенням методичної роботи з 

питань вивчення та розповсюдження ППД шляхом проведення семінарів для 

вчителів-предметників на базі опорних шкіл району. Не можна залишити без 

уваги і той факт, що в 70-ті роки школи досягли значних успіхів в естетичному, 

фізичному, трудовому вихованні. Все це є результатом плідної роботи 

методичної служби. В цей період значна увага приділяється удосконаленню 

змісту підвищення рівня кваліфікації педагогічних кадрів. Провідними є 

питання: 

- рішення ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР «Про заходи подальшого 

поліпшення роботи середньої загальної школи та завдання школи в справі 

комплексного виховання підростаючого покоління»; 

- робота піонерських та комсомольських організацій з відзначення 50-

ти річчя радянської влади; 

- школа – центр організації виховної роботи з учнями; 

- спільна робота класного керівника, вихователя, піонервожатого і 

піонера загону; 

- роль бібліотеки в роботі з дітьми щодо залучення їх до позакласного 

читання тощо. 

При методичному кабінеті було створено методичну раду, до якої 

входили, крім методистів, кращі вчителі району. 

З 1968 по 1972 р. завідувачем методичним кабінетом була Куліш Г.П., 

уродженка м. Лохвіца Полтавської області, за фахом – учитель російської мови. 

Вона відзначалася творчим підходом, великою працездатністю, почуттям 

обов’язку та відповідальності. 

У складі ради методичного кабінету у 1972-1973 р. були: Куліш Г.П. – 

голова ради, Півненко Г.Т. – секретар ради, члени ради – Ліскун А.А., 

Прокопченко Л.П., Коваленко І.Л., Маленко М.М., Антоневич В.В., 

Цуканова О.М., Мовчанюк В.В. 
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Згадуючи період 1972-1973 років, варто зазначити, що вся діяльність 

відділу народної освіти підпорядковувалась основному завданню – піднесенню 

ефективності навчально-виховного процесу, підвищенню рівня знань учнів. 

У центрі уваги колективу методичного кабінету – питання стану 

самоосвіти вчителів шкіл району, а саме: обмін досвідом, висвітлення в 

методичних збірниках, шкільних та районній газетах. 

70-ті роки – це також період формування марксистсько-ленінського 

світогляду та ідейних переконань учнів загальноосвітніх шкіл району. 

Збільшилася кількість вчителів, які проходили курсову підготовку в 

Уманському, Полтавському педагогічних інститутах, Кіровоградському 

обласному інституті удосконалення вчителів. Зростання кількості педагогів, що 

пройшли курси у 70-і роки, пояснюється це тим, що у 1976 році завершувався 

перехід на нові навчальні програми. 

Поповнення колективу новопризначеними методичними працівниками 

дало змогу охопити навчально-методичними заходами значно більшу кількість 

освітян району, домогтись підвищення результативності їх діяльності. Як і в 

попередні роки, в центрі уваги колективу методичного кабінету були питання 

удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Так, на 

базі опорних шкіл проводилися семінари-практикуми для керівників шкіл, 

конкурси на кращі методичні розробки, при всіх школах були створені лекторії 

для батьків. 

1978-1988 роки 

З середини 70-х років (уперше після 30-х) розпочалися наукові 

дослідження щодо зміни цілей, змісту та тривалості шкільного навчання. У ці 

роки працювали комісії АН СРСР і АПН СРСР зі створення нових навчальних 

планів і програм. Це був підготовчий період для переходу до загальної 

середньої освіти. Найбільші зміни відбулися в початковій школі: перехід від 

традиційного концентричного принципу побудови програм до лінійно-

концентричного визначення змісту навчальних предметів; підвищення 

теоретичного рівня засвоєння знань; прискорення темпів навчання. Було 

доведено доцільність скорочення тривалості чотирирічної початкової школи до 

трьох років і підвищення її розвивальної ролі. 

Підсумком розвитку цього етапу став перехід початкової школи на 

трирічне навчання за новими програми і підручниками. Є всі підстави 

стверджувати, що модернізація змісту шкільної освіти дала можливість 

забезпечити високий рівень знань учнів, якісну підготовку їх до активної участі 

в трудовій діяльності. 

У цей період творчо працюють педагогічні колективи Аджамської 

середньої школи (директор – Швець М.М.), Созонівської (директор – 

Максютін С.Г.) та Катеринівської восьмирічних шкіл (директор – Громова Т.І.). 

З лютого 1979 року по грудень 2000 року методичним кабінетом керувала 

Маліцька Тамара Леонтіївна, за фахом – учитель української мови і літератури. 

Людина з високим професіоналізмом, працелюбна, ерудована, досвідчений 

педагог і організатор, здатний у найскладніших ситуаціях знаходити 

неординарні, правильні рішення. Близько 30 років віддала творчій праці на ниві 
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Методисти Кіровоградського РМК: 

Веліховецька В.І., Балашова К.В., 

Милова З. В., Хлань В.Т., Салова С.І., 

Маліцька Т.Л. – зав. РМК. 
 

освіти, з честю і гідністю пройшла шлях від учителя української мови і 

літератури, завідувача районним методичним кабінетом, начальника відділу 

освіти до заступника голови райдержадміністрації. 

Завдання, які ставились методичною службою району: 

 підвищення ефективності уроку, подолання перевантаження учнів, 

озброєння їх раціональними прийомами навчальної роботи, 

прищеплення навичок самостійного здобуття знань; 

 удосконалення методів навчання і виховання, забезпечення 

міжпредметних зв’язків у процесі викладання навчальних дисциплін і 

здійснення позакласної виховної роботи; 

 політехнічне навчання і профорієнтація засобами навчального 

предмета і позакласних занять з широкою пропагандою робітничих 

процесів тощо. 

Відповідно до протоколу засідань ради методичного кабінету від 

10.09.1980 року № 116 та з метою покращення роботи на місцях, було ухвалено 

розподіл обов’язків між членами ради методичної служби.  

Відповідно до плану роботи відділу освіти методична діяльність з 

педагогічними кадрами в той час спрямовувалась на: 

- організацію навчання керівників шкіл; 

- відслідкування стану заочного навчання; 

- організацію консультацій при методкабінеті для вчителів різних 

категорій; 

- підготовку і проведення в кінці року педагогічної конференції з 

вивчення і творчого застосування в практику роботи шкіл педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського; 

- вивчення досвіду роботи педколективів Катеринівської та Созонівської 

восьмирічних шкіл (буклет «З досвіду роботи Созонівської школи 

повного дня»); 

- вивчення, узагальнення і поширення в межах району досвіду роботи 

старшої піонервожатої Кіровської восьмирічної школи Пойманової 

Любові Миколаївни. 

Головним завданням педагогічних 

колективів району у 70-х роках було 

удосконалення навчально-виховного 

процесу, формування марксистсько-

ленінського світогляду, поліпшення 

якості знань і комуністичного 

виховання учнів.  

80-і роки в історії РМК відділу 

освіти пам’ятні активізацією 

діяльності з реалізації Основних 

напрямів реформи загальноосвітньої і 

професійної школи, розвитку 

методичної служби як науково-

методичного центру підвищення 
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кваліфікації педагогічних кадрів, вивчення, узагальнення і впровадження 

передового педагогічного досвіду.  

Відповідно до вимог реформи, методичний кабінет зосереджував зусилля на 

підготовці педкадрів до глибокої і якісної перебудови змісту, форм і методів 

навчання і виховання учнів, до реалізації нових і удосконалених програм, 

перебудові виховної роботи на основі демократизації й гуманізації.  

Протягом 1985-1989 рр. основними напрямками діяльності колективу 

методичної служби району були: 

- удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- піднесення якості й ефективності уроку в умовах запровадження нової 

концепції середньої загальноосвітньої школи; 

- реалізація нових підходів до здійснення виховання школярів на основі 

принципів демократизації й гуманізації; 

- забезпечення переходу навчання дітей з 6-річного віку; 

- впровадження Комплексної програми фізичного виховання учнівської 

молоді та ін. 

У 1984 році прийнято документ «Основні реформи загальноосвітньої і 

професійної школи», у 1988 році опубліковано Концепцію безперервної освіти, 

де ставилося завдання розвитку різних моделей шкіл, підкреслювалась роль 

демократичних цінностей, мотивації навчання, уміння самостійно вчитися. 

Наприкінці 80-х років змінилась структура навчальних планів, у них виділялось 

три компоненти змісту: союзно-республіканський, республіканський і 

шкільний. Збільшено кількість годин на предмети, які задовольняють 

культурно-національні потреби. Результати досліджень були узагальнені та 

обговорені на нарадах директорів, семінарах тощо. 

З 1987 по 1992 рік посаду завідуючого відділом народної освіти 

Кіровоградського райвиконкому, а з 1992 по 1996 рік – посаду начальника 

відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації займав 

Вільховецький Борис Миколайович (народився 28 грудня 1935 року в селі 

Водяне Компаніївського району Кіровоградської області). З 1996 року Борис 

Миколайович – голова райкому профспілки працівників освіти і науки. 

Працюючи на посаді начальника відділу освіти, Борис Миколайович 

основну увагу приділяв питанню поліпшення умов праці педагогів 

Кіровоградського району. В основу своєї діяльності поклав принцип 

соціального партнерства і соціального діалогу з органами влади. Борис 

Миколайович працював у складні роки існування нашої держави. Це – період 

розпаду Радянського Союзу та здобуття Україною незалежності. 

Найголовнішою метою відділу освіти було донесення до свідомості педагогів 

правдивості історії народу, необхідності виховання підростаючого покоління в 

дусі ідеалів національної демократії, відродження історичної пам’яті народу. 

Змістовна робота проводилася з молодими вчителями, які брали активну 

участь у районних та обласних заходах, присвячених Тижню молодого вчителя.  

Основним досягненням Вільховецького Б.М. було те, що школи 

Кіровоградського району не були передані на баланс сільських рад 
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(загальнодержавна тенденція 1992 року). Це дозволило зберегти матеріально-

технічну базу та кадровий потенціал шкіл.  

1991-2000 рр. 

Протягом 1991-1992 років діяльність районного методичного кабінету 

була направлена на удосконалення роботи з педагогічними кадрами у 

відповідності до рекомендацій Всесоюзного з’їзду працівників освіти і 

рекомендацій щодо організації та здійснення методичної роботи. 

Основна увага акцентувалась на підвищення наукового і методичного 

рівня педагогічних кадрів, їх фахової майстерності на основі використання 

досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. 

Структура методичної роботи в районі була складена на основі аналізу 

стану навчально-виховного процесу, якісного складу педкадрів з тим, щоб 

кожен педагог був охоплений на основі диференціації саме такою формою, яка 

найбільше забезпечує підвищення кваліфікації та проявів творчих здібностей 

фахівців. 

Продовжувала роботу творча група з впровадження передового досвіду 

вчителів-новаторів. У роботі районних методичних об’єднань практикувались 

нетрадиційні форми, які сприяли активізації пізнавальної діяльності педагогів. 

Широко використовувались потенційні можливості таких форм роботи як 

школи педагогічної майстерності, наставництво, відкриті уроки, панорамні 

уроки, панорами методичних ідей, педагогічні мости, фестивалі методичних 

ідей, творчі звіти, ділові ігри, моделювання, педагогічні ситуації та конкурси 

педагогічної майстерності. Цікавий і змістовний районний педагогічний 

ярмарок «Досвід кожного – в практику роботи всіх» був проведений у серпні 

1992 року, на якому вчителі ознайомилися з передовим педагогічним досвідом 

своїх колег з різних навчальних закладів району.  

У центрі уваги колективу районного методичного кабінету знаходились 

питання реалізації Закону України «Про освіту», виконання затвердженої 27 

вересня 1991 року сесією обласної Ради народних депутатів «Програми 

розвитку народної освіти в області на 1991-1995 роки». Тому висувались такі 

завдання: 

- підвищення загальної культури педкадрів; 

- постійне навчання керівників шкіл та всіх педагогічних працівників 

району; 

- здійснення самоосвіти вчителів як одного із засобів безперервного 

підвищення кваліфікації; 

- перебудова виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах 

району; 

- інтенсифікація та оптимізація навчання; 

- системний підхід до вирішення завдань гуманізації і демократизації 

шкільної освіти; 

- впровадження провідних ідей педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського. 

З метою реалізації зазначених завдань були розроблені рекомендації 

вчителям району з питань: 
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- методичного забезпечення уроку; 

- розвитку загальних навчальних умінь і навичок школярів; 

- здійснення діагностування рівня розвитку загальних навчальних умінь і 

навичок школярів; 

- розвитку самоуправління школярів. 

Продовжували свою роботу проблемні семінари для керівників шкіл, 

класних керівників, вчителів-предметників з таких питань: 

- демократизація управління школою; 

- удосконалення внутрішньошкільного контролю; 

- шляхи піднесення ефективності морального і правового виховання 

школярів; 

- умови підвищення рівня навчально-виховного процесу тощо. 

Активно впроваджувався передовий досвід вчителів, педагогічних 

колективів, відділів народної освіти, зокрема: Логачевської С.О. – вчителя 

початкових класів Балахівської СШ, Ауліної В.А. – вчителя фізики 

Високобайрацької СШ, Хлань В.Г. – вчителя математики Веселівської СШ, 

районного методичного кабінету м. Летичева Хмельницької області, 

Бориспільського (Київської області) та Черкаського відділів народної освіти.  

Діяльність методичного кабінету була спрямована на удосконалення 

роботи з педагогічними кадрами у відповідності до проекту нового Положення 

про методичну роботу і на: 

- реалізацію державної національної програми «Освіта»; 

- відродження національної освіти; 

- упровадження нових досягнень педагогічної науки, психології; 

- гуманізацію та демократизацію навчального процесу. 

Основну увагу працівники методичного кабінету звертали на підвищення 

наукового і методичного рівня знань педагогічних кадрів, про що свідчить 

методична проблема «Розвиток творчої ініціативи вчителя по залученню 

кожного школяра в активну діяльність». У роботі з молодими спеціалістами 

ефективно використовувались стажування, наставництво, школи передового 

педагогічного досвіду. Особливе значення методисти приділяли 

індивідуальним формам роботи з учителями на базі опорних шкіл (семінари-

практикуми по обміну досвідом роботи). 

 

Завідуюча методичним кабінетом 

Маліцька Тамара Леонтіївна 

організовувала роботу семінарів; 

керівників шкіл з проблеми 

«Демократизація управління 

школою», заступників директорів з 

проблеми «Удосконалення шкільної 

методичної роботи»; вчителів 

української мови та літератури: 

«Шляхи впровадження національної 
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духовності в процесі викладання української літератури», проводила методичні 

оперативні наради з керівниками шкіл, головами РМО. 

Роботу з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в районі 

організовували: 

- Хлань В.Г. – забезпечення проходження курсової та семінарської 

перепідготовки педагогічних кадрів; заняття клубу молодого вчителя; 

організація роботи вчителів історії «Впровадження нових прийомів 

активізації пізнавальної діяльності та самоосвітньої роботи учнів на 

уроці»; 

- Цибульська І.А. – залучення вчителів, які не мали вищої освіти, до 

заочного навчання у педагогічних ВУЗах; 

- Бондаренко А. Л. – організація роботи вчителів російської мови 

«Удосконалення культури російської мови в умовах реалізації 

державної програми»; 

- Вітряченко Т.Д. – організація роботи класних керівників з проблеми 

«Шляхи підвищення ефективності морального і правового виховання 

школярів»; 

- Жиленко Т.Г. – організація роботи вчителів початкових класів з 

проблеми «Комплексний підхід до справи навчання і виховання дітей 

шестирічного віку»; 

- Ганул В.П. – організація роботи дошкільних закладів; 

- Балашова К.В. – організація роботи бібліотеки РМК та шкільних 

бібліотек. 

У районі працювали опорні школи з впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки, а саме: Аджамська, Созонівська, Високобайрацька, 

Федорівська, Степнянська, Первозванівська середні школи. 

У 1993-1994 навчальному році проведено науково-практичну 

конференцію з проблеми «Розвиток творчої ініціативи вчителя».  

У районі щорічно проводився фестиваль творчості «Степові джерела». 

Районним методичним кабінетом систематично друкувалися науково-

інформаційні бюлетені «Це потрібно знати вчителеві», «Це потрібно знати 

керівникові». 

Протягом даного періоду запроваджуються творчі звіти шкіл. 

2001-2012 роки 

У січні 2001 року на посаду начальника відділу освіти Кіровоградської 

районної державної адміністрації було призначено досвідченого педагога 

Маліцьку Тамару Леонтіївну, яка очолювала освітню галузь району до квітня 

2005 року. Завідувачем районного методичного кабінету в цей час була 

Цибульська Ірина Анатоліївна, яка ініціювала колективу РМК роботу над 

реалізацією методичної проблеми: «Розвиток творчої ініціативи вчителя по 

залученню школяра в активну навчальну діяльність, формування його 

інтелектуального потенціалу та духовної культури». 

У цей же період приміщення 11 дитячих садків були передані у 

комунальну власність територіальних громад. На той час на території району 
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функціонували 12 дошкільних навчальних закладів системи МОН України та 6 

ДНЗ, які були підпорядковані місцевим господарствам. 

Створено групи профільного спрямування в 11 дошкільних навчальних 

закладах району. 

Відбулася реорганізація 8 загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів у 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, що дало можливість учням здобувати 

повну загальну середню освіту за місцем проживання. В районі повністю 

ліквідовано класи-комплекти в початковій ланці освіти. 

У цей період штати районного методичного кабінету було приведено у 

відповідність до «Положення про районний (міський) методичний кабінет». У 

районному методичному кабінеті працювало 7 методистів, кількість яких до 

2006 року збільшилась до 10 осіб. 

Продовжують працювати 20 районних методичних об’єднань різного 

напрямку, 6 постійно діючих семінарів, 14 шкіл передового педагогічного 

досвіду досвідчених вчителів району. Засідання творчих груп різних напрямків 

проводяться на базі 10 навчальних закладів району. Визначено 10 опорних шкіл 

з різних напрямків методичної діяльності. 

У січні 2001 року розпорядженням голови Кіровоградської районної 

державної адміністрації було створено районний Центр дитячої творчості, який 

очолила Грузіна Лілія Олександрівна. На базі навчальних закладів району 

працювали 72 різнопрофільні гуртки. Особлива увага приділялася питанням 

залучення до гурткової роботи учнів, схильних до правопорушень та соціально 

незахищених категорій. 

У 2003 році РЦДТ було перейменовано в районний Центр дитячої та 

юнацької творчості, директором якого призначено Катеринич Ганну 

Володимирівну. В даний час гуртковою роботою у 102 різнопрофільних 

гуртках охоплено 53% школярів загальноосвітніх навчальних закладів району.  

З квітня 2005 року по липень 2010 року відділ освіти Кіровоградської 

районної державної адміністрації очолював Кваша Віталій Олександрович, 

колишній директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

переможець обласного конкурсу педагогічної майстерності «Вчитель року – 

2002» в номінації «Хімія». 

У період з 2005 по 2012 роки основним завданням відділу освіти стало 

створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-

територіальних одиниць району. 

Серед пріоритетних завдань – забезпечення рівного доступу дітей 

дошкільного та шкільного віку до якісної освіти, забезпечення економічних і 

соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, 

розвиток матеріально-технічної бази освіти.  

Першочерговими завданнями подальшого розвитку освіти та створення 

умов рівного доступу до якісної освіти є: 

- створення навчально-виховних комплексів «Загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»; 



172 

- забезпечення упровадження профільного навчання в старшій школі на 

базі опорних шкіл освітніх округів, забезпечення диференціації 

навчання; 

- організація повноцінного харчування вихованців навчально-виховних 

комплексів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

- забезпечення 100% підвезення учасників навчально-виховного 

процесу до навчальних закладів та в зворотному напрямку в сільській 

місцевості (до опорних навчальних закладів – центрів освітніх округів 

та навчальних закладів, які визначені базовими у здійсненні профільної 

підготовки); 

- створення належних технічних умов утримання шкільних автобусів; 

- забезпечення 100% комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- забезпечення 100% підключення загальноосвітніх навчальних закладів 

до мережі Інтернет (першочергово – опорних шкіл освітніх округів); 

- придбання шкільних меблів, що відповідають державним стандартам; 

- розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів на базі 

опорних загальноосвітніх навчальних закладів освітніх округів. 

З травня 2006 року по грудень 2010 року завідувачем районного 

методичного кабінету працювала Островська Антоніна Борисівна. 

Особлива увага в цей період приділялася питанням забезпечення 

результативності науково-методичної роботи з педкадрами в рамках реалізації 

проблеми «Вдосконалення педагогічної майстерності педагогічних кадрів, 

підвищення результативності навчально-виховного процесу шляхом 

упровадження інноваційних технологій», запровадження в навчальному процесі 

вимог Державного стандарту освіти, Концепції нового змісту освіти, нових 

навчальних планів, програм, підручників, використання інтерактивних та 

інноваційних технологій у роботі з учнями, оптимізації навчально-виховного 

процесу в закладах освіти, особистісно-діяльнісного підходу та особистісно 

орієнтованого навчання і виховання школярів, організації роботи з 

обдарованими дітьми, формуванню професійної компетентності педагога, 

підготовці випускників до зовнішнього незалежного оцінювання, 

запровадження моніторингових досліджень. 

Методична робота з педагогічними кадрами спрямовувалася на 

удосконалення системи науково-методичної роботи з педколективами на основі 

їх потреб та відповідної професійної компетентності, впровадження результатів 

досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду в практику 

діяльності педагогічних кадрів. Педагоги були залучені до роботи у 

18 районних методичних об’єднаннях відповідно до фаху, 3 постійно діючих 

семінарах, 11 школах перспективного педагогічного досвіду, 3 школах 

фахового росту, школах менеджменту директорів, 2 майстер-класах; 2 творчих 

лабораторіях вчителів-методистів, 8 районних творчих групах; 5 мікрогрупах 

заступників директорів з виховної роботи. 

Було створено районне методичне об’єднання завідуючих ДНЗ з 

проблеми «Впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти через 
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реалізацію основних аспектів державної Базової програми «Я у Світі»; створено 

районну творчу групу досвідчених завідувачів ДНЗ з проблеми розвитку 

креативності дошкільнят як фактора виконання Базової програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі».  

Відповідно до затвердженої «Програми розвитку психологічної 

служби району» удосконалювалася діяльність психологічної служби, до 

складу якої входили практичні психологи та соціальні педагоги з відповідною 

фаховою освітою. Вони залучалися до участі в засіданнях районного 

методичного об’єднання, роботи в семінарах-практикумах, творчих та 

динамічних групах, школі молодого психолога. 

Проведено моніторингове дослідження рівня навченості старшокласників 

в умовах профільної освіти у школах району, перевірена якість підручників для 

учнів 8 класів, апробовані підручники для 9 класу. 

Значна увага районним методичним кабінетом приділялася роботі з 

молодими спеціалістами. Була розроблена модульна районна програма школи 

молодого вчителя, відповідно до якої навчання молодих спеціалістів 

здійснювалось районним методичним кабінетом спільно з загальноосвітніми 

навчальними закладами. Видана брошура «Професійна адаптація молодого 

спеціаліста» з методичними рекомендаціями щодо роботи з молодими 

фахівцями, яку адресовано директорам, заступникам директорів з НВР 

загальноосвітніх шкіл району, наставникам вчительської молоді для 

ознайомлення та впровадження в роботу. Щороку проводився районний 

конкурс «Педагогічна надія». 

Районним методичним кабінетом здійснювався науково-методичний та 

психологічний супровід регіонального експерименту на базі Веселівської ЗШ І-

ІІІ ступенів з проблеми «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

системі: родина – дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад» та освітнього експерименту щодо впровадження 

превентивних проектів «Школа проти СНІДу», «Шкільної програми з 

профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків (ХОУП)» у 

Високобайрацькій ЗШ І-ІІІ ступенів. Приділялась увага організаційно-

методичному забезпеченню упровадження допрофільного та профільного 

навчання.  

Зокрема, у 2009-2010 навчальному році у 13 профільних класах 

інформаційно-технологічного (Грузьківська, Високобайрацька, Аджамська, 

Степнянська ЗШ І-ІІІ ступенів), філологічного (Аджамська, Івано-

Благодатненська, Веселівська, Бережинська, Миколаївська ЗШ І-ІІІ ступенів), 

природничо-математичного (Веселівська, Соколівська, Бережинська ЗШ І-ІІІ 

ступенів), технологічного (Володимирівська ЗШ І-ІІІ ступенів), природничого 

(Крупська ЗШ І-ІІІ ступенів), суспільно-гуманітарного (Соколівська ЗШ І-ІІІ 

ступенів) профілю навчанням було охоплено 108 учнів. Поглиблене вивчення 

навчальних предметів у 8-9-х класах здійснювалось у Аджамській, 

Миколаївській (українська мова), Калинівській, Кіровській (українська мова та 

українська література), Крупській (хімія та біологія), Федорівській 

(інформатика) загальноосвітніх навчальних закладах. З варіативної складової 
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навчального плану були введені спецкурси «Народознавство», 

«Країнознавство», «Курс користувача», «Агрономія», «Основи науково-

дослідницької роботи учнів», «Сучасний екологічний стан України», 

«Журналістика», «Літературна географія», «Логіка». 

Районний методичний кабінет працював над упровадженням сучасних 

освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і 

виховання. Статус «Школи сприяння здоров’ю» отримали: Веселівська, 

Соколівська, Високобайрацька та Катеринівська ЗШ І-ІІІ ступенів. За 

підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі моделей «Шкіл сприяння 

здоров’ю» Веселівська ЗШ І-ІІІ ступенів зайняла призове місце серед освітніх 

закладів Кіровоградської області.  

Методистами вивчався та поширювався перспективний досвід роботи 

вчителів і педагогічних колективів, розроблялись методичні рекомендації щодо 

удосконалення навчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах освіти. 

Зокрема, у 2009-2010 навчальному році вивчено й схвалено методичною радою 

районного методичного кабінету досвід роботи 9 вчителів і одного 

педагогічного колективу (Первозванівської ЗШ І-ІІІ ступенів), на методичній 

раді схвалено 8 методичних рекомендацій, підготовленими методистами 

районного методичного кабінету. 

У цей час в районі стає традиційним проведення туристичного зльоту 

педагогічних працівників, конкурсу серед молодих спеціалістів – «Педагогічна 

надія», конкурсів «Кращий вихователь року», «Учень року», «Класний керівник 

року». За ініціативою районного методичного кабінету заснована щорічна 

районна педагогічна премія імені С.Г. Максютіна. Запроваджено районний 

огляд-конкурс на кращу організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами в закладах освіти. 

У 2007 році відділом освіти розпочалася робота щодо створення освітніх 

округів в межах адміністративно-територіальних одиниць району. Так, 

планувалося створити 10 освітніх округів з опорними загальноосвітніми 

навчальними закладами: Аджамською, Бережинською, Великосеверинівською, 

Катеринівською, Крупською, Миколаївською, Первозванівською, 

Созонівською, Соколівською та Степнянською ЗШ І-ІІІ ступенів. 

Відновлено діяльність кількох дошкільних навчальних закладів та 

відкрито Вишняківський ДНЗ «Вишенька». 

З метою активізації творчого потенціалу керівника закладу освіти та 

вчителя шляхом надання реальної, дійової допомоги для розвитку їх 

професійної майстерності, створення умов для самореалізації вчителя, 

районним методичним кабінетом запроваджено проведення засідань шкіл 

управлінського та методичного менеджменту, адаптації та становлення 

молодого фахівця, майстер-класів, творчих лабораторій вчителів-майстрів, 

школи фахового росту, мікрогруп заступників директорів з виховної роботи. 

З вересня 2007 року районним методичним кабінетом розпочата робота 

над новою науково-методичною проблемою: «Удосконалення професійної 

майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-
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виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних 

технологій». 

У липні 2010 року начальником відділу освіти призначено Крамаренко 

Світлану Валеріївну, яка продовжила роботу, спрямовану на забезпечення умов 

функціонування і розвитку загальної середньої та дошкільної освіти, 

оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення 

права громадян України на повну загальну середню освіту та максимального 

задоволення їх освітніх та культурних потреб. 

З січня 2011 року районний методичний кабінет очолила Тимошенко 

Наталія Павлівна. А з грудня цього ж року – Смоліна Оксана Сергіївна. 

В цей період з метою підвищення результативності науково-методичної 

роботи, ефективності вдосконалення професійної майстерності, розвитку 

творчості педагогів районний методичний кабінет основну увагу зосереджує на 

реалізації науково-методичної проблеми «Удосконалення професійної 

майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-

виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій», зокрема 

акцентується увага на такі напрями діяльності РМК: 

- науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та 

дошкільної освіти; 

- організація науково-методичної роботи в освітніх закладах; 

- підвищення професійного рівня педагогічних працівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, розвиток їх 

творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

Місія РМК – визначення нових підходів та підвищення професійного 

розвитку педагогічних працівників шляхом застосування ними інноваційних 

освітніх технологій, реалізації принципів індивідуалізації, диференціації, 

інтеграції навчання у практичній діяльності, впровадження інтерактивних 

форм, нових методів і засобів навчання, виховання й управління. 

Методична діяльність у районі здійснюється за принципом систематичної 

аналітико-діагностичної діяльності, враховуються інтереси і запити різних 

категорій педагогів та керівників навчальних закладів.  

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає районна науково-

методична рада, яка координує науково-методичне забезпечення освітнього 

процесу. 

Методична робота з керівними та педагогічними працівниками 

реалізується методистами району через традиційні колективні та індивідуальні 

форми її організації, а саме: районні методичні об’єднання, творчі майстерні 

педагогів, постійно діючі семінари, творчі мобільні, динамічні, інтервізійні 

групи, науково-практичні конференції, педагогічні виставки, конкурси, групові 

та індивідуальні консультації, круглі столи, творчі студії, практичні заняття, 

тренінги, диспути тощо. 

Одним із головних напрямків діяльності РМК є підвищення фахового 

рівня кожного педагогічного працівника. Протягом 2011/2012 н. р. курси 

пройшли 136 вчителів різних кваліфікаційних категорій та 8 педагогічних 
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працівників дошкільних навчальних закладів району, що задовольнило потребу 

району лише на 86 % від замовлення.  

Відділом освіти систематично здійснюється робота з кадровим резервом 

на посади директорів шкіл та навчально-виховних комплексів. В центрі уваги 

РМК – робота з удосконалення управлінської діяльності керівників навчальних 

закладів. 

З 2011 року відділом освіти Кіровоградської райдержадміністрації 

впроваджується проект «Районний методичний кабінет як ресурсний науково-

методичний центр», що дозволяє гнучко, оперативно та ефективно впливати на 

підвищення якості навчально-виховного процесу в навчальних закладах району. 

З метою надання якісних методичних послуг розроблена Програма 

розвитку методичної служби Кіровоградського району, створено сайт 

методичного кабінету. 

Відділ освіти РМК сприяє навчанню педагогічних кадрів за програмами 

«Іntel – навчання для майбутнього», Майкрософт «Партнерство в навчанні». 

За 2008-2011 рр. сертифікати отримали 164 вчителі різного фаху, що 

становить 27% від загальної кількості всіх учителів району. 

Протягом січня-травня 2012 року була розроблена програма та зібрані 

матеріали до навчального посібника спецкурсу «Історія Приінгулля» 

(затверджено науково-методичною радою КОІППО імені В. Сухомлинського 

6 червня 2012 року). Спецкурс викладається у 8-9 класах усіх навчальних 

закладів району з 2012/2013 навчального року. Також учителями історії району 

досліджено та узагальнено матеріали історії закладів освіти та населених 

пунктів Кіровоградського району. 

З 1 вересня 2011 року на базі Кіровоградського районного центру дитячої 

та юнацької творчості створено районний центр краєзнавства. Керівник центру 

– Губенко Галина Юріївна, вчитель зарубіжної літератури 

Великосеверинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, керівник гуртка «Музейна справа» 

районного ЦДЮТ. 

Рішенням сесії районної ради від 4 листопада 2011 року № 99 

затверджено районну програму «Освітній округ 2011-2015». Програмою 

передбачено оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів району 

шляхом створення навчально-виховних комплексів: 9 – І-ІІІ ступенів, 4 – І-ІІ 

ступенів, 1 – І ступеня та реорганізацію 3 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у 

ЗОШ І-ІІ ступенів. В межах Кіровоградського району запропоновано утворити 

4 освітні округи: Північний, Південний, Східний та Західний. 

Управління ростом підвищення кваліфікації методистів здійснюється 

через курси, стажування, інформаційно-методичні наради. 

Методистами розроблені та впроваджуються проекти: 

-  «Підготовка вчителя до роботи з обдарованими учнями», провідною 

ідеєю якого є створення системи спеціальної підготовки вчителів.  

- «Кваліфіковані педагогічні кадри – запорука розвитку освіти району», 

метою якого є створення умов для закріплення молодих педагогічних кадрів у 

школах району та професійна орієнтація школярів на педагогічні професії. 
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- «Профільне навчання: суть та основні напрямки реалізації. Стан 

організації профільного навчання в районі». 

Підвищенню професійного рівня методистів сприяє навчання у школі 

методиста з проблеми «Забезпечення високого рівня якості освіти через 

неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності методистів та 

раціональне використання традиційних і новітніх педагогічних технологій». 

З 13 по 30 січня 2014 року відбулось навчання методистів РМК з курсу 

«Основи Інтернету». 

Діють блоги, веб-сторінки методистів. 

Методисти РМК постійно беруть участь в обласних методичних заходах, 

а також є активними учасниками методичних форм при КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського». 

Смоліна О.С., завідувач РМК, є членом обласної творчої групи 

завідувачів, методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів з 

проблеми «Критеріальний підхід до оцінки діяльності методичних кабінетів, 

центрів». 

Традиційними стали творчі звіти методистів. 

Відділом освіти вивчається та узагальнюється діяльність кожного 

педагогічного колективу за результатами рейтингу серед загальноосвітніх 

навчальних закладів району. Переможці є лауреатами районної педагогічної 

премії імені С.Г. Максютіна.  

28 травня 2013 року на базі районного будинку культури була проведена 

четверта районна історико-краєзнавча конференція, в якій взяли участь 

56 учителів історії, української мови і літератури та учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

У період з 18 по 21 листопада 2013 року відбулась районна Інтернет-

конференція з проблеми «Особливості організації роботи з обдарованими 

учнями», у якій взяли участь 24 педагоги загальноосвітніх навчальних закладів. 

У системі науково-методичної роботи цілеспрямовано використовується 

творчий потенціал опорних шкіл. 

Опорні школи закріплені за методистами районного методичного 

кабінету. 

На базі кожного опорного закладу створені і успішно функціонують 

районні постійно діючі методичні формування (творчі групи, лабораторії, 

школи професійного становлення, педагогічної майстерності, перспективного 

досвіду, майстер-класи) та проводяться епізодичні методичні заходи для різних 

категорій педагогічних працівників. 

У вересні 2013 року створено шкільне наукове товариство МАН «Пошук» 

на базі Бережинської ЗШ І-ІІІ ступенів. 

У системі методичної роботи з педагогічними кадрами району ефективно 

використовуються матеріали впровадження педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського, а діяльність шкільних методичних формувань 

спрямовано на вивчення та творче впровадження педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського. 
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Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (протокол № 1 від 7 листопада 2013 року) збірник 

статей «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття», підготовлений 

районним методичним кабінетом. 

В річних планах РМК передбачена система роботи щодо впровадження 

ідей В.О. Сухомлинського (тижні, місячники, декади, виставки, конференції, 

педагогічні читання). 

Районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту 

укладено «Анотований каталог ППД», який знайомить освітян з кращими 

зразками перспективного педагогічного досвіду, створеного майстрами 

педагогічної праці та педколективами опорних навчальних закладів району. 

Науково-методична робота районного методичного кабінету постійно 

спрямовується на піднесення професійної компетентності керівників 

навчальних закладів та творчої майстерності методичного активу.  

Формування інноваційного простору в районі дозволяє забезпечити 

впровадження сучасних освітніх технологій, продукувати нові ідеї та 

регулювати інноваційні процеси в закладах освіти району. 

 

 

 

Компаніївський район 

 

А.П. Шахназарова, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Компаніївської 

районної державної адміністрації 

 

Історія розвитку методичної служби  

Компаніївського району в спогадах та листах 
 

Історія методичної служби Компаніївського району розпочинається з 

1944 року, коли після визволення Компаніївщини від фашистсько-німецьких 

загарбників було створено педагогічний кабінет – центр методичного 

забезпечення закладів освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Керівником педагогічного кабінету призначено Гутовського Веніаміна 

Івановича, в обов’язки якого входило керівництво педкабінетом та всією 

методичною роботою в районі, відання перепідготовкою педагогічних 

працівників району та підвищенням їх ідейно-політичного рівня, вивчення та 

поширення передового педагогічного досвіду. 

Працювати в школі в цей час було надзвичайно важко, зовсім не було 

підручників, не було ніякого навчального обладнання. Писали на папір’яних 

мішках чорнилом зробленим з бузини, столового буряка. В районі після війни 

залишилося багато дітей-сиріт та напівсиріт. Для них були організовані гарячі 
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сніданки, продукти надходили з райторгвідділу та колгоспів. Та, незважаючи на 

важке післявоєнне життя, школярі виявляли великий інтерес до навчання. 

Ще однією великою проблемою була – кадрова. До педагогічної 

діяльності була залучена велика кількість осіб без відповідної фахової освіти.  

Перед райпедкабінетом стояло завдання охопити вчителів заочною 

формою навчання в педшколах, учительських інститутах, проведенням 

учительських конференцій. У центрі всієї роботи з педагогічними кадрами 

стояло питання якнайшвидшого підвищення рівня вчителя, набуття ним 

навичок організації навчально-виховної роботи з учнями. 

Важким і тернистим був шлях розвитку, та на сучасному етапі 

Компаніївський районний методичний кабінет – це команда творчих, 

енергійних людей, які фахово здатні та морально зацікавлені щодо проведення 

інноваційних змін, опанування та реалізації нового. 

Місія методичного кабінету – забезпечення готовності педагогічних 

працівників Компаніївського району до повної професійної самореалізації через 

досягнення ними високого науково-методичного рівня. 

«Бути справжньою людиною – це значить віддавати сили своєї душі в 

ім’я того, щоб люди навколо тебе були красивішими, духовно багатшими, щоб 

у кожній людині, з якою ти зустрічаєшся в житті, залишилося щось хороше від 

тебе й від твоєї душі», – саме ці слова творця «педагогіки серця» Василя 

Сухомлинського є дороговказом педагогам Компаніївщини у нелегкій праці.  

Працівники методичного кабінету 

1. Гутовський Bенiaмiн Іванович, завідуючий педкабінетом (15.04.1944-

14.10.1945 рр.) 

2. Килівник Дарія Михайлівна (27.11.1945 -18.10.1946 рр.) 

3. Козакова Маргарита Анатоліївна, завідуюча методичним кабінетом 

(18.10.1946-15.01.1948 рр.) 

4. Олександрова Н. С. ( 11.03.1948-30.06.1948 рр.)  

5. Біденко Меланія Афанасіївна (5.07.1948-08.08.1949 рр.) 

6. Дяченко Семен Федотович з 08.08.1949 року до 11.06.1952 року  

7. Кравцова Ганна Іванівна з 01.09.1952 року до 10.01.1953 року 

8. Насінник Ганна Василівна з 10.01.1953 року до 01.03.1954 року  

9. Скочко Василь Іванович з 15.08.1954 року 

10. Скочко Василь Iванович – методист РМК з 01.01.1969 року до 16.01.1969 

року  

11. Степаненко Пантелей Пилипович – завідуючий РМК з 01.01.1969 року до 

16.01.1969 року  

12. Скочко Василь Iванович – завідуючий РМК з 16.01.1969 року до 

листопада 1970 року 

13. Степаненко Пантелей Пилипович – методист з 16.01.1969 року до 

01.09.1970 року 

14. Бойко В. М. – завідуюча РМК методист з 1970 до лютого 1971 

15.  Скочко Василь Iванович – завідуючий РМК з лютого 1971 року до 01.08.73 

року 
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16. Єльченко Галина Кіндратівна – методист з лютого 1971 року до 

16.08.1976 року 

17. Чемерис Bipa Петрівна – завідуюча РМК з 04.01.1974 року до 16.08.1976 

року 

18. Ясененко Ю. I. – завідуюча РМК з 07.08.1975 року до 25.10.1975 року 

19. Дяченко Михайло Романович – завідуючий РМК з 20.11.1975 року 

20. Яценко Валентина Олександрівна – методист з 23.08.1976 року до 

01.04.1977 року 

21. Шаповалова Валентина Федорівна — завідуюча РМК з лютого 1978 року 

до 22.08.1978 року 

22. Барахтій Валентина Василівна – методист з 01.08.1978 року до 

10.04.1994 року 

23. Ісаєнко Валентина Олексіївна – методист з 27.01.1981 року до 

07.08.1986 року 

24. Семченко В. С. – зав. РМК - до 23.04.1981 року 

25. Шаповалова Валентина Федорівна – завідуюча РМК з 18.08.1981 року до 

1982 року 

26. Тадеуш Володимир Петрович – методист з 01.09.1981 року до 

08.12.1981 року 

27. Матійчук Галина Іванівна – методист з 06.01.1982 року до 

09.08.1982 року 

28. Тараненко Ніна Григорівна – методист з 09.08.1982 року до 

01.01.1985 року  

29. Бойко Валентина Андріївна з 23.05.84 (№ 33-к вщ 07.06.84) 

30. Романенко Петро Володимирович – завідуючий РМК з 23.05.1984 року до 

11.11.1984 року, методист – з 07.07.1986 року, завідуючий РМК – з 

25.08.1989 року до 15.04.2002 року 

31. Кошова Лілія Григорівна – завідуюча РМК з 06.05.1985 року до 

07.08.1986 року, методист з 01.11.1988 року 

32. Кінаш Марія Михайлівна – методист з 22.08.1985 року до 19.08.1987 року 

33. Гурбанська Антоніна Іванівна – завідуюча РМК з 07.08.1986 року до 

25.08.1989 року 

34. Кошова Л. Г. – методист з 02.12.1988 року до 25.08.1989 року 

35. Шавловська Л. Г. – методист 25.08.1989 року до 18.10.1989 року 

36. Панченко Валентина Антонівна – методист з 04.09.1989 року до 

16.05.2001 року 

37. Рудяк Алла Леонідівна – методист з 01.10.1989 року до 03.11.1994 року 

38. Великород Iван Олександрович – методист з 02.09.1991 року до 

05.05.1992 року 

39. Лохвіцька Любов Миколаївна – методист 11.12.1992 року до 

03.01.1994 року 

40. Сенюк Наталія Петрівна – методист з 04.01.1994 року до 10.11.1994 року 

41. Трохименко Алла Анатоліївна – методист з 20.04.1994 року до 

31.08.2001 року 

42. Бойко Любов Миколаївна – методист з 22.11.1994 року до 
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15.08.1995 року 

43. Зубкова Ольга Василівна – методист з 11.08.1995 року 

44. Мінич Галина Василівна – методист з 17.05.2001 року до 23.01.2002 року 

45. Дишловий Сергій Володимирович – методист з 05.04.2001 року до 

03.09.2007 року 

46. Школа Наталія Борисівна – методист з 01.08.2002 року до 31.08.2004 року 

47. Тацієнко Світлана Iгорівна – методист з 01.03.2002 року 

48. Володько Наталія Iванівна – методист з 08.09.2004 року до 

27.08.2007 року 

49. Шахназарова Алла Павлівна – методист з 07.03.2006 року, завідувач РМК 

з 15.01.2009 року 

50. Зінченко Людмила Вікторівна – методист з 31.08.2007 року 

51. Рудакова Тетяна Олександрівна – методист з 11.09.2007 року 

52. Олешко Альона Сергіївна – методист з 15.01.2009 року 

 

Нижче подано спогади ветеранів педагогічної праці. 

 

 

Кращі роки моєї педагогічної 

діяльності – в методичному кабінеті! 
Я пишаюсь роками своєї освітньої роботи, які так чи інакше були 

пов’язані з методичною службою. На мою думку, 80-90 роки в освітньому 

просторі Кіровоградщини були десятиріччями становлення та розвитку 

методичної роботи. Мені випала честь працювати із «великими педагогами» 

нашого краю, які, перебуваючи на посадах чиновників різного рівня, тим не 

менше залишались справжніми Вчителями: і інших навчали, і самі показували 

приклади високої професійної майстерності. Зразком відповідального 

ставлення до роботи завжди були методисти Кіровоградського обласного 

інституту удосконалення вчителів на чолі із директором М.А. Яровим, якому 

вдалось підібрати такий професійний і широко ерудований колектив 

завідуючих кабінетами і методистів, яким, як на мене, рівних не було в Україні. 

Улюбленими для нашого району були І.М. Переденко, С.М. Савельєва, 

О.Г. Романенко, А.І. Постельняк, Л.М. Супрун. Саме вони виростили і дали 

освіті області широку плеяду нинішніх співробітників закладу, які, за оцінкою 

нинішніх педагогів, відповідають високому статусу вчителя вчителів. 

Безперечно, надзвичайно високий рівень організації і проведення 

методичної роботи Кіровоградського обласного інституту удосконалення 

вчителів сприяв позитивному розвитку методичної служби і в районах.  

Аж не віриться, що методичній службі вже 45 років… Аналізуючи з 

часом роки її становлення і розвитку, усвідомлюєш значення події і пишаєшся, 

що і ти мав причетність до неї. Не можна не згадати діяльність старших колег, 

які стимулювали своїми високими знаннями, практичними навичками і нас, 

працівників методичного кабінету Компаніївського райво (так тоді називалась 

наша організація). Працюючи з такими досвідченими керівниками і вчителями, 
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як В.В. Кравченко, О.І. Голубовська, В.І. Гвоздик, В.П. Ткаченко, Т.Ф. Сало, 

Л.І. Пономаренко, К.В. Шутка, Л.М. Шепеленко, М.І. Єтенко, Л.В. Лещенко, 

В.І. Хоменко, Т.І. Бородай, М.П. Невдаха, Н.П. Ситник, ми усвідомлювали, що 

повинні бути в знаннях якщо не вище за них на голову, то, принаймні, на 

одному рівні. Статус вчителя вчителів зобов’язував. Думаю, що не без гордості 

мої колеги і зараз згадують такі відомі постаті методистів і інспекторів 

(долучаю і їх до цієї служби, адже і їм доводилось виконувати методичні 

функції при проведенні семінарів, методичних днів, мостів і т.п.), як Заслужена 

вчителька України Л.Г. Кошова, завідуюча райво В.Ф. Карпікова, методисти 

В.В. Барахтій, А.І. Гурбанська, В.О. Ісаєнко, інспектори В.Г. Мунтян, 

С.В. Маслюкова, Г.В. Донець. 

Радий з того, що окремі форми роботи, які ми тоді практикували, 

збереглись донині, і в наш інформаційно-насичений час використовуються в 

практиці роботи як шкіл, так і вчителів.  

Я дуже поверхово знаюсь на нинішньому стані методичної роботи. Але, 

як на мене, структура методичної роботи того часу являла собою ледь не 

ідеальну форму безпосередньої, динамічної роботи, яка була спрямована на 

поетапний розвиток і учня, і вчителя, і всього педагогічного колективу. Опорні 

школи, школи передового педагогічного досвіду, творчі групи, постійно діючі 

семінари, семінари-практикуми, творчі поїздки ми намагались наповнити 

цікавим змістом, виходячи з результатів діагностування, особистого 

спілкування і розв’язання загальнопедагогічних проблем. Головним для нас 

було безпосереднє спілкування з адресатом чи об’єктом досвіду. Навіть на 

сьогоднішній день вражає широка географія наших творчих поїздок, зустрічей: 

Сахнівка, Канів, Умань, Кам’янка Черкаської області, Київ, Біла Церква, 

Херсон, Миколаїв, Асканія Нова, кіровоградські, новоукраїнські, 

олександрійські школи, Перегонівка, Балахівка… А скільки музеїв, виставок, 

театральних вистав відвідували! Можливості були необмежені, але вони 

відповідали тодішнім запитам педагогів. Трохи поїздивши і побачивши світу, і 

самі почали запрошувати до себе. Встановили особисті зв’язки з науковцями 

Інституту педагогіки, кіровоградськими навчальними педагогічними закладами, 

за участі яких проводили районні, міжрайонні та обласні методичні заходи, як, 

наприклад, «Мандельштамівські читання» в Компаніївці або «Цвєтаєвські 

багаття» в Устинівці. Брались за все нове, прогресивне. Пам’ятаю, одними з 

перших в області почали впровадження народознавства, етнографії. 

Найпам’ятнішою подією для багатьох освітян району стала творча зустріч з 

педагогами міста Долина Івано-Франківської області, які відвідали наш край в 

складі 40 осіб. Тоді ніхто не говорив про регіональний патріотизм, він вже був 

у нас в душі як органічний і природний чинник і ми його продемонстрували 

нашим гостям. Що їм показали? Школу-новобудову в Мар’ївці, Нечаївську 

школу і музей Ю.І. Яновського, Першотравенську школу і музей В. Близнеця, 

музей Дем’яна Бєдного в Губівці. Наступні дні були присвячені 

кіровоградським школам і музеям, відвідання хутора «Надія». Потім 

Олександрія, Павлиська школа імені Сухомлинського, театр імені 

Кропивницького. Вразило те, як наші друзі із Західної України цінували 
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великого Сухомлинського: вони босоніж ходили по шкільному споришу, адже 

по ньому колись ходив разом із героями творів і сам Сухомлинський. Трупа 

обласного театру якраз була у відпустці, але на наше прохання зібрався в 

повному складі весь колектив і спеціально для компаніївських і долинських 

освітян безкоштовно представив «Сватання на Гончарівці». А восени вони 

запросили в гості до себе нашу делегацію. Завідуюча Долинським 

методкабінетом Богдана Федів тоді зауважила, що до них приїздили вивчати 

досвід народознавства навіть із Політбюро ЦК Компартії України, але 

компаніївських колег вони приймали на вищому рівні. 

Думаю, учасники цієї і багатьох інших творчих поїздок згадують їх 

якнайкраще. 

Працювалось легко, і, я б сказав, натхненно, адже ми всі були практично 

одного віку, відчували підтримку з боку керівництва відділу освіти і районної 

влади. Нашими ідеями та задумами прониклись заврайво І.Я. Бойко, керівники 

організацій і підприємств, до яких ми звертались за допомогою: Олег 

Васильович Долинко, Іван Костянтинович Дімітров, Леонід Михайлович 

Ковтунець, Віктор Іванович Барахтій і багато інших небайдужих до долі освіти 

керівників. Задумуюсь інколи, чому з таким щемом і позитивно згадую роки 

роботи в методичному кабінеті, попри багатомісячні затримки заробітної плати, 

відсутність належного фінансування? І роблю висновок: особисто мені хотілось 

займатись цією справою, думаю, і моїм колегам теж. Найкращі враження 

залишились від співпраці в методкабінеті з В.А. Панченко, А.Л. Рудяк, 

О.В. Зубковою. І зараз ще бачу окремі позитивні результати нашої колективної 

праці у роботі практикуючих нині вчителів і керівників: О.І. Кондрашової, 

Л.І. Великород, Г.М. Телька, І.Л. Дишлової, С.В. Гордашко, К.І. Леонова, 

Є.М. Шаєць, М.В. Стадник, Г.Ю. Громко, С.М. Лісовець, Л.Б. Шамшур, 

В.І. Мельничук, В.А. Гирба і багато інших. 

Чи згадують вони колишніх своїх колег? Хотілося б, щоб так, і хоча б 

інколи позитивно. 

Роки існування методичної служби, беззаперечна результативність 

роботи переконують в необхідності її подальшого функціонування. 

Сподіваюсь, що нинішні працівники-методисти зустрінуть ще не один свій 

професійний ювілей, а результати їх роботи будуть приносити їм задоволення і 

гордість за свою посаду. 

Романенко П.,  завідувач методичного кабінету 

Компаніївського районного ввідділу освіти (1989-2002 рр.) 
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Я горда тим, що я вчитель! 
Ми насправді, щаслива нація – у нас дуже багато талановитих дітей. Вони 

перемагають у багатьох конкурсах, олімпіадах, фестивалях не тільки 

всеукраїнського, а й міжнародного рівнів. Ми знаємо, пишаємося та 

підтримуємо їх. Але треба сказати і про тих, хто вклав у цих дітей свій досвід, 

душу та любов. Про вчителів. 

Це справжні професіонали.  

Маю більше п’ятдесяти років педагогічного стажу, з них сорок років на 

посаді директора школи. Так що за цей час мала змогу не лише спостерігати, як 

розвивається чи занепадає українська освіта, а й бути учасником цього 

бурхливого процесу. 

Пам'ятаю педагогічні настанови В.О. Сухомлинського, інноваційні 

технології Шаталова і нашого земляка Хмари, практичне впровадження 

групового і сьогоднішнього індивідуального навчання. Все це давало свої 

результати, коли за ним стояв справжній вчитель. Завжди вважала і вважаю, що 

основним в навчанні дитини є слово вчителя, а вже потім підручник, наочність, 

комп'ютер, Інтернет. 

І якщо це слово буде сказане не сполученням звуків, а душею і серцем 

педагога – чекай бажаних результатів своєї роботи Вчителем, як і художником 

чи поетом, треба родитись, а потім протягом всього життя вдосконалюватись. 

Неважко вдосконалюватись, коли тебе оточують досвідчені, чуйні колеги, 

керівники, друзі. Саме такими були для мене Горінний І.Д., Юшкевич В.В., 

Непокритий І.М., коли я вперше переступила шкільний поріг у Виноградівці як 

вчитель. Саме ці люди закріпили в мені впевненість у правильності вибору, 

згодом зробили з мене директора школи.  

Працювала більше ніж з п’ятнадцятьма завідуючими райвно, багатьом 

методистам та інспекторам завдячую своєю повагою, неодноразово 

переконувалась у їхньому професіоналізмі. 

Саме в них: Новицького Георгія Архиповича, Скочка Василя Івановича, 

Скрипки Григорія Івановича, Дубини Віри Миколаївни, Бойка Івана 

Якимовича, Лозінської Олександри Сергіївни я вчилась бути знаючим, 

компетентними, насамперед до себе, керівником. 

А співробітництво з працівниками апарату райво Барахтій Валентиною 

Василівною, Бойко Валентиною, Мунтяном Володимиром Григоровичем, 

Срібняк Оленою Олександрівною, Мінич Галиною Василівною, Романенко 

Петром Володимировичем непомітно перейшло в щиру дружбу; саме з ними ми 

могли поділитись не лише проблемами школи, а й особистими негараздами. 

Вчилися працювати, вчилися керувати, вчилися дружити. 

Скільки цікавих, насичених новинками заходів планувалось і 

проводилось в школі, в районі, області. Це і предметні семінари, і конференції, і 

зустрічі педагогічних колективів, які ми називали педагогічними мостами.  

Скільки піднесення було у підготовці до цих зустрічей, скільки 

урочистості і святковості у їх проведенні. Пам’ятаю поїзку до Петрівської ЗШ. 

Не дивлячись на те, що до Петрівки, майже сто кілометрів, нам доводилось в 

листопадовий холод їхати на відкритому грузовику, коли кутались в пухові 
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перини, а молодих вчителів з їх модними черевичками взували в биті валянки, 

проте всі були задоволені, піднесені, щасливі. Бо на порозі школи нас зустрічав 

весь дитячо-учительський колектив з хлібом-сіллю, піснею, щирим словом. 

Готувалась школа до цього свята, як і кожна порядна господиня до 

зустрічі дорогих гостей і школа як квіточка, і уроки і виховні заходи як до 

перевірки Міністерством освіти, і, звичайно, багате застілля за українським 

звичаєм з імпровізованим загальним концертом. 

Пам'ятаю уроки математики в Петрівці, які проводила молода вчителька. 

Скільки тривоги і розгубленості було в її очах, та і в учнів теж, на початку 

уроку. Та коли на запитання вчительки я разом з учнями почала трясти рукою і 

просити: «Можна – я скажу!», де й ділася розгубленість. І урок пройшов на 

славу, всі були задоволені, а головне, поповнені знаннями, бо це була не 

офіційна перевірка, а розумна гра. І на перерві п’ятикласники довірливо брали 

мене за руку (що це за тітка, що ходить ще тільки в п’ятий клас), а з Оленою ми 

були вже щирими друзями. Звичайно, коли петрівці приїздили до нас з візитом-

відповіддю, ми теж готувались їх приємно здивувати. 

Давно «розійшлись» педагогічні мости, та колективи наших двох шкіл і 

зараз зустрічаються як рідні. 

Саме доброзичливість, повага, людяність є рушійним стимулом в будь-

якій професії, а в учительській – особливо. Ми вчимо малюків, починаючи з 

гри. Гра продовжується і в старшій школі, тільки з серйознішими ролями. 

Працювати з педагогічними колективами теж можна у вигляді ділової гри, де 

кожному відведена занадто відповідальна, високо художня роль, де кожен 

вчитель-артист повинен бути впевненим, що його гру об'єктивно оцінять. 

Кравченко В., директор 

Виноградівської загальноосвітньої школи (1970-2005 рр.) 

 

 

 

 

Школа – рідна домівка! 
Лозуватська школа стала для мене рідною домівкою, адже я тут 

пропрацювала 44 роки. 

19-річним молодим учителем початкових класів приїхала я у 

Компаніївський район, с. Лозуватка, у край, як мені тоді здавалося, глухий і 

пустинний. 

На порозі, тоді новозбудованої школи, зустрів директор школи 

Сухина М.Г. строгий і вимогливий. Спасибі йому за це. Доброю матір’ю, 

наставником і порадником у школі стала для мене завуч школи Штиленко М.С., 

вона розказувала і показувала, як треба, а як не треба робити. 

Ішли роки… У 1982 році призначена на посаду заступника директора 

школи з навчально-виховної роботи. Вагому допомогу у становленні як 

керівника надавали директор школи Марусич В.М. – це був учитель від бога, 

завідуюча районним відділом Карпікова В.Ф. Це був керівник, з якого можна 
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брати приклад (як одягатися, як працювати, як контролювати). Приємно було 

спілкуватися з працівниками відділу освіти Кошовою Л.Г., Мунтяном В.Г. 

Уміло організовані спільні семінари директорів і завучів, наради, поїздки 

у школи району, самоосвітня робота сприяли професійному зростанню. 

Скільки творчих ідей, новизни вносили в організацію методичної роботи 

з педагогами завідуючі районним методичним кабінетом Гурбанська А.І. та 

Романенко П.В. 

Пригадуються часті поїздки в інші школи району, області з метою 

вивчення передового педагогічного досвіду. 

Такі заходи оновлювали зміст, форми і методи навчально-виховного 

процесу, урізноманітнювали внутрішньошкільну роботу учителів. Незабутньою 

була мандрівка вчителів-словесників району у м. Долина Івано-Франківської 

області. Звідти ми привезли приємні враження, нове завзяття до роботи.  

У 1992 році була призначена на посаду директора школи. Щире спасибі 

за допомогу та підтримку начальникам відділу освіти Бойку І.Я., Олійник А.В., 

Мінич Г.В., працівникам методичного кабінету Барахтій В.В., Срібняк О.О., 

Мец І.М., Тацієнко С.І., Зубковій О.В. 

Ефективно організовані семінари в школах району, засідання РМО 

активізували проведення нетрадиційних форм методичної роботи в закладах: 

ділові педагогічні ігри, практичні заняття, тренінги, огляд та обговорення 

навчально-методичної літератури, виставки, конкурси тощо. 

Приємно було співпрацювати з директорами інших шкіл: 

Голубовською О.І., Швиденком Г.І., Кравченко В.В., Барахтієм В.І., 

Гвоздиком В.І., Сало Т.Ф. 

Майстром своєї справи є нинішній завідувач РМК Шахназарова А.П. 

Створена система науково-методичної роботи в районі сприяє постійному 

зростанню рівня професійної компетентності кожного педагога. 

Шутка К., директор 

Лозуватської загальноосвітньої школи (1993-2013 рр.) 
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ТарасенкоА.П, 

перша завідуюча 

РМК 
 

Маловисківський район 

 

В.Ф. Кислякова, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Маловисківської 

районної державної адміністрації 

 

Історія створення районного методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської райдержадміністрації 
 

Багата минулим та традиціями історія освіти Маловисківського району, 

сягає вона глибини століть, коли виявити рівень грамотних людей було не 

просто. На той час переписи в царській Росії не проводились, статистичний 

облік вівся лише для дослідження, написання книг. 

До відкриття шкіл в нашому містечку її жителі одержували освіту в 

школах Златополя, Елисаветграда. 

Першим приміщенням, де знаходився районний відділ освіти, був 

невеличкий будиночок по вулиці Леніна, територія «Містечка», зараз там 

житлова зона. Пізніше райво розташовувався в приміщенні інвентар-бюро по 

вулиці Жовтневій.  

На виконання рішення Міністерства освіти УРСР районні методичні 

кабінети створювались з 1968 року, відповідно до Положення про РМК. З 

01 січня 1968 року було створено і методичний кабінет відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації. 

Усі роки районний методичний кабінет розміщувався в приміщенні 

районного відділу освіти. Коли у 1980 році збудовано нове приміщення 

Маловисківської ЗШ № 3 І-ІІІ ступенів, тоді відділ освіти разом із методичним 

кабінетом та централізованою бухгалтерією отримали старе приміщення 

школи, у якому знаходяться і зараз. Спочатку для методичного кабінету було 

виділено всього 2 кімнати. У цих кімнатах розміщувалась також і бібліотека. 

Одним із перших завідуючих районного відділу 

освіти був Іщенко Іван Пилипович (працював на цій посаді 

приблизно з 1949 по 1950 рік). З березня 1950 року 

очолював районний відділ освіти Супряга Тимофій 

Павлович, з січня 1951 року – Бондаренко Лідія Василівна, 

з грудня 1952 року – Кавун Іван Степанович, далі з 1954 

року – Катана Григорій Костянтинович, з 1955 року – 

Саприкіна Надія Данилівна, з 1958 року – Юрчук Максим 

Самійлович, з 1961 року – Павленко Леонід Федорович, з 

1977 року – Щербак Людмила Іванівна, з 1985 по 2007 рік 

– Барановський Валерій Дмитрович, з 2007 по 2014 рр. –

Руденко Олексій Анатолійович. 

Першим завідувачем районного методичного 
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кабінету була Тарасенко Алла Петрівна, вчитель української мови та 

літератури. Алла Петрівна очолювала методичний кабінет три роки. 
 

 

Першими методистами у ці роки працювали Масленко М.Ф. та 

Куделя Л.Д. З 1971 року введено посаду методиста з дошкільної освіти, на якій 

працювала Голик Г.І. (02.07.70 – 15.07.72 р.).  

З червня 1972 року до квітня 1974 Голик Галина Іванівна працювала 

завідуючою методичним кабінетом. На той час завідуючим райвно був 

Павленко Леонід Федорович, який відзначався великою вимогливістю до 

підбору кадрів, їх фахової і методичної підготовки, працездатності і 

відповідальності, ініціативності в роботі, вимагаючи постійних пошуків, всього 

передового, що було тоді в роботі різних райвно і РМК.  

У ці роки методистами працювали Іванов Л.С., Гнилуша Н.В., Щупак-

Кравченко Н.С. 

Продовжувачем нових традицій була і наступник Леоніда Федоровича на 

посаді завідувача районного відділу освіти Щербак Людмила Іванівна. 

Особливого значення у цей період надавалось військово-патріотичному 

вихованню. У Мар’янівській середній школі, Злинській середній школі № 2 

були створені музеї Бойової Слави. 

З січня 1975 року завідувачем методичного кабінету був призначений 

Ткаченко Володимир Васильович (1975-1978 р). У цей час змінився склад 

методичного кабінету. Методистами були призначені Пензякова Олена 

Венедиктівна (1976-1984 рік), Жорнова Валентина Василівна (1977-1978 рік), 

Козачук Марія Василівна (1978-1981 рік).  

Починаються 80-ті роки. Для працівників методичного кабінету у ці роки 

були створені добрі умови для організації роботи. Це був час, коли 

відокремлено бібліотеку, кабінет завідуючого, кімнати для методистів. В штаті 

райметодкабінету було 4 методисти (Жорнова В.В, Козачук М.В., 

Коваленко Л.В. – методист по книгах, Вдовиченко Л. І. – методист з 

дошкільного виховання та секретар-друкарка). 

Велику допомогу в організації методичної роботи з учителями у той час 

надавали обласний та Центральний інститути удосконалення вчителів.  

З метою вивчення досвіду роботи різних районних методичних кабінетів 

організовувались поїздки керівників шкіл, працівників методичного кабінету, 

окремих груп в різні райони області, а також за її межі, зокрема у Запорізьку, 

Хмельницьку, Херсонську, Київську, Рівненську. Також частими гостями у 

районі були делегації педагогічних працівників із нашої Кіровоградської 

області. Після зустрічей вивчений досвід обговорювався на семінарах і нарадах 

керівників шкіл, вироблялись відповідні рекомендації щодо його 

впровадження.  

Важливими та досить ефективними формами методичної роботи з 

педагогами району були: шкільні, міжшкільні та районні методичні об`єднання; 

постійно діючі та епізодичні семінари з учителями-предметниками, класними 

керівниками та керівниками шкіл; дні директора, заступника директора; 
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взаємовідвідування шкіл, зустрічі з цікавими людьми (письменниками, 

артистами тощо). Акцентувалась увага на організації роботи з молодими 

вчителями та кадровим резервом. 

У районі ефективно працювали опорні школи та школи передового 

педагогічного досвіду. Вся методична робота на початку кожного півріччя 

детально планувалась, доводилась до кожної школи і включалась у план роботи 

школи. Проведення таких заходів не тільки піднімало відповідальність 

керівників шкіл і вчителів за їх проведення, але й опосередковано сприяло 

підвищенню їх методичного і фахового рівня. 

У 70-80 роках методична служба району працювала над реалізацією 

наступних науково-методичних проблем:  

 Психолого-педагогічні особливості молодших школярів та їх роль у 

розвитку творчої особистості.  

 Ігрова діяльність на уроках у початкових класах (з досвіду роботи В. 

Сухомлинського).  

 Міжпредметні зв`язки та інтегровані уроки при вивченні предметів у 

середніх та старших класах.  

 Роль і значення методичної роботи в розвитку педагогічної майстерності 

вчителя.  

 Курсова перепідготовка і самоосвіта вчителя – основа постійного 

удосконалення фахової і педагогічної майстерності.  

 Використання роздаткового матеріалу та його роль в розвитку 

практичних вмінь і навичок.  

 Використання технічних засобів на уроках різних предметів.  

 Кабінетна система навчання і її роль у підвищенні навчально-виховного 

процесу.  

Важливу роль в роботі Маловисківського районного методичного 

кабінету з керівниками шкіл і вчителями відігравали постійні взаємозв`язки і 

співпраця з обласним інститутом удосконалення вчителів. Значно ця робота 

пожвавилась, коли в 1978 році кабінет очолила Жорнова Валентина Василівна 

(1978 – 1985 рік). У цей час в методичному кабінеті працюють методисти: 

Коваленко Людмила Василівна, Пензякова Олена Венедиктівна, Хмара Ніна 

Іванівна, Вдовиченко Людмила Іванівна. 

У середині 70-х років широкого розмаху набуває виробниче навчання учнів 

старших класів. При великих середніх школах створюють міжшкільні 

навчально-виробничі комбінати, в яких учні вивчають автосправу, в основному 

хлопці, а для дівчат пропонувались такі спеціальності як кулінарія, швейна і 

друкарська справа. Одним із перших таких МНВК було відкрито в Малій Висці. 

Його очолив Шабазов Микола Михайлович. Як результат, багато хлопців після 

закінчення середньої школи, одержують права водія і працюють за професією.  

Цікавою і ефективною формою роботи інституту із методичним 

кабінетом були виїзні одно- і дводенні семінари, які проводились на базі одного 

райметодкабінету. Під час роботи таких семінарів, першого дня учасники 

знайомились з навчально-матеріальною базою методкабінету, його 

оформленням, веденням документації, результатами вивчення місцевого 
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передового досвіду, конкретною роботою методистів, на другий день 

організовували 2-3 групи, які виїжджали в декілька кращих опорних шкіл, де 

знайомились з практичною роботою закладу, відвідували уроки, позакласні 

заходи тощо. За наявності в роботі краєзнавчих музеїв, цікавих історичних чи 

архітектурних пам`яток проводились екскурсії на ці об`єкти. 

Методичний кабінет 1982 р. 

З 01.11.85 року до 12.03.1993 року завідувачем РМК працював Белов 

Микола Михайлович. Методистами РМК були Пензякова О.В. (1981-1984), 

Сьомка С.М. (1985 по тепер. час), Грек Н.В (1987 – 1993), Мушкет Р.П. (1984-

1993), Тітаренко В.В. (1984-1987), Байкулова Т. Р. (1986-1989), Кудря М.Т. 

(1984-1988), Корховий І.М. (1986-1989), Смуток В.В. (1989-1993), Мельник І.Г. 

(1989-1993), Моторна С.М. (1990-1993), Пензякова О.В. (1988-1993). 

З 13.03.1993 року до 13.10.2011 року кабінет очолювала Грек Надія 

Василівна. Методистами працювали Козачук М.В., Сьомка С.М., 

Кириленко В.К., Пеєва К.М., Онуфрієць Р.І. 

Методисти надавали методичну допомогу вчителям-предметникам, 

вивчали якість знань, умінь та навичок школярів, організовували методичну 

роботу з педагогічними кадрами. Так, методист Козачук М.В. курувала 

математику, фізику, інформатику. Кириленко В.К. – українську мову та 

літературу, зарубіжну літературу, організацію роботи з бібліотекарями, 

Онуфрієць Р.І. – кадрові питання, географію біологію, хімію, Пеєва К.М. – 

іноземні мови, була методистом з охорони дитинства. Сьомка С.М. – методист з 

дошкільного виховання. 

Про комп'ютеризацію тільки починалась вестись розмова, все було в 

перспективі. Тому всі вихідні матеріали та документи оформлялися на 

друкарській машинці однією друкаркою-секретаркою Артишко В.В. З 
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Районний методичний кабінет 2014 р. 
 

1998 року друкарську машинку було замінено на персональний комп`ютер, за 

яким працював Пилипенко В.П. 

В усі роки особлива увага зверталась на методичне забезпечення вчителів 

та керівників шкіл «Інформаційними вісниками», зразками-розробками цікавих 

заходів чи уроків. 

В останні роки велика увага працівників районного методичного кабінету 

зверталась на індивідуалізацію та диференціацію навчально-виховного процесу, 

впровадження інноваційних форм та методів навчання школярів. Уся робота 

була направлена на те, щоб у школах навчали й виховували тільки такі вчителі, 

котрі глибоко знали свій предмет, досконало володіли педагогічною 

майстерністю і систематично поповнювали свої знання.  

В усі роки головною метою діяльності районного методичного кабінету 

було здійснення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в 

навчальних закладах і підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів. 

Досягнення мети відбувалося через індивідуальні консультації для педагогів, 

роботу постійно діючих семінарів, районних методичних об’єднань, опорних 

шкіл, занять шкіл підвищення педагогічної майстерності, семінарів-

практикумів, консультпунктів для вчителів, а також через цілу систему 

методичних заходів, спрямованих на розв’язання актуальних науково-

методичних проблем. 

 

 

Сучасний стан розвитку 

районного методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації 

В умовах розвитку національної системи освіти України, впровадження 

інноваційних освітніх технологій, нових стандартів освіти, особливого 

значення набуває підвищення професійної компетентності та удосконалення 

майстерності педагогів. 

Здійснення повноцінних 

якісних змін у діяльності 

загальноосвітніх, 

дошкільних та 

позашкільних закладів не 

може відбуватися без 

високого науково-

методичного їх 

забезпечення та стабільно 

творчо працюючих 

педагогічних працівників. 

Районний методичний 

кабінет відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації свою діяльність спрямовує 

на науково-методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного 
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процесу, організацію удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Методична служба впродовж останніх років надає допомогу 

педагогічним кадрам не лише у розвитку їхньої професійної компетентності, а й 

активізації творчого потенціалу вчителів, вихователів. 

Методична діяльність у районі будується і проводиться за принципом 

систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і 

запити різних категорій педагогів та керівників навчальних закладів, через 

анкетування, експрес-опитування, надання пропозицій тощо. Науково-

методична робота спрямована на підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення 

інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційну 

діяльність. 

Діяльність методичного кабінету здійснюється відповідно до Положення 

про районний методичний кабінет відділу освіти Маловисківської районної 

державної адміністрації (наказ відділу освіти від 25.09. 2009 р. № 225). 

Штатний розпис кабінету нараховує 8 посад, а саме: завідувач РМК, 7 

методистів (методист з кадрових питань, з суспільних дисциплін, з 

гуманітарних дисциплін, з виховної роботи, з дошкільного виховання, із 

фізкультурно-оздоровчого напрямку та методист-психолог). 

Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами: 

науково-методичне забезпечення системи дошкільної, позашкільної та 

загальної середньої освіти; трансформування наукових ідей у педагогічну 

практику, методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, 

впровадження ІКТ в навчально-виховний процес та управлінську діяльність, 

організація та впровадження профільного навчання, робота із збереження життя 

і здоров’я дітей, впровадження здоров’язберігаючих технологій, робота з 

обдарованими дітьми, методична підтримка, інформаційно-методичний 

супровід інноваційної, експериментальної діяльності, яку здійснюють 

педагогічні колективи навчальних закладів району, методичний супровід 

психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу. 

Щороку здійснюється: 

- консультування педагогічних працівників із питань інноваційного 

розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень 

психолого-педагогічної науки; 

- організаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів на базі КЗ «КОІППО». Відстеження результативності курсової 

підготовки; 

- інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних 

працівників (організація роботи семінарів, моніторинг використання 

електронних навчальних засобів у педагогічному процесі); 

- апробація підручників, моніторинг їх якості . 

Забезпечується взаємодія з КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

психолого-медико-педагогічною консультацією, громадськими установами, 

організаціями тощо. 
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Протягом п’яти років районний методичний кабінет працював над 

удосконаленням планування методичних формувань у напрямі забезпечення їх 

більшої варіативності на основі потреб професійного рівня, педагогічного 

досвіду учителя. Значне місце займала організація випереджувального 

навчання педагогів щодо проблеми впровадження державних стандартів освіти, 

моніторингу якості освіти. 

У системі роботи з педагогічними кадрами особлива увага приділялася 

реалізації науково-методичної проблеми «Удосконалення структури 

методичної роботи з урахуванням рівня компетентності педагогічних 

працівників»‖. 

У вирішенні проблеми забезпечення якісної освіти в регіоні особлива 

увага приділяється питанням науково-методичного супроводу педагогічного 

процесу, утвердженню інноваційних підходів в організації системи управління, 

навчально-виховного процесу. Цьому сприяє робота опорних закладів освіти, 

зокрема, з таких проблем: 

«Організація роботи з обдарованими дітьми»; 

«Організація профільного навчання»; 

«Атестація педагогічних працівників» (Маловисківська гімназія); 

«Інформатизація навчально-виховного процесу, впровадження 

компютерно-зорієнтованих технологій»; 

«Планування та контроль за навчально-виховним процесом» 

(Мар’янівська ЗШ І-ІІІ ступенів); 

«Системний підхід до формування в учнів здорового способу життя» 

(Оникіївська ЗШ І-ІІІ ступенів); 

«Екологічна спрямованість навчально-виховного процесу» (Злинська 

ЗШ № 1 І-ІІІ ступенів); 

«Створення розвивального середовища для навчання учнів 1 класу»; 

«Організація інноваційних форм методичної роботи» (Смолінське НВО). 

Щороку відповідно до наказу начальника відділу освіти «Про структуру 

та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» методичну роботу 

району забезпечували близько 54 методичних формувань: працюють 24 районні 

методичні об’єднання вчителів, керівників гуртків та педагогічних працівників 

дошкільних закладів. 

Організована робота постійно діючих семінарів керівників закладів та 

заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових 

класів із впровадження нових Державних стандартів, творчих груп (7), творча 

педагогічна майстерня (1), лабораторії (2), клуби (2), школа молодого 

методиста «Шляхи удосконалення методичної майстерності методиста РМК», 

школа кадрового резерву «Удосконалення управлінської діяльності керівника 

закладу», школа молодого керівника «Удосконалення технології ефективного 

управління закладом освіти», школа молодого заступника «Модернізація 

структури та змісту науково-методичної роботи», школа резерву завідуючих 

дошкільними закладами «Формування навчального середовища в дошкільному 

закладі», школа педагога-початківця, вчителів історії «Організація системи 

методичної роботи спрямованої на підготовку молодого вчителя до 
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педагогічної діяльності», школа молодого вчителя математики, фізики, 

інформатики «Професійне становлення молодого вчителя – основа розвитку 

освіти», школа зростання учителя-словесника «Інноваційна діяльність учителя-

словесника», фахові школи молодих учителів, школа педагогічної майстерності 

вчителів початкових класів «Екологічне виховання», майстер-клас Заслуженого 

вчителя України, вчителя математики Мар`янівської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Руденко В.О. «Компетентнісний підхід при викладанні математики», майстер-

клас вчителя англійської мови Маловисківської гімназії Скорик Л.А. 

«Оптимізація процесу навчання засобами англійської мови», майстер-клас 

вчителів початкових класів «Впровадження технології ейдетики», три 

динамічні групи вчителів історії, консультативний пункт для керівників 

закладів освіти з проблеми «Актуальні питання організації управлінської 

діяльності керівника закладу освіти», фізико-математичний практикум з 

проблеми «Підготовка учнів до розв’язування олімпіадних задач», історико-

лінгвістична експедиція «Наш край» з проблеми «Краєзнавство в системі 

профільної освіти».  

Підвищенню педагогічної майстерності сприяють проведені протягом 

останніх років обласні семінари на базі закладів району.  

У серпні 2012 року завідуюча районним методичним кабінетом 

Кислякова В.Ф. разом з начальником відділу освіти Руденком О.А. та головою 

райкому профспілки працівників освіти Барановським В.Д. відвідали Корсунь-

Шевченківський район в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, 

першокласнику». Побували в школі с. Сахнівки та відвідали ряд закладів, 

обмінялися думками з питань організації роботи у новому навчальному році з 

колегами Корсунь-Шевченківського відділу освіти. 

У серпні 2012 року в рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова 

школа» відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації 

приймав делегацію колег у складі начальника відділу освіти Солонянської 

районної державної адміністрації Дніпропетровської області Хрипка І.В, 

заступника начальника відділу з методичних питань Грекової І.В., голови 

райкому профспілки працівників освіти Cиволоба В.М. 

Щороку проводяться зональні зустрічі із представниками Одеського 

регіонального центру оцінювання якості освіти з питань проведення ЗНО. 

Важливою формою методичної роботи з учителями є проведення системи 

заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителя через участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Щороку у районі проводиться 

районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». 

Учасники конкурсу, за підтримки своїх колективів, вдало демонструють 

професійні здібності та вміння володіння комп’ютерними засобами, 

інтерактивними методами та формами роботи, використання інноваційних 

технологій. Кожен педагог розкриває себе і як вчитель, і як особистість – 

творча, неординарна. 

За результатами оцінювання журі визначаються кращі освітяни року. 

Також, щороку у рамках Тижня молодого вчителя проводиться конкурс 

для молодих спеціалістів «Учитель – це поклик душі». У конкурсі беруть 
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участь близько 10 молодих фахівців. У 2012 році педагог-організатор 

Оникіївської ЗШ І-ІІІ ступенів Безверха Людмила Вікторівна під час 

проведення обласного Тижня молодого вчителя здобула титул «Міс освітянка – 

2012». 

Районним методичним кабінетом здійснюється система психологічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, яка спрямована на підвищення 

психологічної культури, орієнтацію учнів на здоровий спосіб життя. Особливе 

місце в діяльності психологів приділяється здійсненню психологічного 

супроводу розвитку особистості, розвитку творчої обдарованості, ціннісних 

орієнтацій особистості, пропедевтики негативних явищ, девіантної поведінки, 

різноманітних залежностей. Даний напрямок діяльності активізувався з 

введенням у штати районного методичного кабінету посади методиста-

психолога.  

Щороку проводиться робота щодо реалізації Концепції профільного 

навчання.  

Профільні класи працюють у окремих закладах із 2005 року. У районі є 

певний досвід з цього питання. У Великовисківській ЗШ І-ІІІ ступенів 

впроваджувалась модель профільного навчання із розподілом учнів 10 класу на 

профільні групи, що дало змогу більш ефективно реалізувати варіативну 

складову навчального плану. Однак, в новому навчальному році залишається 

проблемою оптимізація мережі класів із профільним навчанням. 

У 2013-2014 навчальному році продовжується робота щодо організації 

профільного навчання, створення допрофільних класів (8-9). У школах, де 

працюють практичні психологи, проводиться психолого-педагогічна 

діагностика, тренінги з учнями, батьками щодо готовності їх до навчання в 

профільних класах та групах. 

У системі оновлення навчально-виховного процесу чільне місце 

займають питання інформатизації педагогічного процесу, відпрацювання 

інформаційно-комунікативних технологій, комп’ютерної підтримки викладання 

базових дисциплін, інформаційно-комунікативна підготовка учнів. 

Щороку в обласному методичному огляді-конкурсі «Проектування ІТ-

контенту сучасного уроку» беруть участь і наші педагоги. 

Переможці конкурсу Руденко В.О., вчитель математики Мар’янівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів у номінації «Методична ефективність використання ІТ-

контенту як засобу організації та забезпечення самостійної навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроці» (І місце), Петренко Н.Г., вчитель 

математики Великовисківської ЗШ І-ІІІ ступенів (ІІІ місце у цій же номінації), 

Бондар І.Ю., вчитель математики Маловисківської гімназії у номінації 

«Розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного засобу Notebook 

для організації інтерактивної взаємодії на занятті» (ІІ місце). 

У закладах освіти створено стенди «Безпека в Інтернеті», фотозвіти про 

розробку стендів розміщено на сайтах навчальних закладів на порталі «Класна 

оцінка», проведено конкурси дитячого малюнка «Я – за безпечний Інтернет». 

У загальноосвітніх школах району 15 вчителів мають сертифікати 

«Основи Інтернерту», 5 – «Безпечний Інтернет», 53 – «Основи ІКТ». 
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Проведено тренінги для вчителів-предметників «Вчителі в он-лайні», 

«Основи Інтернету», для педагогів-організаторів, психологів та соціальних 

педагогів, класних керівників «Безпека в Інтернеті». Вчителями інформатики 

проведені в закладах для учнів 5-11 класів тренінги «Онляндія – безпечна веб-

країна». 

Ефективному і творчому впровадженню інноваційних технологій, 

розвивальних методик, коп’ютерної підтримки учнів, активізації роботи 

педагогів над самоосвітою стала атестація, в основі якої поєднання самостійних 

занять учителя з участю його в різноманітних колективних формах підвищення 

кваліфікації педкадрів. 

Районним методичним кабінетом забезпечується інформаційно-

методичний супровід організації роботи з обдарованими учнями. Так, 

методистом з виховної роботи Подручною С.М. створено районний (345) та 

надані матеріали для обласного банку (20) обдарованих і здібних дітей. 

Одним із основних завдань роботи з обдарованою молоддю є створення 

наукових товариств учнів. На базі Маловисківської гімназії Маловисківського 

району створено учнівське наукове товариство «ЗУБР» (керівник Крячко Н.В.) 

та Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

«Історичне краєзнавство. Географічне краєзнавство» (керівник Шарко О.А.).  

У 2012-2013 н.р. всі загальноосвітні навчальні заклади України розпочали 

роботу над упровадженням нового Державного стандарту. Цього року учителі 

іноземної мови району у 1 класі вже працюють за новими державними 

програмами та підручниками, оскільки іноземна мова є обов’язковою для 

вивчення, починаючи з 1 класу. 

У 2013-2014 н. р. навчання для учнів 5 класу здійснюватиметься за новим 

Держстандартом, що передбачає роботу за новими програмами МОН. 

З метою підготовки вчителя до впровадження нових Державних 

стандартів районним методичним кабінетом протягом року проводились 

випереджувальне навчання педагогів. Так на засіданнях районного 

методичного об’єднання вчителів початкових класів, засіданнях творчих груп, 

семінарах (методист Шведенко Л.О.) обговорювались питання, що стосувались 

розвитку пізнавальних можливостей і потреб дітей молодшого шкільного віку, 

забезпечення наступності, державних вимог до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів, які враховують зміст і структуру предметних та ключових 

компетентностей. Адже саме вони передбачають особистісний, соціальний та 

інтелектуальний розвиток школярів.  

Протягом останніх років активізувалась робота щодо використання 

інформаційних технологій. Так за останні два роки методистами районного 

методичного кабінету створені та активно функціонують такі блоги: 

 - «Дошкільник» (для працівників дошкільних закладів) 

(http://sanba64.blogspot.com/) 

 - «Вчителько моя…» (для вчителів початкових класів) 

(http://samba64.blogspot.com/) 

 - «Музика живопису та живопис музики» (для педагогів музичного та 

образотворчого мистецтва) (http://metodist48.blogspot.com/) 

http://sanba64.blogspot.com/
http://samba64.blogspot.com/
http://metodist48.blogspot.com/
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День Учителя (2014 р.) 

 - «Словесник» (для вчителів української мови та літератури) 

http://mouum.blogspot.com/  

 - «Welcome» (для вчителів іноземної мови) (inmova-mv.blogspot.com) 

 - «Бібліотекар» (для шкільних бібліотекарів) http://bibliotekar-

mv.blogspot.com/  

 - «History» (для вчителів історії та правознавства) (htpp://history-

mv.blogspot.com) 

 - «Світова література» (для вчителів світової літератури та російської 

мови) (http://svitlit13blogspot.com) 

У 2013-2014 навчальному році 

освітяни району розпочали дослідження 

науково-методичної проблеми 

«Формування компетентної творчої 

особистості педагогічного працівника – 

необхідна умова підвищення якості 

освітнього процесу», тож усі заплановані 

заходи сприяють активізації творчої 

особистості.  

 
 

 
Новгородківський район 

 

В.М. Шаповалова, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Новгородківської 

районної державної адміністрації 
 

Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх 

професійне самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти 

(Національна доктрина розвитку освіти) 

 

Історична скарбничка методичної служби 

Новгородківського району 
 

Швидкі зміни в усіх сферах сучасного суспільства обумовили зміни і 

соціальні вимоги до випускників школи: суспільство потребує виховання 

самостійних, творчих і відповідальних людей, здатних ефективно взаємодіяти у 

розв’язанні соціальних, виробничих і особистих проблем.  

Сучасна школа бере на себе місію створення нового освітнього 

середовища, де панує атмосфера педагогічної творчості вчителів-однодумців, 

учнів і батьків. 

http://mouum.blogspot.com/
http://bibliotekar-mv.blogspot.com/
http://bibliotekar-mv.blogspot.com/
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Нове освітнє середовище передбачає новий зміст освіти, нові технології 

навчання і виховання, розвиток інтелектуальних здібностей, формування 

культури творчого мислення школярів. 

Школа має готувати творчу особистість, здатну використовувати набуті 

знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного 

життя, тобто формувати компетентну особистість. Тому проблема 

компетентнісного підходу до управління навчально-виховним процесом є 

надзвичайно важливою. 

Але компетентна, творча особистість формується особистістю самого 

вчителя. Тому важливого значення набуває питання створення всіх умов для 

росту професійної майстерності педагога. 

А для цього необхідна діюча й ефективна структура методичної служби. 

Майстерність учителя формується через постійне, систематичне професійне 

навчання. Отже, методична робота – найважливіша ланка системи 

безперервного навчання педагогічних кадрів. 

В районі архівні документи, в тому числі і з освіти, зберігаються лише з 

січня 1965 року, коли Новгородківський район відокремлено від Долинського. 

Наказом відділу освіти № 30 від 01.04.1965 року затверджено систему 

методичної роботи в районі: шкільні та районні методичні комісії (вчителів 

початкових класів, класних керівників, учителів-предметників). Створено 

міжшкільні педагогічні кабінети на громадських засадах.  

Затверджено методичну раду в складі: Білий І.Є., завідуючий відділу 

освіти, голова ради; Запасненко М.М., голова районного педагогічного кабінету 

(на громадських засадах); Яблунівська Р.М., секретар РК ЛКСМУ; заступники 

директорів з навчальної роботи.  

Наказом № 153-а від 10.11.1966 року затверджено мережу 7 шкіл 

передового педагогічного досвіду ( по суті це – прообрази сучасних опорних 

шкіл) з навчальних предметів та управлінської діяльності. 

У 1960-х роках основною формою методичної роботи були 

внутрішньошкільні методичні заходи: педагогічні ради, засідання методичних 

комісій та участь учителів у засіданнях кущових (міжшкільних) методичних 

комісій. 

У зв’язку з переходом шкіл на нові навчальні програми у другій половині 

60-х років методичний кабінет забезпечував підвищення кваліфікації вчителів 

на курсах при обласному інституті удосконалення, проводив районні курси та 

кількаденні семінари вчителів. 

Наказ про створення районного методичного кабінету відсутній. З 

архівних документів встановлено, що першим завідувачем методкабінету 

спочатку по сумісництву, а з січня 1969 року по серпень 1969 року – як 

основний працівник, був Олександр Йосипович Кравченко. В період з серпня 

1969 року по жовтень 1970 року обов’язки завідуючих (по сумісництву) 

виконували інспектори відділу освіти: Кирилюк Галина Іванівна, Козуль 

Олександра Григорівна, Остапенко (Демченко) Тетяна Іванівна, Кравченко 

Олександр Йосипович. 
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В ці роки у методичного кабінету не було навіть власної кімнати: в 

бухгалтерії районного Будинку культури виділили місце для науково-

методичної літератури, яку отримував завідувач поштою, а потім розподіляв 

школам, та стіл для методиста. 

З жовтня 1970 року по липень 1971 року завідуючою методкабінетом 

працювала Коршенко Галина Семенівна. Для кабінету виділили кімнату 

площею 18 квадратних метрів в приміщенні Районного Будинку піонерів.  

Методичний кабінет очолювали: Богашова (Щербина) Віра 

Костянтинівна (1971-1972 рр.); Ковтюк Марія Антонівна (1972-1973 рр.). 

Шаповалова Віра Миколаївна (із серпня 1973 р. по цей час). 

В різні періоди на посадах методистів працювали творчі педагоги: 

Рахпанова Валентина Каїрбеківна (1969-1973 рр.); Богашова Віра 

Костянтинівна (1972-1974 рр.); Кердіваренко Валентина Михайлівна (1971-

1974рр.); Семенюк Ганна Артемівна (01.02.1974-01.04.1974 р.); Дроздова Надія 

Григорівна (1974-1985 рр.); Голобородько Тетяна Петрівна (01.08.1974 -

03.12.1974 р.); Чабан Любов Іванівна (11.01.1975-11.05.1975 р.); Щербань 

Євгенія Трохимівна (1981-1985 рр.); Іващенко Ольга Андріївна (1981-1985 рр.); 

Стеба Ірина Василівна (1981-2000 рр.); Лебединська Любов Миколаївна (1982-

1984 рр.); Черкас Галина Яківна (1981-1996 рр.); Ляшенко Марія Іванівна (1985-

1988 рр.); Ярова Неоніла Олексіївна (1985-1996 рр.); Пономаренко Тамара 

Омельянівна (1988-1993 рр.); Сіренко Світлана Іванівна (1993-1996 рр.). 

У 1969-1971 роках в методичному кабінеті працювали 2 особи, з 

введенням посади інспектора-методиста з дошкільного виховання у 1971-

1980 роках – 3 особи – ( завідувач і 2 методисти). 

За весь період існування районний методичний кабінет шість разів міняв 

«місце проживання». В розпорядженні методистів було 1-2 невеликі кімнати 

загальною площею 18-28 квадратних метрів. 

Але, незважаючи на це, методисти концентрували свої зусилля на 

реалізації завдань, які стояли перед народною освітою взагалі і методичною 

службою зокрема. Вся робота підпорядковувалась головній меті: дійти до 

кожного керівника, учителя, вийти на кінцевий результат діяльності – на учня. 

У 60-70-х роках через різні форми методичної роботи (методичні 

об’єднання, семінари, школи передового досвіду, педагогічні наради, 

педчитання, самоосвіту) керівники навчальних закладів, працівники 

методкабінету націлювали вчителів та керівників закладів на реалізацію 

завдань: виховання в учнів інтересу до вивчення предмету; єдність навчання і 

виховання на уроках; виховання любові до фізичної праці (трудове виховання); 

створення та організацію роботи учнівських виробничих бригад; розвиток 

розумової діяльності та активності школярів; реалізацію принципу 

розвиваючого навчання; формування у школярів навиків самостійного 

поповнення знань; спільну роботу школи, громадськості та батьків з 

комуністичного виховання школярів; створення та розвиток кабінетної системи 

навчання. Методисти надавали методичну допомогу вчителям з виготовлення 

наочності, роздаткового матеріалу; організовувались виставки передового 

досвіду та виготовленої наочності. 



200 

Керівники навчальних закладів, методисти надавали великого значення 

підвищенню ідейно-політичного, науково-теоретичного та методичного рівня 

вчителів через удосконалення знань з психології, педагогіки (дидактики, теорії 

комуністичного виховання і школознавства), методики викладання предметів за 

фахом; надавалась допомога вчителям у роботі над докурсовими завданнями 

шляхом організації і проведення консультацій відповідного змісту. Велику 

увагу приділяли питанню залучення педагогів до 

здобуття вищої фахової освіти. Більшість учителів 

району здобувала вищу освіту заочно. 

Методисти досліджували різноманітні науково-

методичні проблеми організації навчально-виховного 

процесу. 

Особливої актуальності в цей період набуває 

проблема трудового виховання школярів. 

Трудова підготовка учнів сільської школи 

періоду 70-х років ХХ століття сприяла зширенню 

професійної підготовки школярів. У той час в районі 

було організовано вивчення трактора та автомобіля, 

проводились факультативні курси, робота в учнівських 

виробничих бригадах, суспільно-корисна праця в 

сільському господарстві. Ініціатором цієї справи в 

нашому районі був директор Новгородківської СШ № 2 Павло Федосійович 

Козуль, який через призму років у трудовій підготовці учнів вбачав 

майбутнього господаря нашого краю. І коли у серпні 1974 року була прийнята 

постанова Ради Міністрів СРСР «Про організацію міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів», 

Павло Федосійович Козуль став одним з ініціаторів створення в області та в 

районі МНВК. 

Кожен рік 430-450 учнів району навчалися у МНВК та отримували 

посвідчення про закінчення закладу. А учні, які навчалися відмінно – 

отримували посвідчення спеціаліста 2-го класу (тракторна справа) та 

посвідчення водія категорій «В» і «С» (автосправа). 

Працівники методкабінету організовували навчання викладачів та 

майстрів МНВК, творчі поїздки до Павлиської, Богданівської та 

Комишуватської середніх шкіл. 

Особливо яскравим маяком на освітянській ниві району в цей період була 

Новгородківська середня школа № 2, яку очолював Заслужений учитель УРСР 

П.Ф. Козуль. Педагогічна стежка Павла Федосійовича – яскравий приклад, коли 

високий інтелект, уміння бачити перспективу, знаходити однодумців, на яких 

можна покластися, дали можливість згуртувати колектив, розширити його 

наукові горизонти і упевнено вести до успіху і визнання. 

Як директор школи, він був посередником між педагогічною наукою і 

практикою, дбав, щоб усіх учителів школи об’єднували єдині педагогічні 

переконання, щоб індивідуальна творчість (без неї не може бути творчого 
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колективу) наповнювала нескінченними струмками єдиний потік колективної 

майстерності, колективного досвіду, колективної турботи про життя учнів. 

Завдяки науковому підходу до організації навчання і виховання школярів 

Павло Федосійович був інженером педагогічного процесу. Саме такий підхід 

сприяв тому, що педагогічний колектив школи став єдиною, цілеспрямованою 

силою, де дійсно встановлювалась наступність у навчанні і вихованні між 

початковою, середньою і старшою ланками школярів. 

Зміст внутрішкільної методичної роботи тут підпорядковувався 

дослідженню загальношкільної науково-методичної проблеми «Поєднання 

навчання і виховання в єдиний педагогічний процес. Трудове виховання як 

складова комуністичного виховання школярів». 

Індивідуальна методична робота з учителями, узагальнення 

закономірностей педагогічного процесу, передового педагогічного досвіду, 

обговорення на засіданнях методичних об’єднань, педагогічної ради, обмін 

думками після поїздок в інші школи області та України, дискусії – все це 

формувало педагогічні переконання колективу, допомагало розвитку 

педагогічної майстерності, спонукало педагогів школи до творчих пошуків. 

Тому не випадково Новгородківська СШ № 2 була визначена як опорна школа з 

управлінської діяльності, організації внутрішкільної методичної роботи та 

трудового виховання школярів. Школа однією з перших в області перейшла на 

кабінетну систему навчання. На її базі проводились засідання міжшкільних та 

районних методичних об’єднань, районні та обласні семінари. 

В цей період в районі ефективно працювали 4 опорні школи, вся робота 

яких детально планувалась, графік запланованих заходів на базі опорних шкіл 

доводився до кожного навчального закладу. Тут проводились районні та 

обласні методичні заходи, працювали школи передового досвіду; 

започатковано творчі звіти вчителів. 

До 40% робочого часу методисти працювали в школах: брали участь у 

вивченні стану навчально-виховної роботи, надавали індивідуальну допомогу 

вчителям та керівникам шкіл, вивчали досвід роботи кращих учителів, 

узагальнювали та пропагували школи передового педагогічного досвіду. 

Велика роль відводилась кадровому питанню. У методичному кабінеті 

був складений дієвий резерв директорів та їх заступників. Цих людей готували 

до майбутньої посади. Справжньою школою керівних кадрів були 

Новгородківська СШ № 2, Верблюзька СШ та Митрофанівська СШ. 

Із введенням на початку 80-х років в штат методкабінету посад методиста 

з бібліотечних фондів та методиста з кадрових питань в складі методичного 

кабінету до середини 90-х років стабільно працювали 5 педагогів (завідувач і 4 

методисти).  

У 80-ті роки у зв’язку з введенням шкільної реформи, методична служба 

району працювала над дослідженням науково-методичної проблеми 

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в умовах 

реформування освіти». 

Головне завдання – реалізація основних напрямків шкільної реформи: 

забезпечення розвитку єдиної, трудової, політехнічної школи; оптимізація 
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навчально-виховного процесу; наукова організація праці керівника, учителя, 

учня. 

В цей період головним у змісті методичної роботи (на всіх рівнях) 

було: ідейно-політична підготовка педагогів; вивчення змісту, особливостей і 

вимог удосконалених програм; удосконалення уроку як основної форми 

навчально-виховного процесу; вивчення та узагальнення кращого досвіду 

навчально-виховної роботи та управлінської діяльності; перехід на навчання 

дітей з шести років; зверталась увага на наступність між різними ланками 

освіти (дошкільна – початкова, початкова – середня і т. д). 

У другій половині 80-х років удосконалювались і форми роботи з 

педагогічними кадрами. Діяльність методичних об’єднань, семінарів набула 

практичного характеру. 

Через семінари-практикуми поширювались нові педагогічні ідеї, 

педагогічний досвід, на заняттях педагоги отримували нову наукову та 

методичну інформацію. Входили в практику активні форми методичної роботи: 

рольові та ділові ігри, «круглі столи», дискусії та інші. В цей період 

започатковано і таку форму поширення передового педагогічного досвіду як 

фестиваль методичних ідей, яка міцно прижилась в районі. Понад 50% 

робочого часу методисти проводили в школах та дошкільних навчальних 

закладах з метою вивчення стану навчально-виховної роботи, передового 

педагогічного досвіду, надання індивідуальної методичної допомоги вчителям 

та керівникам навчальних закладів. 

Вихідними позиціями визначення змісту і форм методичної роботи стали 

потреби вчителів, випереджувальний прикладний характер їх підготовки до 

здійснення навчально-виховного процесу. З 1986 року щороку проводиться 

діагностичне анкетування педагогів, результати узагальнення якого і 

визначають зміст, структуру і форми методичної роботи в районі. У другій 

половині вісімдесятих років підвищився інтерес педагогів до нових технологій 

навчання: вчителі вивчали та використовували елементи технологій 

Ю. Бабанського, В. Шаталова, В. Онищука, Ш. Амонашвілі, А. Капіносова. 

Активізувалась робота з використання в навчально-виховному процесі 

педагогічних ідей видатного земляка В.О. Сухомлинського (зокрема з 

морального, патріотичного, естетичного, екологічного, трудового та 

розумового, сімейного виховання).  

У цей період проходило і становлення шкільних бібліотек. Проводились 

заходи з пропаганди книги та бережливого ставлення до неї: «Книжкові 

лікарні», операція «Живи книго!», тижні книги та ін. 

Введення в штат методичного кабінету посади методиста з кадрових 

питань дало можливість конкретизувати роботу з педагогічними кадрами. 

Атестація сприяла запровадженню таких методичних заходів як «Творчий 

звіт», «Портрет творчо працюючого вчителя», оформлення папок методичних 

напрацювань вчителя (прообраз сучасного портфоліо). Особлива увага 

приділялась роботі з молодими вчителями: вони залучались до «школи 

молодого вчителя», шкіл передового досвіду. В районі діяв клуб молодого 

вчителя «Пошук», на засіданнях якого виступали з порадами досвідчені 



203 

вчителі, «вчителі – методисти», «старші вчителі», а молоді педагоги ділились 

досвідом і враженням від перших кроків на освітянській ниві. 

Методисти сприяли поширенню і впровадженню нестандартних уроків в 

навчально-виховний процес (уроки-конференції, уроки-диспути, уроки- 

семінари, інтегровані уроки). 

Працівники методичного кабінету, методичний актив працювали над 

проблемою інтенсифікації навчання, шукаючи одночасно шляхи полегшення 

праці школяра. З цією метою в школах в кожному класі були оформлені 

куточки «Вчись вчитися».  

Особистісно орієнтоване навчання, «педагогіка співробітництва» активно 

впроваджувались в роботу педагогів району. 

Друга половина 80-х років характеризується піднесенням методичної 

роботи в районі. Розширюється мережа опорних шкіл, творчих груп. У роботу 

методичних формувань ширше впроваджуються активні форми: дискусії, 

«круглі столи», «мозковий штурм», «педагогічні посиденьки». Практикуються 

педагогічні мости, творчі поїздки до джерел педагогічного досвіду в 

Миколаївську та Черкаську області, Павлиську середню школу, до вчителів-

новаторів С.П. Логачевської, М. Гузика, Л. Стадної, М. Шеховцової. На базі 

закладів району проводяться обласні семінари: завідуючих відділами освіти і 

методкабінетами, інспекторів шкіл. Практикувались творчі зустрічі з 

педагогічними працівниками Долинського, Компаніївського, Новоукраїнського 

районів. 

Для кращих педагогічних працівників, методичного активу 

організовувались поїздки по визначних місцях СРСР. 

У 1988 році в районі частину обов’язків методиста по роботі з кадрами 

покладено на інспекторів відділу освіти, а в штат методичного кабінету введено 

посаду методиста з виховної роботи та атестації педагогічних кадрів. На цій 

посаді працювала Пономаренко Тамара Омелянівна, яка приділяла велику 

увагу питанню надання методичної допомоги з організації та проведення 

виховної роботи заступникам директорів, педагогам-організаторам, класним 

керівникам, вихователям ГПД і керівникам гуртків, а також керівникам 

навчальних закладів з питань підготовки та проведення атестації педагогічних 

кадрів. 

З народженням незалежної України змінився зміст освіти. З великим 

піднесенням відроджувались звичаї, традиції та обряди нашого народу, 

найкращі надбання української культури та освіти. 

Методичний кабінет завжди був ініціатором і координатором 

перспективних починань, відродження і впровадження цінних ідей в освіті. 

Тому і виникла необхідність у визначенні районної опорної школи з проблем 

національного виховання. Такою школою стала Петрокорбівська середня школа 

– з проблеми «Виховання національної самосвідомості школярів на основі 

використання народних традицій, історії рідного краю». 

У 1992-1993 навчальному році методистами вивчено і узагальнено досвід 

роботи опорної школи з питань національного виховання (буклет «Щоб діти 
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стали народом»), який поширювався через районні методичні заходи, що 

проводились на базі закладу. 

Працівники районного методичного кабінету постійно здійснювали 

методичний супровід навчально-виховного процесу, завдяки чому педагоги 

забезпечували достатній рівень навчальних досягнень школярів. 

Активізувалась робота педагогічних колективів та окремих педагогів щодо 

використання спадщини В.О. Сухомлинського. 

26 серпня 1993 року з ініціативи методкабінету започатковано 

проведення традиційних ювілейних фестивалів «Золоті розсипи ідей і 

досвіду В.О. Сухомлинського в практиці сучасної школи» (такі фестивалі 

проведені у 1998, 2003, 2008 роках). 

Дев’яності роки, особливо перша половина, характеризувались важким 

економічним становищем в Україні. Учителі не отримували зарплати, освіта 

майже не фінансувалась. Освітянську пресу виписували одиниці, а для 

методкабінету передплачували лише газети «Освіта», «Освіта України» та 

Інформаційний збірник МОН. Освітяни відчували інформаційний голод, тому і 

виникла потреба більше працювати над підвищенням фахового і професійного 

рівня вчителів, надання адресної допомоги кожному педагогу.  

І саме в цей важкий період – 1996 рік (з мотивацією «відсутність 

коштів») в методичному кабінеті скоротили три посади методиста: методиста 

з бібліотечних фондів; методиста з виховної роботи та атестації педкадрів; 

методиста з навчальних предметів, курсової перепідготовки, учнівських 

олімпіад, конкурсів. 

І знову, як у далекі 1960-і, в районному методичному кабінеті лишились 

два штатні працівники: завідуюча Шаповалова В.М. та методист з 

дошкільного виховання Стеба І.В., які за змогою, намагались виконати 

заплановані заходи. В той період робота методичного кабінету окремо не 

планувалась, а складався єдиний план відділу освіти та методкабінету. 

У 1998 в штат методичного кабінету (за рахунок посади методиста) 

введено посаду спеціаліста з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу. 

І лише з 2000 року, поступово, штат методичного кабінету в деякій мірі 

укомплектувався (введено 3 посади методистів). З 2005 року в методичному 

кабінеті працюють Шаповалова В.М., Воробель Л.В., Мараренко В.В., 

Жигаленко Т.П. 

Таким чином із середини 2000-х років в методичному кабінеті 

сформовано невеликий, але дружний колектив однодумців. Це – прекрасні 

люди, методисти за покликанням, з гарячими серцями, добрими душами, які 

вміють співпрацювати з учителями навчальних закладів району. Вони не 

виступають перевіряючими особами, а надають практичну допомогу молодим 

та малодосвідченим педагогам, уміють знаходити позитивні аспекти в роботі 

вчителя. Методисти знаходять взаємопорозуміння і співпрацюють зі 

спеціалістами відділу освіти. 

У своїй діяльності методичний кабінет користується Положенням про 

районний методичний кабінет, затвердженим розпорядженням голови 
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Новгородківської районної державної адміністрації від 6 листопада 2009 року 

№ 311- р. Головне в роботі методистів: системний підхід до визначення 

змісту, моделювання структури та організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами, який означає, що всі її компоненти повинні бути 

взаємозв’язані:  

Цілі і задачі - зміст – форми і методи роботи – кінцевий результат. 

Методичний кабінет на даному етапі досліджує науково-методичну 

проблему «Розвиток творчої ініціативи педагогічних кадрів щодо залучення 

школяра до активної навчальної діяльності, формування його 

інтелектуального потенціалу та духовної культури на основі педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського». Робота над проблемою скоординована і забезпечує 

взаємозв’язок усіх ланок методичної роботи, диференційовані компетентнісні 

підходи до визначення змісту і форм методичної роботи. 

У районі сформовано сучасну структуру методичної роботи. 

Діяльність усіх форм методичної роботи спрямовується на методичне 

забезпечення організації профільного навчання та допрофільної підготовки 

школярів; удосконалення системи роботи з талановитими та обдарованими 

школярами в рамках реалізації Цільової Програми (2008-2010; 2011-2014 роки). 

Зусилля методичного кабінету також спрямовані на пошуки шляхів 

забезпечення якісної освіти через рівний доступ до загальної середньої, 

дошкільної і позашкільної освіти, координації дій навчальних закладів, установ 

культури і спорту, охорони здоров’я. Частково цьому сприяє створення в районі 

у 2006 році освітніх округів. На базі опoрних закладів освітніх округів діють 

окружні методичні об’єднання, творчі групи, майстер-класи та міжшкільні 

факультативи, гуртки. 

Одним із головних напрямків роботи методичного кабінету є розвиток 

творчого потенціалу керівників навчальних закладів. В умовах розбудови 

національної системи освіти України на сучасному етапі її розвитку важливого 

значення набуває підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу 

як професіонала, спроможного створити творче освітнє середовище у закладі 

освіти і навколо нього. Підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ забезпечується 

семінарами та опорними навчальними закладами з проблем управлінської 

діяльності. 

Проведення семінарських занять у формі «круглих столів», дискусій, 

семінарів-практикумів, рольових ігор, панорам методичних ідей та інших 

інтерактивних форм методичної роботи дають можливість активізувати процес 

навчання керівників ЗНЗ, розвивати їх творчу активність. 

Суттєву допомогу керівникам навчальних закладів в управлінській 

діяльності надають методичні рекомендації та різноманітні «пам’ятки», 

підготовлені методистами РМК, зокрема: 

 Алгоритм (пам’ятка) з вивчення результативності внутрішкільної 

методичної роботи; 

 Планування колективних форм внутрішкільної методичної роботи 

(Методичні рекомендації); 
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 Посилення ролі педагогічного аналізу навчально-виховного процесу в 

системі управління навчальним закладом у сучасних умовах (методичні 

рекомендації). 

  «Вчитель атестується» (методичні рекомендації). 

 Забезпечення взаємодії в організації навчально-виховного процесу з 

дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів 

(методичні рекомендації). 

 Впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт» в практику роботи дошкільних навчальних закладів 

(рекомендації). 

 Технології моделювання, вивчення, узагальнення і впровадження 

педагогічного досвіду. 

 Науково-методичний супровід інноваційної діяльності та ін. 

Результатом проведеної роботи є ріст управлінської майстерності 

керівників навчальних закладів. 

Підвищенню результативності роботи у дослідженні актуальних проблем 

організації навчально-виховного процесу сприяють районні творчі групи (в 

навчальних закладах творчі групи здійснюють випереджувальні дослідження 

загальношкільної науково-методичної проблеми). Результативно працюють 

районні творчі групи вчителів історії, початкових класів, української мови та 

літератури. 

Члени творчої групи, яка досліджує науково-методичну проблему 

«Розвиток творчої ініціативи педагогічних кадрів щодо залучення школяра до 

активної навчальної діяльності, формування його інтелектуального 

потенціалу та духовної культури на основі використання педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського» розробили алгоритм її реалізації на період 2009-2013 рр. 

(керівник Шаповалова В.М.). 

Районний методичний кабінет надає важливого значення питанням 

адаптації і становлення молодих спеціалістів. З цією метою в районі створено 

Клуб молодого вчителя «Творчість. Молодість. Престиж», школу молодого 

вчителя «Хочу бути майстром», школу педагогічного досвіду, працює «Школа 

молодого бібліотекаря», організовано стажування, наставництво. 

Участь в методичних заходах, отримання індивідуальної методичної 

допомоги з боку досвідчених, сприяє розкриттю творчих здібностей молодих 

педагогів, їх талантів. Про це свідчить той факт, що молоді педагоги ось уже 

8 років поспіль перемагають в обласних конкурсах «Містер освітянин» та «Міс 

освітянка». Вчитель початкових класів Новгородківського НВК Пруцька Т.М. у 

2008 р. стала переможцем обласного та Всеукраїнського етапів конкурсу 

«Новітній інтелект України». 

З ініціативи методичного кабінету у 2003 році розпорядженням голови 

Новгородківської РДА (№ 323-р від 8.08.2003 року) затверджено Положення 

про районну педагогічну премію імені заслуженого вчителя України 

П.Ф. Козуля. Щороку під час серпневої конференції 2 педагогічні колективи та 

4 педпрацівники стають лауреатами районної педагогічної премії. 
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Розпорядженням голови РДА № 269-р від 26.08.2006 року до Положення 

«Про районну педагогічну премію імені П.Ф. Козуля» внесено зміни: «З метою 

закріплення молодих спеціалістів в сільській місцевості, стимулювання росту їх 

педагогічної майстерності та на виконання Указу Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти 

України від 04.07.2005 року доповнити п.1 Положення «Про районну 

педагогічну премію імені П.Ф. Козуля» реченням «відзначення творчо 

працюючих молодих спеціалістів в номінації «Творчість. Молодість. 

Престиж». 

Таким чином молоді, ініціативні педагоги поряд зі своїми досвідченими 

колегами щорічно нагороджуються районною педагогічною премією імені 

П.Ф. Козуля. 

Формуючи науково-методичне середовище методисти важливого 

значення надають науково-теоретичній і практичній підготовці педагогів з 

питань реалізації виховної мети уроку та організації позакласної виховної 

роботи. 

Працівники методичного кабінету, залучаючи актив РМК, приділяють 

увагу вивченню, узагальненню, поширенню і впровадженню в практику 

педагогічного досвіду. Узагальнений досвід презентується на конференціях, 

семінарах, засіданнях методичних об’єднань. Особлива увага приділяється 

вивченню і узагальненню досвіду роботи районних опорних шкіл та 

методичних формувань.  

Так, за період 2009 - 2012 років узагальнено досвід: 

 районної творчої групи вчителів української мови та літератури 

«Інтерактивні технології в системі особистісно зорієнтованого 

навчання на уроках української мови та літератури як один із шляхів 

розвитку творчих здібностей учнів». 

 районного методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури (лауреат обласного конкурсу 2011 року) з проблеми 

«Системний підхід до визначення змісту, структури та форм 

методичної роботи як один із шляхів підвищення її ефективності 

розвитку творчої активності педагогічних кадрів».  

 Петрокорбівського НВК – з проблеми «Розвиток творчого потенціалу 

педагогічних кадрів на основі удосконалення управлінської діяльності 

керівників навчального закладу»; 

 Інгуло-Кам’янського НВК з проблеми «Розумове виховання школярів на 

основі використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського». 

 Новоандріївського НВК з проблеми «Управління педагогічним та 

учнівським колективами в процесі створення «Школи сприяння здоров’ю». 

Розвиток громадянської активності та творчих здібностей учнів на основі 

використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського». 

У 2012 році педагогічний колектив Новоандріївського НВК став 

переможцем Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі 

навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю». 
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Досвід освітян району поширюється і за його межами. На базі навчальних 

закладів району проводяться обласні методичні заходи: семінари голів РМО 

вчителів трудового навчання, історії, основ здоров’я, заняття обласної школи 

молодих методистів, методистів (спеціалістів-виховників). 

Активна робота в районі проводиться щодо вивчення і впровадження 

педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. Методичним кабінетом розроблена 

програма з відзначення 90-річчя від дня народження видатного педагога. Крім 

традиційного методичного фестиваля «Золоті розсипи ідей і досвіду 

В.О. Сухомлинського в практиці сучасної школи». 

Методичним кабінетом скоординована робота керівників ЗНЗ, 

педагогічних працівників щодо впровадження та ефективного використання 

освітніх інновацій. 

Методистами створено електронну базу даних щодо носіїв педагогічного 

досвіду. Мережа використання інноваційних технологій відображена на 

схематичній карті району. 

Активно проводить методичний кабінет видавничу діяльність. Щороку 

видаються буклети, брошури (з досвіду роботи), створюються електронні 

презентації.  

За період з 2000 року методистами, при допомозі методичного активу, 

підготовлено збірник «Історії навчальних закладів району», збірник 
«Математична Новгородківщина», брошура «Невмируща спадщина» (до 90- 

річчя від дня народження Заслуженого учителя України П.Ф. Козуля).  

Методичний кабінет у своїй діяльності використовує поширення 

методичних матеріалів на компакт-дисках, що дозволяє розповсюджувати 

великі об’єми випереджувальної інформації, яку навчальні заклади 

використовують у своїй подальшій діяльності при проведенні різних форм 

внутрішньошкільної методичної роботи. Збільшується в закладах освіти і 

кількість педагогічних програмних засобів навчання. Тому важливою 

проблемою є навчання вчителів-предметників та управлінських кадрів з питань 

використання комп’ютерної техніки. Слід відзначити, що навчання за 

програмами «Партнерство у навчанні» та «Іntel. Навчання для майбутнього» 

спричиняє істотні позитивні зміни в діяльності педпрацівників. У них виникає 

потреба використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі. 
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З метою стимулювання творчої праці вчителів та педагогічних колективів 

щороку під час серпневої конференції кращі педагоги та педколективи 

нагороджуються районною педагогічною премією ім. П.Ф. Козуля, 

Заслуженого учителя України. А вчителі, які показують високу 

результативність праці (перемогу учнів на обласних та Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях) отримують грошові винагороди. 

Методичною службою відділу освіти протягом шести років проводиться 

належна інформаційно-науково-організаційно-методична робота з підготовки 

та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів. У 2007 році вперше було запроваджено 

ЗНО в Україні і наш район, в якості пілотного, брав участь у проведенні ЗНО. І 

результати випускників району приємно радують педагогів. З основних 

предметів показники достатнього та високого рівнів знань наших учнів щороку 

вищі від середнього по області і по Україні. 

Таким чином Новгородківський районний методичний кабінет забезпечує 

управління двоєдиним педагогічним процесом, який складається з діяльності, 

спрямованої на підвищення рівня професійної компетентності вчителів; 

керівників шкіл, з одного боку, і якості навчання учнів – з іншого. 

Впровадження нових технологій здійснюється через виявлення, вивчення та 

узагальнення педагогічного досвіду творчих педагогів та керівників навчальних 

закладів. 

Сьогодні на теренах нашого району створені сприятливі умови для 

якісного, ефективного використання в управлінській та навчально-виховній 

діяльності можливостей інноваційних технологій і передового педагогічного 

досвіду. 

Освоєння та використання освітніх інновацій є однією з важливих умов 

модернізації керівництва освітнім процесом, який спрямований на розвиток 

основних компетентностей учнів і, в кінцевому результаті, формування 

компетентного, творчого випускника сучасної школи. 

Адже не випадково Л. Толстой писав: «Учитель повинен знати, що кожна 

метода є тільки щабель, на який треба стати, для того, щоб іти далі». 
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Новоархангельський район 

 

Т.В. Зубченко,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту 

Новоархангельської районної 

державної адміністрації 

 

Крізь об’єктив історії розвитку Новоархангельського 

районного методичного кабінету 
 

Сучасна освіта та науково-методичний супровід навчального процесу, 

осучаснюючись, стають іншими, зберігаючи при цьому внутрішні смислові 

домінанти – генерування нових ідей модернізації освіти, своєчасність і 

ефективність нововведень в освітню практику, переосмислення нових поглядів 

на світ шкільної дійсності, інтегрування творчих педагогічних сил на 

найперспективніші напрямки розвитку загальної середньої освіти, 

вдосконалення кадрового потенціалу.  

У діяльності методичного кабінету відділу освіти Новоархангельської 

районної державної адміністрації (РМК) перехід до компетентнісного підходу 

став орієнтиром переорієнтації з процесу на результат освіти. 

Нині час піднесення інноваційної активності суспільства.  

Назріло вирішення проблеми: формування реального ідеалу, згідно з 

яким ідеальним вважається вчитель, який є духовно довершеною особистістю, 

комунікабельним, високоморальним, професіоналом своєї справи, широко 

ерудованим, спроможним забезпечити особистісне становлення учня в 

постіндустріальну епоху, здатним формувати власний позитивний імідж. У 

зв’язку з цим РМК визначив стратегію та пріоритетні напрями і шляхи 

створення життєздатної системи науково-методичної роботи, яка забезпечує 

умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування 

покоління, здатного навчатися протягом життя, розвиток психолого-

педагогічної компетентності, форм методичної роботи, ініціативи і творчості. 

Орієнтуючись на те, що людина мусить навчатися впродовж усього 

життя, а учитель у своїй професійній діяльності має знати рівень своєї 

професійної компетентності, сильні і слабкі сторони свого професійного образу 

порівняно із сучасними вимогами, перспективи вдосконалення своєї 

майстерності, суттєво змінилася стратегія функціонування РМК. 

Нині РМК став методичною установою, яка відповідно до чинного 

законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної 

середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у міжкурсовий період. 

Історія створення і функціонування районної методичної служби тісно 

пов’язана з діяльністю освіти Новоархангельського району Кіровоградської 

області. Перша згадка, яка збереглася в архівних фондах стверджує, що 
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методичний кабінет входив у структуру районного відділу народної освіти з 

1944 року.  

За штатом кількість районної методичної служби складала 3 особи: 

завідувач, методист, секретар РМК. 

Протягом довгих років існування РМК зазнавав різних змін: змінювалися 

його адреса, назви, та варіювалася кількість методистів, а якість роботи 

залишалася завжди високою. 

РМК на 1 вересня 1945 року на території Новоархангельського району 

обслуговував 35 шкіл, які відновили свою діяльність. 

Освіта у краї реформувалася та змінювалася. Щоб забезпечити школи 

загальним початковим, а потім і семирічним навчанням необхідними кадрами 

було розгорнуте навчання у педагогічних інститутах і технікумах та місячних 

курсах підготовки вчителів початкових класів на базі семирічної освіти.  

1945-1980 рр. досить активні в розвитку народної освіти. Здійснювалися 

пошуки нових форм і методів роботи школи, зміцнювалася матеріальна база, 

широко запроваджувались у освітній процес трудове навчання, культ книги, 

школа ставала найпрогресивнішим закладом, завдяки педагогам, які за 

велінням серця і совісті працювали в школі та РМК в ці часи. 

25 лютого 1948 року виданий наказ № 15 від 25 лютого 1948 року про 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами та «Про заходи до 

піднесення ідейно-політичного та фахового рівня вчителів району». 

7 січня 1956 року відбулася січнева нарада вчителів району, а 3 березня 

1956 року пройшли перші педагогічні читання на тему: «Організація та 

проведення навчально-виховної роботи». 

У період 1956-1980 рр. акцентувалась увага на організації навчання 

учителів району на курсах підготовки керівних та педагогічних кадрів у 

КОІППО; створенні методичних центрів; предметних комісій на базі шкіл; 

проведенні нарад керівників навчальних закладів, конференцій, кущових 

районних педагогічних читань, шкільних учнівських олімпіад, організації 

роботи перших районних шкіл передового досвіду, опорних шкіл, методичних 

декад, районних методичних об’єднань, участі у районних, обласних 

педагогічних виставках, конкурсах на кращу дослідницьку роботу. 

У мотивації та підтримці інтересу вчителя до підвищення майстерності 

були і є два чинники. З одного боку, у визначенні змісту й форм самоосвіти 

провідна роль належала самому вчителеві, а з іншого – власна педагогічна 

діяльність у багатьох аспектах не завжди ним усвідомлювалася. Не всі 

педагогічні працівники здатні об’єктивно здійснити самооцінку своєї 

діяльності. 

Тому, для осмислення власної діяльності, визначення об’єктивних потреб 

педагогу необхідна професійна допомога методиста районного методичного 

кабінету. 

У 80-х роках методична служба широко використовує слово 

«професійний»: професійна освіта, професійна підготовка, професійна 

компетентність, професійне мислення, професійна орієнтація, професійний 

саморозвиток, професійний підхід, професійна творча діяльність. 
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Діяльність РМК у 1980-1990 роках удосконалюється та спрямовується на 

підвищення якості організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками району та розвиток творчої особистості вчителя. 

Удосконалився зміст форм та методів роботи з педагогічними та 

керівними кадрами освіти району. 

Набули поширення організація та проведення районних представницьких 

педагогічних заходів.  

Сформувався творчий потенціал педагогів, розпочався етап розвитку 

їхньої ініціативи та творчості. 

Зроблені перші виважені кроки щодо вивчення стану та результатів 

викладання предметів і факультативів, аналізу організації навчально-виховної 

та методичної роботи у загальноосвітніх школах району. 

Започаткована робота із створення умов для підвищення рівня 

педагогічної майстерності на діагностичній основі. 

У роботі РМК визначилася певна система планування діяльності на рік, 

на місяць, на тиждень, на перспективу.  

Структура РМК стала передбачати роботу методистів у наданні 

методичної допомоги навчальним закладам району з напрямків: 

 - професійна підготовка; 

 - загальноосвітня підготовка; 

 - профорієнтаційна та соціальна робота; 

 - виховна робота (учнівське самоврядування, позаурочна діяльність); 

 - підвищення кваліфікації педагогів; 

 - бібліотечна робота; 

 - пропагування розвитку методичної роботи (виставкова, видавнича 

діяльність, співпраця із засобами масової інформації); 

- створення інформаційно-аналітичної, довідкової бази даних. 

За кожним напрямком роботи були закріплені методисти, які відповідали 

за співпрацю з навчальним закладом району за галузевим принципом та з 

Кіровоградським обласним інститутом післядипломної освіти (КОІППО). 

Повсякденна діяльність методистів РМК у напрямку охоплення широкого 

кола учителів району підвищенням їх кваліфікації тісно пов'язувалася з 

удосконаленням навчально-виховного процесу, вчителі мали можливість у ході 

методичної роботи на практиці закріплювати набуті теоретичні пізнання.  

Важливий і той факт, що, співробітництво протягом тривалого часу, дало 

можливість методистам РМК вивчати стиль, почерк роботи вчителя та його 

особистісні якості, спостерігати за ростом професіоналізму.  

Найбільш ефективними у системі методичної роботи з педагогічними 

кадрами стали: 

 теоретичні семінари (доповіді, повідомлення); 

 семінари-практикуми (виступи, повідомлення із практичним показом 

на уроках, класних годинах, позакласних, позашкільних заходах); 

 диспути («круглий стіл», конференції, педчитання); 

 відкриті уроки, взаємовідвідування уроків, заходів; 
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 обговорення методик і досягнень психолого-педагогічної науки; 

 обговорення й оцінка авторських програм, навчальних посібників; 

 обговорення «контрольних зрізів знань», питань для анкетування учнів; 

 різноманітні виставки, звіти із самоосвіти, реферати, розробки уроків, 

виготовлення наочних приладів; виставки кращих продуктів творчості 

педагогів і дітей; 

 підсумки контролю за якістю навчання та досягнення учнів, виконання 

навчальних програм, плану підвищення кваліфікації педпрацівників тощо; 

 обговорення педагогічного досвіду, його поширення й упровадження; 

 методичні, педагогічні ради та ін. 

На цьому етапі діяльність методичної служби РМК будувалася на 

принципі педагогічної взаємодії (консультування, бесіди, творчі зустрічі, 

засідання районних методичних об’єднань тощо). 

1990-2008 рр. ознаменовані тим, що методична служба району відійшла 

від виконання функцій як контролюючої структури, як транслятора інструкцій і 

директив, що забезпечували репродуктивний характер їх виконання. 

У цей період, у контексті інноваційного розвитку освіти та 

післядипломної, зокрема, в системі діяльності методичної служби РМК та 

навчальних закладів району розглядається взаємодія зв’язаних між собою 

підсистем забезпечення та супроводження освітнього процесу, діяльності 

педагога; інноваційної, дослідно-експериментальної роботи, що вимагає 

постійного перегляду завдань і принципів її функціонування. 

У 2008 році вийшов наказ Міністерства освіти і науки України № 119 від 

08.12.2008 року «Про затвердження Положення про районний (міський) 

методичний кабінет (центр)». Відповідно до нього розроблені: Положення про 

районний методичний кабінет, Статут РМК (затверджений рішенням 

Новоархангельської районної ради від 11 грудня 2009 року № 290), Концепція 

розвитку освітньої діяльності РМК (затверджена на методичній раді РМК 

Протокол № 1 від 2 вересня 2010 року) упровадження даних нормативних 

документів дали можливість Новоархангельському районному методичному 

кабінету одержати свідоцтво серія А00 № 602098 «Про державну реєстрацію 

юридичної особи».  

Нормативно-правова база РМК підкреслює пріоритетність, перспективи 

науково-методичної роботи, необхідної для щоденної професійної праці 

методистів, яка спрямована на стандарти підготовки вчителів, якість освіти, 

концепції, доктрини, імідж учителя, педагогічну етику, професійні 

компетентності, свободу творчості і відповідальності.  

Діяльність РМК будується на основі багатокомпонентного змісту освіти, 

дотримання принципів гуманності, упровадження освітніх технологій, 

використання діагностичних і стимулюючих методик оцінювання досягнень 

педпрацівників, проведення моніторингу якості освіти.  

Серед пріоритетних завдань сучасного Новоархангельського районного 

методичного кабінету виокремлюються такі:  
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 – створення умов для особистісно орієнтованої системи неперервної 

освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для 

удосконалення професійної компетентності; 

 – забезпечення співпраці педагогів для задоволення потреб у наукових 

знаннях, дослідницькій діяльності; 

 – порушення багатоаспектності проблематики і впровадження ідей 

педагогів-новаторів;. 

 – створення інформаційного простору регіону; 

 – забезпечення взаємодії та відповідальності між усіма ланками 

структури освіти району. 

Організатори методичної роботи (методисти РМК) для вирішення 

названих та інших завдань керуються принципами: 

 – поєднання особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісно-

орієнтованого підходів, що враховують інтереси, запити, потреби, 

індивідуальний рівень професіоналізму та досвід роботи кожного педагога; 

 – неперервності доступу до післядипломної освіти; 

 – відкритості, оптимальності відбору змісту, спрямованого на розвиток 

професійної компетентності, досвіду творчої діяльності; 

 – формування готовності до роботи в умовах інноваційного розвитку 

освіти; 

 – багатоперспективності вибору форм і методів, методичних технологій в 

роботі з педагогічними працівниками; 

 – варіативності та випереджального характеру методичних послуг. 

Особливо акцентується увага на формуванні методиста нової формації, 

компетентного лідера, педагога, творчої особистості, який професійно володіє 

всім арсеналом педагогічних засобів, прагне до постійного самовдосконалення. 

Сучасний методист дописує далі сторінку історії творчої, самовідданої 

благородної педагогічної праці на початку ХХІ століття. Це століття 

реформування освіти. Освіта значною мірою обумовлює завтрашній день 

планети та світового співтовариства в цілому. У світовому співтоваристві 

зростає розуміння ролі освіти як інструмента стійкого розвитку і забезпечення 

добробуту людей. 

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. – час 

історичних підсумків і народження нових 

ідей. На зламі століть пройшло осмислення 

знань, досвіду і сформувалося нове 

розуміння сенсу життя, а у системі 

методичної роботи – створена якісно нова 

модель активного розвитку особистості. 

РМК став інформаційно-ресурсним 

центром. 

Завтрашній день і наше майбутнє багато в чому визначаються рівнем і 

якістю освіти та професійної підготовки сучасної людини, її світоглядною 

позицією, бажанням і умінням брати активну участь у перетворенні світу. 
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Післядипломна освіта створює інноваційно-освітній простір, у якому 

вдосконалюється кожен педагог.  

Місія сучасного РМК полягає в науково-методичному забезпеченні 

формування та розвитку освітнього простору регіону . 

Одним із основних завдань є модернізація системи науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами шляхом використання ІКТ та інтерактивних 

інноваційних технологій. 

Сучасний методичний кабінет відділу 

освіти Новоархангельської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області має 

значний потенціал, який дозволяє належним 

чином вирішувати завдання сьогодення: 

відбувається реформування змісту науково-

методичної роботи, науково-методичного 

забезпечення організації навчально-виховного 

процесу; формує творчу особистість сучасного 

вчителя з інноваційним мисленням. 

Нині розширилося законодавче нормативно-правове забезпечення 

діяльності районного методичного кабінету. 

Сьогодні команда РМК відмовилась від схеми «Я – методист, ви –

підлеглі». Пам’ятаєте, як у притчі: краще не нагодувати людей рибою, а дати їм 

вудки й навчити їх ловити її самотужки. Саме у РМК розробляються моделі 

методичної роботи, успішно застосовуються з різними категоріями 

педагогічних працівників інноваційні технології навчання дорослих . 

Організація всіх форм і змісту науково-методичної діяльності планується, 

координується, вивчається, оцінюється і стимулюється. Розвиток методичної 

служби відбувається через реалізацію програм, планів, заходів. 

Методичними орієнтирами обрано: 

 орієнтація на актуальні проблеми сучасної теорії та практики; 

 удосконалення структури і оновлення змісту, форм методичної роботи 

на основі діагностування і диференціації; 

 реалізація компетентнісного навчання; 

 демократизація і гуманізація методичної роботи; 

 освоєння і впровадження інноваційних технологій; 

 інформатизація діяльності РМК; 

 моніторинг якості освіти тощо. 

Пріоритетними векторами стали: 

 модернізація науково-методичної роботи на основі вивчення запитів 

педагогів району; 

 запровадження інновацій та ефективного педагогічного досвіду; 

 діяльність РМО, методичної ради РМК; 

 інформаційно-аналітична діяльність; 

 науково-пошукова діяльність; 

 інформаційно-комунікаційне методичне забезпечення; 

 редакційно-видавнича діяльність РМК. 
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У системі науково-методичної роботи РМК реалізуються проблеми: 

«Підвищення якості освіти через підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників, формування їх конкурентоспроможності та 

ефективне впровадження інноваційних технологій», «Удосконалення 

професійної компетентності педагогів», «Модернізація науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами в контексті суспільних трансформацій», 

«Забезпечення системного підходу в здійсненні науково-методичного 

супроводу формування професійної мобільності педагогічних працівників в 

умовах багатовекторної системи неперервної освіти». 

За останній період зросла значна кількість друкованої продукції, яка 

висвітлює досвід педагогів, педагогічних колективів. Близько 100 об’єктів 

педагогічного досвіду ввійшли до анотованого каталогу. 

Багато вимог ставить життя до методиста, до його особистісних і 

професійних якостей, до його компетентності. І хоч сьогодні його праця явно 

недооцінена, проте методисти РМК прагнуть до ідеалу, який виражається у 

реалізації сучасної педагогічної науково-методичної парадигми: 

 усвідомленні самоцінності кожної особистості, розвитку її 

продуктивної науково-методичної діяльності; 

 невичерпних можливостях розвитку кожної особистості, у тому числі її 

творчому саморозвитку та реакції на сучасні процеси реформування сучасної 

загальної середньої освіти; 

 пріоритетах внутрішньої свободи – свободи для творчого 

саморозвитку; 

 формуванні потреби і прагненні пізнавальної активності, творчої 

самостійності, інтелектуальної діяльності особистості; 

 спрямуванні педагогів на використання сучасних методик і технологій 

організації навчально-виховного процесу та науково-методичному забезпеченні 

їх інтересів, потреб, запитів. 

Тільки переорієнтація на нові підходи в організації якісного науково-

методичного супроводу освіти дозволить ефективно впливати на модернізацію 

освітньої галузі в регіоні, підвищення якості навчання та виховання дітей. 

Управління розвитком навчальних закладів відбувається на основі 

врахування сучасних тенденцій системи освіти, післядипломної педагогічної 

освіти, інноваційних пошуків наявного педагогічного досвіду, урахування 

ресурсів можливостей закладу освіти та безпосередньо РМК. 

Сучасний методичний кабінет здійснює не косметичний ремонт системи 

методичної роботи з педагогічними кадрами, а повну перебудову, цільовий 

орієнтир якої – формування й розвиток творчої особистості, здатної до 

самореалізації та саморозвитку. 
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Новомиргородський район 

 

С.М. Сергата,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Новомиргородської 

районної державної адміністрації 

 

 

Як все починалося… 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Новомиргородської райдержадміністрації) 
 

Методична служба Новомиргородщини починає свою історію з 

1967 року. Відповідно до наказу по Новомиргородському райвно від 3 грудня 

1967 року № 130 «Про організацію методичного кабінету на громадських 

засадах» у районі було створено методичну службу згідно з Положенням МО 

УРСР «Про організацію методичних кабінетів у школах». Завідувачем 

методкабінету на громадських засадах призначено завуча Новомиргородської 

восьмирічної школи № 3 Захарченко Олену Іванівну, методистом – вчителя 

математики Новомиргородської середньої школи № 1 Чулакова В.В. 

Захарченко Олена Іванівна завідувала районним методичним кабінетом з 

1967 року по 1974 рік.  

Основне завдання новоствореного методичного кабінету – вивчення й 

пропаганда досвіду кращих учителів, прищеплення педагогам навичок активної 

самоосвітньої роботи над підвищенням свого фахового рівня. Сама людина 

творча, ініціативна, вимоглива до себе та інших, Олена Іванівна об’єднала 

колектив методичної служби району на всебічну підготовку вчителів, 

підвищення їх наукових та професійних знань, ознайомлення з найдієвішими 

прийомами та методами навчально-виховної роботи. Вже починаючи з 

1968 року в районній газеті «Червона зірка» з’являється рубрика «Трибуна 

вчителя», активним дописувачем якої є завідувач методкабінетом 

О. Захарченко. Сьогодні, 45 років потому, дізнаємося про діяльність методичної 

служби району не тільки з пожовтілих сторінок книг наказів райвно, а й 

гортаючи підшивки газети «Червона зірка» тих років: про проведення 

традиційних серпневих конференцій педагогічних працівників, січневих нарад 

педагогів Новомиргородщини, про досягнення й недоліки в роботі вчителів 

району на освітянській ниві. Так у 1970 році у традиційній січневій нараді 

освітян Новомиргородського району взяли участь учителі, керівники шкіл і 

дошкільних закладів, представники партійних, радянських, профспілкових і 

комсомольських організацій – всього близько 600 осіб. Виступаючі зосередили 

увагу на головному питанні – піднесенні якості знань учнів. Велика увага 

приділяється педагогічним кадрам, їх навчанню, технічному всеобучу, 

удосконаленню кваліфікації, поширенню кращого досвіду. Вчительські 

колективи активізують свою діяльність щодо поширення педагогічних знань, 
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поліпшують роботу батьківських комітетів, шкіл матерів, університетів 

здоров’я. 

У цей час значна увага приділялась дошкільному вихованню. З метою 

поліпшення роботи сільських дошкільних установ проведено громадський 

огляд дитсадків. Методичний кабінет районного відділу народної освіти надав 

методичну допомогу правлінням колгоспів у підготовці педагогічних кадрів, 

організувавши курси для завідуючих та вихователів колгоспних дитсадків. У 

1971 році до методичного кабінету райвно прибуло 29 випускників 

педагогічного училища для роботи у колгоспних дитячих садках. Опікувалася 

ними Г. Невінчана, інспектор-методист з дошкільного виховання. 

Протягом 1971 року 180 учителів та вихователів шкіл району 

підвищували науково-теоретичний рівень та педагогічну майстерність при 

Кіровоградському інституті удосконалення вчителів та інших інститутах, 

університетах республіки. «Завдання районного відділу народної освіти і його 

методичного кабінету – більше виявити турботи про узагальнення і поширення 

передового досвіду кращих освітян. Учитель – центральна фігура в усьому 

багатогранному навчально-виховному процесі. Він повинен багато знати, 

багато вміти, бути в ідейно-політичному, культурному і моральному 

відношеннях на рівні найвищих вимог сучасності. Головне – уже з перших днів 

навчального року забезпечити міцне засвоєння учнями програмового матеріалу, 

основ наук. Отже, потрібно поглиблювати зміст, підвищувати ефективність і 

пізнавально-виховне значення кожного уроку, до якого учитель має відмінно 

підготуватись, проводити його сучасними, випробуваними методами, 

високоякісно. Адже педагогіка – найточніше мистецтво, а вчитель – трудівник 

«найгарячішого цеху», де кується найцінніший сплав – сплав знань, переконань 

і практичної дії», – з виступу завідувача районним методичним кабінетом 

Захарченко О.І. на серпневій конференції педагогічних працівників 1972 року. 

Районний відділ народної освіти, методкабінет приділяють значну увагу 

самоосвіті педагогічних працівників. Вироблено вимоги, що стосуються 

організації самоосвіти: максимально економити час учителя, щоб він міг 

займатися самоосвітою, скоротити число районних і шкільних нарад, засідань, 

організувати в кожній школі бібліографічну роботу, щоб тримати педагога в 

курсі всіх новинок літератури як за спеціальністю, так і з психології та 

педагогіки. По можливості виділити вчителям вільний день на тиждень для 

самоосвіти. У методичному кабінеті періодично оновлюються вітрини, 

бібліографічні списки, картотека новинок літератури. У цей період центром 

педагогічної думки і результативних педагогічних технологій стає 

Новомиргородська середня школа № 2, директор Чернуха К.Л.  

Основними формами та методами методичної роботи того періоду була 

організація систематичної самостійної роботи вчителів, організація роботи 

шкільних та міжшкільних методичних об’єднань, конференцій, семінарів, 

лекцій, консультацій для керівників шкіл та молодих спеціалістів тощо. 

1975-2000 роки розвитку методичної служби 

З 1975 року завідувачем районного методичного кабінету призначено 

Швеця Івана Максимовича. Для директорів шкіл Новомиргородщини 
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організовано поїздку до шкіл Черкаської області з метою ознайомлення із 

досвідом створення навчальних кабінетів. У цей період започатковано 

створення кабінетної системи в середніх школах, навчальні кабінети обладнано 

наочністю, інформаційними стендами та літературою.  

З 1975 року по 1986 рік районним методичним кабінетом завідує 

Шелінговська Марія Василівна. Структура методичної роботи району 

вдосконалюється. У «Типовому положенні про районний (міський) методичний 

кабінет» визначено основні напрями роботи райметодкабінету, приділяється 

особлива увага підбору методистів, здатних працювати творчо, які добре 

знають специфіку свого району, міста, володіють досвідом організаторської 

діяльності. 

У 1976 р. закінчився перехід на нові навчальні плани і програми. Це 

потребувало вдосконалення не тільки змісту навчання, але й методики 

викладання. У 1975-1976 н. р. запроваджуються факультативні заняття. Широко 

використовується проблемний підхід до вивчення нового матеріалу, ТЗН. 

Методкабінет започатковує виставки дидактичних матеріалів, наочності, 

виготовленої силами вчителів та учнів. У загальноосвітніх школах набирають 

великого розмаху гуртки. Вводиться посада методиста з виховної роботи. 

Майже у кожному закладі функціонують ленінські кімнати, музеї, клуби 

інтернаціональної дружби. Значна увага приділяється військово-патріотичному 

вихованню.  
У 1983 році розпочинається реформування школи: середня школа стає 11-

річною, відкриваються класи шестиліток. У методкабінет вводяться посади 

методиста з початкової освіти та з інших навчальних предметів, в обов’язки 

яких входить організація роботи з педагогами різних фахів. Кожен методист 

відповідав за методичний супровід декількох предметів. 
У 1983 році 45 молодих учителів уперше переступили поріг шкіл 

Новомиргородського району. Районний методичний кабінет значну увагу 

приділяє навчанню молодих педагогів. Основний акцент методичної служби 

того часу – надання адресної допомоги молодим спеціалістам, учителям 

сільських шкіл, керівникам навчальних закладів із питань організації та 

контролю за здійсненням методичної роботи. 

Перша половина 80-х років ХХ століття у методичній роботі 

ознаменувалась суттєвими змінами. Робота колективу методичного кабінету 

спрямована на реалізацію основного завдання, визначеного державою у сфері 

освіти: організація колективної та індивідуальної роботи з підвищення науково-

методичного рівня і професійної майстерності керівних та педагогічних кадрів 

шкіл, дошкільних та позашкільних закладів. Колектив РМК спрямовує вчителів 

району на впровадження в практику роботи ідей педагогічного досвіду 

педагогів-новаторів: В.О. Сухомлинського, В.Ф. Шаталова, Ш. Амонашвілі, 

використання технічних засобів на уроках з різних предметів. Структура 

методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами району включає 

районні методичні об’єднання, опорні школи педагогічного досвіду, проблемні 

семінари, творчі групи, семінари-практикуми, конференції тощо. Зміст 

методичної роботи передбачає забезпечення її систематичного проведення та 
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вивчення ефективності, аналіз стану викладання, якості знань, практичних 

умінь і навичок учнів, перетворення кожної школи на центр виховної роботи з 

дітьми. 

1986-1990 роки – районний методичний кабінет очолював Володимир 

Григорович Добровольський. На той час у методичному кабінеті районного 

відділу народної освіти налічувалося 7 працівників: завідуючий РМК, 5 

методистів, 1 секретар.  

У 1986 – 1990 роки методичною службою забезпечується цілісність та 

безперервність підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у 

міжкурсовий період, надається допомога вчителям у впровадженні 

оптимальних форм і методів навчання та виховання. Оптимізовано структуру 

методичної роботи з педагогічними кадрами району, адресна допомога на 

робочому місці – пріоритетне завдання, яке поставили перед собою працівники 

РМК.  

У 1990 році завідувачем Новомиргородського районного методичного 

кабінету призначено Стрілець Людмилу Пилипівну. На цей період припала 

реалізація соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення системи 

освіти, нової за змістом, організаційною структурою та принципами 

управління. Організовуються та проводяться заходи, спрямовані на розвиток 

творчого потенціалу педагогів і керівників шкіл, вивчення й узагальнення їх 

досвіду, особлива увага приділяється навчально-методичній та науково-

дослідницькій роботі. Важливими та ефективними формами методичної роботи 

з педагогами району були шкільні, міжшкільні та районні методичні 

об`єднання, семінари для директорів, учителів-предметників, класних 

керівників; проводяться районні конкурси «Учитель року» та «Вихователь 

року», творчі звіти педагогів.  

Методична служба ХХІ століття 

У серпні 2000 року призначена на посаду завідувача районним 

методичним кабінетом Стоянова Надія Олександрівна. Вона зорієнтувала 

колектив методкабінету на пошук і підтримку творчості та інноваційності. За 

сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків та результативність у роботі 

Надія Олександрівна нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти 

України, нагрудним знаком ’’Відмінник освіти України’’, грамотою обласного 

управління освіти і науки, подяками Кіровоградського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського.  

У 2000-2011 роки відповідно до Національної доктрини розвитку освіти в 

Україні у ХХІ столітті відбувається процес модернізації української освіти, 

розпочалося реформування дошкільної, початкової освіти, основної та вищої 

школи. Саме в цей період здійснився перехід загальноосвітніх навчальних 

закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, відбувалась 

комп’ютеризація ЗНЗ, профілізація учнів старшої школи, система оцінювання 

знань, умінь та навичок учнів стала 12-бальною, введено зовнішнє незалежне 

оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ. Тож на працівників РМК 

покладалось багато вагомих завдань, які необхідно було вирішувати швидко й 

невідкладно. Завдяки творчому пошуку, атмосфері співпраці, почуттю 
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відповідальності Надії Олександрівни методичний кабінет став справжнім 

координатором в освітніх навчальних закладах району, який налічував 7 осіб, 

згодом кількість методистів збільшилась і до складу методкабінету в 2007 році 

входило 10 осіб.  

Районний методкабінет працює над проблемою «Удосконалення фахової 

майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних 

технологій». Створено структуру методичної роботи, яка забезпечувала 

навчання кожної категорії педагогів з урахуванням їхніх запитів, потреб, 

уподобань. Вона стала системою підтримки педагогічних інновацій, 

спрямованих на якісне поліпшення всіх ланок педагогічного процесу, де 

враховується рівень компетентності вчителів, розвивається творчий та 

науковий потенціал кожної особистості в процесі проведення активних форм 

методичної роботи: ярмарки педагогічних ідей, методичні фестивалі, творчі 

звіти, конкурси «Перші сходинки до педагогічної майстерності», «Учитель 

року», виставки творчих знахідок педагогів району та інше. 

Методичний кабінет тісно співпрацював з Кіровоградським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. В.О. Сухомлинського. 

Методисти РМК спільно з працівниками КОІППО підготували і провели 

обласні семінари на базі закладів освіти району для вчителів-дослідників, 

вчителів фізичного виховання та основ безпеки життєдіяльності, директорів 

опорних шкіл, які працюють над створенням сучасної моделі навчального 

закладу «Школа сприяння здоров’ю», керівників РМО вчителів історії, 

методистів РМК з дошкільної освіти, завідувачів РМК, вчителів-

експериментаторів, творчо працюючих учителів, що впроваджують ТРВЗ-

педагогіку та елементи ейдетики, керівників РМО та членів обласної творчої 

групи вчителів української мови та літератури, керівників РМО вчителів 

географії та ін. 

За цей період вчителі-предметники брали участь у Всеукраїнських 

конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року» і досягали значних 

результатів. Переможцем обласного та лауреатом Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2005» була визнана Бирзул О.В., учитель історії 

Златопільської гімназії м. Новомиргорода в номінації «Історія». Переможцем 

обласного та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» 

стала Шаповал В.С., учитель початкових класів Йосипівської ЗШ І-ІІІ ступенів. 

Переможцями районних етапів та лауреатами обласних етапів конкурсу 

«Учитель року» визнані Носань Т.С., учитель Йосипівської ЗШ І-ІІІ ступенів, у 

номінації «Зарубіжна література», Горобець Л.М., учитель Туріянської ЗШ І-ІІІ 

ступенів, у номінації «Хімія», Литвиненко В.М., учитель Новомиргородської 

ЗШ І-ІІІ ступенів № 2, у номінації «Англійська мова». Визначним для педагогів 

району став конкурс «Учитель року – 2012»: Яцейко В.І., вчитель української 

мови та літератури Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, – переможець 

обласного туру та лауреат ХVІІ Всеукраїнського конкурсу в номінації 

«Українська мова та література». 

Процес навчання педагогічних та керівних кадрів у трикутнику 

«методичний кабінет – заклад освіти – педагог» розглядається як професійне 
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удосконалення фахової майстерності на основі підтримки та розвитку творчого 

потенціалу, особистісного зростання, які ґрунтуються на особистісно 

зорієнтованому підході. Згідно з наказом управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 6 липня 2006 року № 286 

«Про проведення науково-педагогічного експерименту регіонального рівня» з 

1 вересня 2006 року в Златопільській гімназії м. Новомиргорода розпочався 

науково-педагогічний експеримент з проблеми «Розвиток творчості гімназистів 

шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій», 

що завершився в 2012 році. Звіт про результати даного експерименту 

представлено на засіданні Вченої ради кафедри педагогіки і психології 

Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського. Результати, основні напрями, методи, форми 

проведення дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня, що 

здійснювалася на базі Златопільської гімназії м. Новомиргорода, високо 

оцінено та схвалено членами Вченої ради. 

У рамках громадської акції «Флагмани освіти і науки України» в 

2009 році Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів нагороджена 

Дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України і 

занесена до книги «Флагмани освіти і науки України». У 2012 році за рішенням 

Кіровоградської обласної ради Овчаренко Людмила Григорівна, директор 

Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, стала лауреатом обласної 

педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського, нагороджена Дипломом 

лауреата обласної премії і Почесною відзнакою обласної державної 

адміністрації і обласної ради – скульптурою «Степовий орел». 

17 жовтня 2011 року на посаду завідувача Новомиргородського 

районного методичного кабінету призначено Башу Олену Дмитрівну. 

Очолюваний Оленою Дмитрівною методичний кабінет працює над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Підвищення результативності навчально-

виховного процесу шляхом формування професійної компетентності та 

конкурентоспроможності педагогічних працівників». Діяльність методичного 

кабінету спрямована на якісне науково-методичне забезпечення 

модернізаційних процесів освіти, забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти, переходу старшої школи на профільне навчання, впровадження нових 

Державних стандартів початкової школи, науково-методичний супровід 

діяльності освітніх округів. 

5 лютого 2013 року на посаду завідувача районним методичним 

кабінетом відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації 

призначено Сергату Світлану Миколаївну. 

У 2013 році районний методичний кабінет налічує 9 методистів – Балакін 

Євгеній Анатолійович, Брижицька Ольга Леонідівна, Вітко Інна Рудольфівна, 

Іванова Оксана Станіславівна, Козак Юлія Олексіївна, Масляна Олена 

Леонідівна, Мікель Марія Юріївна, Піддубна Надія Іванівна, Якубцова Раїса 

Петрівна. Серед них – методисти, які працюють у методкабінеті більше 20 

років і самі вже є історією методичної служби.  
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Учасники обласного семінару 

Масляна Олена Леонідівна працює методистом із січня 1990 року, 

опікується розвитком дошкільної освіти в районі. Свою діяльність спрямовує на 

розвиток творчого потенціалу вихователів шляхом залучення до роботи 

методичних об’єднань, шкіл педагогічного досвіду, майстер-класів, творчих 

груп. 

Вітко Інна Рудольфівна працює методистом районного методичного 

кабінету з 1994 року, здійснює науково-методичне забезпечення та контроль за 

важливими напрямками роботи навчальних закладів: атестація закладів освіти, 

видача документів про освіту, проведення ДПА, профілізація старшої школи, 

впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. З 2013 року очолює 

консалтинговий центр для вчителів, які викладають у профільних класах з 

проблеми «Організація навчальної діяльності учнів старшої профільної школи в 

умовах освітнього округу». 

Піддубна Надія 

Іванівна працює 

методистом районного 

методичного кабінету з 

1994 року. Свою 

діяльність спрямовує на 

розвиток творчого 

потенціалу вчителя 

шляхом залучення до 

роботи методичних 

формувань: методичних 

об’єднань, шкіл 

педагогічного досвіду, 

майстер-класів, творчих 

груп, творчої 

лабораторії.  

На високому 

методичному рівні Надією Іванівною у 2010 році проведено обласний семінар 

членів обласної та районної творчих груп учителів української мови та 

літератури з проблеми: «Науково-методичне забезпечення викладання 

української літератури. Література рідного краю. Аналіз художнього твору». 

Піддубна Н.І. опікується молодими педагогами. Молоді спеціалісти під її 

керівництвом розкрили свій творчий потенціал і стали переможцями в 

обласних конкурсах молодих спеціалістів. «Містер Освітянин – 2011» – 

Іщенко О.С. – І місце, Іщенко І. С. – ІІ місце. «Містер Освітянин – 2012» – 

Федоров М.М. – ІІ місце, «Міс Освітянка – 2012» – Дубчак Н.Б. – ІІ місце. 

На сучасному етапі методичний кабінет працює над удосконаленням 

організаційно-методичного супроводу діяльності освітніх округів. З метою 

профілізації старшої школи та організації допрофільної підготовки створено 3 

освітні округи: Новомиргородський, Капітанівський, Панчівський. В освітніх 

округах працюють ради, робота яких спрямована на виконання взаємозв’язаних 

та скоординованих цільових проектів, які у своїй сукупності створюють 
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сприятливе освітнє середовище для прокладання кожною дитиною 

індивідуальної освітньої траєкторії та одержання якісної освіти.  

14 травня 2013 року в Кіровоградському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського методисти 

РМК взяли участь у засіданні проблемної лабораторії завідувачів РМК з 

проблеми «Інноваційні форми науково-методичної роботи в освітньому окрузі 

як важлива умова підвищення професійної майстерності вчителя», де 

презентували роботу освітніх округів Новомиргородського району. 

Згадуючи минуле, замислюємося про майбутнє. Якою має бути 

методична служба сьогодення? Можливо, смисл методичної роботи саме в 

тому, щоб оперативно (зі швидкістю кулі!) реагувати на швидку зміну обставин 

у сфері освіти? Надавати необхідну професійну допомогу колегам-педагогам в 

адаптації до нових умов? Адже саме від методиста, від його особистісних 

якостей та ставлення до кожного конкретного педагога залежить розквіт 

педагогічної творчості. Руками методистів будується майбутнє освіти, а 

значить, України загалом! 

 

 

Новоукраїнський район 

 

Н.Г. Каєнко,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Новоукраїнської 

районної державної адміністрації 

 

Методичний родовід 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської райдержадміністрації) 

 

Без знання історії – немає майбутнього 

 

Історія методичного кабінету і є тією першоосновою, на якій виникла і 

розвивається сучасна методична основа району. Працівники методичного 

кабінету вважали, що день навчає день, а кожний наступний день – учень 

попереднього, бо йдеться про поступове збагачення досвіду і наближення до 

істини. 

У 2011/2012 навчальному році методисти районного методичного 

кабінету працювали над проектом «Методичний родовід», мета якого полягала 

у дослідженні історії створення нашої установи. 

Інструментарієм для роботи над проектом обрано інтерв'ювання та 

анкетування, робота з архівними матеріалами. 

У результаті дослідження встановлено, що методичний кабінет 

створено у 1967 році. Це був центр науково-методичного забезпечення 

закладів освіти, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
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На підвищенні у центрі Новоукраїнки, наче на п’єдесталі, стояла 

одноповерхова будівля. Місцина тут унікальна, внизу звивається річка 

Чорний Ташлик, звідси відкривається чудова панорама міста. Тут і був 

розташований районний відділ освіти та новостворений методичний кабінет. 

Проблем та клопотів було чимало. 

Невеличке приміщення, одна кімната. Першим завідуючим працював 

Кучерявий Ю.Й. – відомий в області математик, учень Ткаченка І.Г., 

методистом – Коган П.Й., учитель російської мови та літератури, пізніше 

відома багатьом поетеса.  

Методистам допомагали кращі вчителі району: Кофман Б.М., 

Перчун В.П. (Новоукраїнська ЗШ № 6), Калініченко Н.А. (Комишуватська ЗШ), 

Веренікіна М.І. (Малопомічнянська ЗШ), Чернега В.Я., Чернявський Л.І. 

(Новоукраїнська ЗШ № 4). Це була педагогіка живого слова та дієва допомога в 

поліпшенні навчально-виховної роботи в школі. Педагоги спільно з 

методистами забезпечували умови для активного впровадження нового, 

очолювали постійно діючі семінари, опорні школи, сміливо впроваджували 

кращий педагогічний досвід. 

У 1972 році методистом методичного кабінету призначено вчителя 

російської мови та літератури Крецул Людмилу Іванівну. 

У цей час працівники РМК одержали кімнату при вечірній школі. 

Удосконалюється робота з педагогічними кадрами, змінюються пріоритети в 

роботі з керівниками установ.  

Калейдоскопом миготять картинки з минулого. Картинки з минулого – це 

фундамент сучасності. І чим глибший фундамент, тим тривкішою й вищою 

буде майбутня споруда. Продовжуються інтенсивні пошуки кращих форм та 

методів роботи з педагогічними кадрами. У системі освіти народжуються нові, 

прогресивні ідеї. У цих умовах працівники райметодкабінету використовували 

все цінне, що накопичено педагогікою нашої країни. Робота районних 

методичних заходів звільняла педпрацівників від консервативної практики, 

наближала навчання та виховання до життя.  

Тодішні педагоги –це були люди, яких називали одержимими. Скільки 

корисного, доброго вони робили, коли зустрічали підтримку. Це було те 

джерело, з глибини якого лунала стодзвонна мелодія. Як кожна людина бере з 

собою в далеку дорогу лише те, що може пригодитися на все життя, так і 

методист крізь час проносить найдорожчий скарб – духовну естафету поколінь. 

Із 1976 року Крецул Л.І. стала завідувачем методичного кабінету. 

Основною формулою її життя було – проявити свою сутність + йти вперед + 

постійно самовиражатися. 

У цей час методичний кабінет отримав нову прописку по вулиці 

Воровського. Зібрано велику бібліотеку, оформлено зал засідань, кабінети 

завідувача та методистів. Установа отримала сучасне обладнання. Спочатку 

працюють 3 методисти: Бондаренко В.І., Савицька Р.М., Середа М.Г. Пізніше 

штат розширився і нараховував 11 методистів. Сформувалась творча команда 

методистів. Провідним напрямком методичної діяльності став технологічний. 

Робота методичного кабінету планувалась так, щоб не було розрізненості, 
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калейдоскопічності, епізодичності. 

Кожен рік роботи позначався новими ідеями, які нанизувалася одна на 

одну, будуючи піраміду вчительської майстерності. Їх наслідками були 

ярмарки педагогічних здобутків, а також успіхи учнів на конкурсах та 

олімпіадах.  

З приходом Крецул Л.І. на посаду завідувача РМК підвищуються 

показники всіх ділянок роботи. Методичний кабінет – один із кращих у 

області. Досвід роботи Новоукраїнського РМК вивчався старшим науковим 

співробітником Інституту педагогіки АПН України Дроб’язко. У роботі над 

вивченням досвіду, його узагальненням брали участь відомі вчені – Т. Бєсєда, 

М. Красовицький, М. Поташник, А. Фурман.  

Досвід роботи методкабінету презентувався у Центральному інституті 

удосконалення вчителів, а досвід роботи з педагогічними кадрами 

експонувався на ВДНГ у Москві. То була найвища оцінка діяльності 

методичного кабінету.  

Методисти відділів освіти Вінниці, Мінська, Московської області 

переймали досвід роботи методичного кабінету Новоукраїнського районного 

відділу освіти.  

З кожним роком удосконалюється структура методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Для творчих працівників був створений клуб 

«Співдружність», де проводилися зустрічі «Власна межа», «Річка життя», 

«Географія праці», «У наших помислах живе». 

Спільно з редакцією газети «Новоукраїнські новини» випускалася газета 

«Педагогічне віче», проводилися круглі столи «А у нас, або 5 хвилин з 

досвіду роботи», «Контури методичної роботи XXI століття», «Від школи до 

школи» та інше.  

Змінилася форма проведення серпневих конференцій: проводяться 

знайомства із золотим фондом освіти району, серпневі зорепади. Активно працює 

трирічна школа молодого вчителя «Шукаємо нові імена», проводяться конкурси 

«Хочу стати зіркою», «Шанс»; організовуються творчі поїздки, вивчаються 

секрети педагогічного таланту Логачевської С., Лисенкової С., Каюкова В. 

У цей час з'являються авторські школи Калініченко Н.А. з трудового 

навчання та виховання (Комишуватська ЗШ), Ковирьова А.І. з макаренківською 

демократичною виховною системою (Кропивницька ЗШ). 

Активно працюють опорні школи:  

- Новоукраїнська ЗШ № 3 (Криворучко Б.А.) з питань упровадження 

ідей В.О. Сухомлинського; 

- Петрівська ЗШ (Бажанюк В.І.) приділяє увагу архітектоніці уроку з 

трьома 30-и хвилинками. 

Багато нових ідей та починань втілюються в життя: 

- вперше в області започаткований тиждень В. Сухомлинського; 

- розпочала працювати учнівська школа для майбутніх педагогів 

«Перспектива», народознавча школа; 

- створено учнівський клуб «Юні сухомлинці»; 

- проводиться свято вручення золотих та срібних медалей;  
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- кращий студент у педагогічному ВУЗі отримував премію письменника Тереня 

Масенка; 

- проводяться творчі візити методистів, вчителів у Київ, Харків, Черкаси, 

Вінницю, Одесу, Запоріжжя. 

У 1994 році МК очолила методист Мостова О.Г., яка продовжила роботу своєї 

колеги. 

Із 1998 року методичний кабінет знаходиться у приміщенні районної 

державної адміністрації. Це сучасний діловий центр. 

У 1998 році методичний кабінет очолила методист Каєнко Н.Г. – 

енергійна, талановита, відкрита для людей. У роботі їй допомагають 9 

методистів. Це справжні поціновувачі нового, новаторського, що відповідає 

реаліям інформаційної епохи сьогодення. 

Найважливіше сьогодні для методиста самореалізуватися й створити 

умови для самореалізації всіх, із ким звела доля. І важливо реалізувати свої ідеї, 

свою енергію.  

Змінювалося місцезнаходження кабінету, штати, вивіски, форми, методи 

роботи, але потяг методистів до творчості залишився незмінним. 

Методичний родовід продовжується своїм інноваційним поступом. 

Сьогодні інтеграція педагогічної мудрості минулого і нових підходів – основа 

для якісно нового рівня методичної роботи з педкадрами. Але це вже історія 

сьогодення. 

Справжнє визнання діяльності РМК – у 2011 році колектив занесено на 

районну Дошку пошани. 

Пошук шляхів підвищення якості безперервного навчання педагогічних 

працівників, удосконалення їх майстерності, формування навичок науково-

дослідницької роботи – пріоритетні завдання діяльності Новоукраїнського 

районного методичного кабінету. Сьогодні це і центр інноваційних ідей, і 

«довідкове бюро», і «швидка методична допомога!» 

 

 

Олександрівський район 

 

Л.М. Томеєва,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Олександрівської 

районної державної адміністрації 

 

У вирі історії 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Олександрівської райдержадміністрації) 
 

Свій багатовіковий досвід людство зберігає, накопичує завдяки тому, що 

більш досвідчені члени суспільства, традиційно, передають його молодим, 

малодосвідченим. 
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Так було завжди. Ще з тих незапам’ятних часів, коли визнаний майстер, 

наприклад, гончар передавав свої вміння підмайстрам. Ті, в свою чергу, 

молодим. Так поліпшувалися, удосконалювались навики та вміння. Таким 

завжди був шлях до якісно нового. 

Певні паралелі сьогодні можна провести оцінюючи діяльність 

методичних служб. Адже їх функція завжди зводилась до виявлення таких 

майстрів, нових перспективних технологій в педагогіці та роботі щодо 

виведення навчально-виховного процесу на якісно новий рівень. 

Методична служба в Олександрівському районі була створена в липні 

1951 року. Першою завідуючою районним методичним кабінетом була 

Біленська М.К., яка працювала з серпня 1951 року по липень 1952 року. Далі на 

цю посаду було призначено Голуба Івана Кононовича, який працював з 

1 серпня 1952 року по 15 серпня 1953 року. 

З 15 серпня 1953 року по 1 вересня 1954 року дану посаду займав 

Терновий Олексій Дементійович.  

На його місце прийшов Гуртовий Яків Філонович (з 01.09.1954 р. по 

15.12.1954 р.), потім – Іванова Г.К. (з 15.12.1954 р. по 01.04.1955 р.).  

Згодом знову посаду завідуючого методичним кабінетом зайняв Гуртовий 

Яків Філонович, який працював з 1 квітня 1955 року по 05 серпня 1958 року. 

В силу певних обставин з серпня 1958 року по 1968 рік методична служба 

в районі не функціонувала. 

Однак, життя коригувало діяльність освітянської галузі, підказувало 

найбільш оптимальні шляхи розвитку. 

Тому, 1 січня 1968 року було відновлено роботу районного методичного 

кабінету. На посаду завідуючого призначено Ващука Василя Олександровича.  

Посаду завідуючого районним методичним кабінетом Василь 

Олександрович займав 16 років. Грамотність, досвід, висока працездатність 

поєднувалась в цьому вчителеві з високим рівнем відповідальності, культури і 

творчості. 1968-1984 роки були особливими в житті педагогів 

Олександрівщини. Активно запрацювали районні методичні об’єднання, які 

глибоко вивчали актуальні на той час проблеми: дослідницьку роботу вчителів 

та учнів, впровадження технічних засобів навчання, формування міцних знань 

та практичних навичок школярів. Глибоко аналізувалась ефективність 

діяльності самих методичних об’єднань, форм роботи. В центрі роботи кожного 

РМО було поширення досвіду кращих педагогів району області, України. 

Одними із пріоритетних напрямків в діяльності Василя Олександровича 

Ващука були вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду. 

Щорічно вивчався досвід 2-3 учителів. 

Форми поширення кращих надбань використовувались різні: районні 

виставки передового педагогічного досвіду, експонування узагальненого 

матеріалу на постійно діючих стендах: «Передовий досвід – у життя», 

«Прочитай це». 

Узагальнені матеріали опрацьовувались на методичних об’єднаннях, 

семінарах-практикумах. Широко використовувались можливості районної 
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газети «Вперед». З того часу в районі підтримується традиція випуску 

педагогічної сторінки. 

Найбільш цінні матеріали друкувались на сторінках газети 

«Кіровоградська правда», «Радянська освіта»; журналів: «Українська мова і 

література в школі», «Початкова школа». 

Значна роль відводилась впровадженню педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського. Яскравим змістом були наповнені районні методичні 

заходи. План їх проведення Василь Олександрович завжди розробляв 

самостійно. 

Конференція вчителів 1-3 класів за книгою В.О. Сухомлинського «Серце 

віддаю дітям»: «Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів у 

процесі вивчення програмового матеріалу з історії і суспільствознавства». 

Тісні зв’язки існували між районним методичним кабінетом та 

науковцями Кіровоградського педагогічного інституту вдосконалення вчителів. 

Викладачі інституту виступали з лекціями з найактуальніших питань педагогіки 

і психології. Так, активну участь у роботі науково-практичних конференцій з 

педагогічної проблеми брали старші викладачі кафедри педагогіки й 

психології: В.Д. Антоненко, Л.Й. Шкот, М.М. Коваль, доценти: Т.О. Блюміна, 

В.П. Барабаш, В.Л. Омеленко, Н.О. Головань та інші. Тісна спільна робота 

велася з викладачами інших кафедр – української і російської мов та літератур, 

іноземних мов, математики і фізики. Цікавою формою роботи з кадрами були 

спільні виїзні засідання кафедр педагогічного інституту та вчителів відповідної 

категорії. Засідання готувались разом із РМК і кафедрою, плани роботи 

погоджувались з учителями, робота тривала не менше двох днів – пленарне 

засідання і практична робота відвідування: уроків, позакласних заходів, робота 

з учнями. 

Велика увага методичним кабінетом приділялась вже в той період роботі 

з керівниками шкіл з метою якісного поліпшення навчальної і вихованої 

роботи. Керівники навчальних закладів, їх заступники працювали у постійно 

діючих семінарах, досліджували актуальні проблеми. 

Так, наприклад, було проведено конференції для директорів за книгою 

І.Г. Ткаченка «Досягнення педагогіки – в практику роботи школи», за книгою 

В.О. Сухомлинського «Розмова з молодим директором», за книгою Шубіна 

«Внутрішній контроль» тощо. 

Робота велась з усіма кадрами над проблемою вдосконалення навчально-

виховного процесу і підвищення успішності учнів в умовах кабінетної системи. 

Так, в 1976 році була проведена система семінарів-практикумів завучів шкіл на 

тему: «Кабінетна система навчання». Це дало можливість керівникам по-

новому оцінити такі впровадження. 

У підготовці й проведенні семінарів брав участь завідуючий кабінетом 

технічних засобів обласного інституту удосконалення вчителів Балталон В.П. 

Однією з форм роботи з підвищення педагогічної майстерності 

директорів шкіл стала на той період школа передового педагогічного досвіду, 

яка була створена при директорові-учаснику обласної школи директорів. 
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Крім цього періодично проводилась перевірка результативності курсової і 

семінарської перепідготовки вчителів і керівників шкіл. 

Ще з тих часів бере початок робота школи керівного резерву, школи 

молодого вчителя. Ці форми збережені в РМК до цього часу. 

Важливу роль В.О. Ващук надавав питанню підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Ця робота планувалась в перспективному і річному 

планах. У районі прижились такі форми роботи з кадрами: самоосвітня робота 

вчителів, шкільні, міжшкільні й районні методичні об’єднання, постійно діючі 

семінари-наради з важливих проблем, районні педагогічні читання, науково-

практичні конференції, виїзні засідання кафедр Кіровоградського педагогічного 

інституту, тижневі семінари і двотижневі курси. 

Така систематична робота з цих питань дала змогу, певним чином, 

налагодити самоосвіту вчителів, домогтися її результативності. 

Кожного року проводилися районні педагогічні читання (як ефективний 

метод роботи з питань підвищення методичного рівня вчителів, поширення 

кращих форм роботи). 

Часто проводилися районні науково-практичні конференції, які були 

дієвим засобом підвищення науково-теоретичного рівня та кваліфікації 

вчителів, пропаганди досягнень педагогіки і психології. У роботі конференції 

завжди брали участь науковці Кіровоградського педагогічного інституту 

ім. О.С. Пушкіна. 

Наприклад, в 1973 році відбулась конференція на тему: «Кожен урок – на 

рівень сучасних вимог педагогічної науки» (в роботі взяли участь 

В.Л. Омеленко, доцент кафедри педагогіки І ст., викладач В.Д. Антоненко). 

У 1974 році організовувалась науково-практична конференція присвячена 

150-річчю з дня народження К.Д. Ушинського, на якій з доповідями виступили 

В.Л. Омеленко, Л.Й. Шкот. 

У 1977 році – конференція «Психолого-педагогічні основи поліпшення 

якості знань учнів та їх виховання» (В.Л. Омеленко і доцент кафедри психології 

Н.О. Головань). 

Під час роботи В.О. Ващука увійшло в практику як виконання 

докурсових і після курсових завдань. Для цього була заведена спеціальна книга, 

де вівся облік та аналіз виконання завдань. Такий контроль за станом курсової 

підготовки практикується в школах району й сьогодні. 

Систематична робота з кадрами, здійснення контролю за роботою 

позитивно позначалась на підвищенні освітнього, науково-теоретичного рівня і 

методичної кваліфікації педагогічних кадрів у районі.  

Василь Олександрович Ващук, як вчитель-філолог, опікувався чистотою 

рідної мови. Він започаткував і вів у районній газеті «Вперед» рубрику «Слово 

наше красне». 

В полі зору методичного кабінету завжди стояли люди з творчим 

баченням. І таке бачення вчителів формувалося в процесі всієї роботи 

методичного кабінету. 
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Під час засідання у методичному кабінеті відділу освіти 

(Свердлова В.Д., Бериндя К.І., Мельник Л.І., Ярмоленко М.Ф., 

Ващук В.О., Завада К.А., Шаланський М.О., Рибалко Л.С.) 

Ващук Василь Олександрович весь час, будучи на посаді завідуючого 

методичним кабінетом, велику увагу звертав на організацію роботи з творчо 

працюючими вчителями, проводячи зустрічі та клуби творчої діяльності 

 
 
 

 

Робота з молодими вчителями завжди була пріоритетним напрямком 

роботи методичного кабінету. Перші настанови молодим учителям традиційно 

були від відділу освіти (М.В. Орлик), райкому профспілки працівників освіти та 

науки (Грушовий Б.І.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Під час проведення семінару з молодими вчителями 

в Красносільській СШ по опануванню 

 технічними засобами навчання 
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Майстри педагогічної справи завжди ділилися досвідом роботи з 

молодими фахівцями передаючи свої знання і вміння, продовжували традиції 

старшого покоління. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та проведення районних семінарів, майстер-класів та 

методичних об’єднань мала велике значення для підвищення фахової 

майстерності педагогічних працівників. Кожний захід ретельно готувався та 

обговорювався із вчителями – членами творчих груп. 

Науковці завжди були бажаними гостями у педагогів Олександрівщини, 

бо науковий підхід в організації навчання та виховання школярів був основним 

при організації методичної роботи із вчителями різних фахів. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення уроку майстерності під час засідання 

методичного об’єднання вчителів початкових класів 

демонструє Способ Галина Юхимівна (1992 рік) 

Під час спільної роботи молодих фахівців 

 з наставником Свердловою Валентиною Дмитрівною  

(Олександрівська СШ І-ІІІ ступенів № 1) 
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На уроках Гребенюк Лідії Максимівни 

постійно панував дух патріотизму, дух рідної мови 

 
Уроки майстрів педагогічної справи завжди були прикладом для 

молодого покоління: уроками творчості, уроками доброти. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Впровадження досвіду В.О. Сухомлинського по формуванню 

в учнів любові до праці представляє вчитель біології 

Олександрівської СШ № 1 Охріменко Євдокія Григорівна 
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Свердлова Валентина Дмитрівна проводить майстер-

клас у лінгвістичному кабінеті іноземної мови 

(Олександрівська СШ № 1) завжди ділилася своїми 

надбаннями з колегами – вчителями початкових класів, 

надавала їм допомогу, формувала в них творчі вміння 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напрацьований ефективний досвід роботи з педагогічними кадрами 

продовжувався творчими завідуючими методичним кабінетом Дубинюк Н.І., 

Шевченко Т.І., Завадою К.А.  

Про той період згадує Т.І. Шевченко. 
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В такий «перехідний» період кредо діяльності РМК – «авансування» 

успіху педагога, керівника навчального закладу, його заступників 

модель нової школи 

1987-1991 рр.: 

- радянська школа переживає 

кризу; 

- відсутня свобода творчості 

вчителя, керівника навчального 

закладу (навчальні плани, 

підручники не змінювалися 

впродовж років тощо) 

1991-1995 рр.: 

- створення моделі нової школи 

України 

РМК у 1987-1995 рр. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Завідуючий відділом освіти Орлик М.В. завжди наголошував: місце 

працівника методичного кабінету – у школі, дитячому садку. Тільки допомога 

на місці, підтримка дасть свої наслідки. Тому не було жодного навчального 

закладу, в якому б протягом навчального року не побували методисти менше  

ніж 5-7 (а в окремих випадках і більше) разів. Кількість відвідування закладу не 

враховувала вивчення стану викладання предметів, підготовки семінарів тощо. 

Ці форми роботи були «планові». Таким чином, я та методисти 10-15 разів 

буваючи в закладі, накопичували достатню інформативно-аналітичну базу для 

подальшої діяльності. 

Поступово визначалися школи, яким, при допомозі, надавався статус 

«опорної»: Олександрівська ЗШ № 3 (директор Король В.Н.), Красносільська 

ЗШ (директор Сироїжко В.М.), Триліська ЗШ (директор Товкун П.І.), 

Староосотська ЗШ (директор Кравченко С.М.), Єлизаветградківська ЗШ 

(директор Дубинюк Н.І.), Івангородська ЗШ (директор Мельник Л.І.), 

Бандурівська ЗШ (Бабич Г.І.), Ставидлянська ЗШ (директор Метелиця М.І.). 

Окремо слід сказати про Бовтиську ЗШ (директор Олійник В.В., заступник 

Шульга М.П.), в якій при співпраці з РМК створювалась модель «Школа 

радості» з активним використанням ідей В.О. Сухомлинського. 

Заступник директора з навчально-вихованої роботи – «інженер 

виробництва». В цей період виросли у професійному відношенні: Прасол Л.О. 

(Олександрівська ЗШ № 1), Коваленко А.П. (Триліська ЗШ), Гребенюк Л.М. 

(Красносільська ЗШ), Шульга М.П. (Бовтиська ЗШ) та інші. 

Зазначений період – перші роки введено в дію Положення про атестацію 

педагогічних працівників. Було нелегко. Але завдяки «командному духу» 

працівників РМК Іващенко О.А., Тищенко М.Г., Піленка О.І., Бельніцької Л.І., 

Атамась Т.І. прагнули дійти до кожного вчителя, об’єктивно визначити 

кваліфікаційну категорію вчителя, створити йому умови для творчого 
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зростання. Адже непомічений вчитель, непроавансований успіх – це значний 

недолік у роботі РМК. 

Опорою методиста були керівники творчих груп з різних напрямків: 

- Шумська Н.М. – «Творчий потенціал учителя»; 

- Коваленко А.П. – «Народознавча робота в школі»; 

- Шульга М.П. – «Організація методичної роботи в школі». 

В 1987-1990 роках в районі побували делегації з методичних кабінетів 

м. Сміли, м. Кіровограда, м. Знам’янки, з якими проводились педагогічні мости.  

Роль методичного активу справді виконували голови РМО: 

Охрімець Т.О., Свердлова В.Д., Фощій М.М., Мельник Г.М., Куксінська М.П., 

Саламашенко О.П., Воєводін В.П., Березенко І.Ю., Терещенко В.П. 

Працювати з ними було легко, цікаво. Тому завжди їхні прізвища звучали 

як позитив на різних зібраннях, включаючи серпневу конференцію, сторінки 

районної газети «Вперед». 

Завідуюча РМК Шевченко Тетяна Іванівна, всіляко захищала кожного 

свого працівника, цінувала та враховувала їхню думку на різних рівнях. 

Довіряла. Це давало позитивні результати. 

Зазначені роки виділялися ще й тим, що вперше в районі було проведено 

конкурси: «Вчитель року», «Класний керівник року», «Директор школи року». 

На той час не було можливостей мережі Інтернет, різних методичних 

посібників. Сценарій розробляли разом, колективно. 

Проводилися «педагогічні мости». 

Як результат сформувався в районі міцний, досвідчений, творчий склад 

активу, який пройшов школу методичного кабінету.  

У грудні 1995 року, в зв’язку із обранням Завади Катерини Андріївни на 

посаду голови райкому профспілки працівників освіти і науки, посаду 

завідуючої районним методичним кабінетом зайняла Томеєва Лідія 

Миколаївна, яка працює на даній посаді і нині. 

Продовжуючи традиції своїх попередників працівники РМК створюють 

всі необхідні умови для реформування української школи, здійснюють пошук 

нових, змінюють свої погляди щодо форм і методів роботи із педагогічною 

громадою. 

Знову в центрі уваги методистів пошук та вивчення досвіду кращих 

вчителів, його формування в процесі творчої діяльності. Для утвердження 

вчителя як фахівця використовуються засідання у клубі творчої діяльності. 

 Активізувалась робота таких форм: опорних шкіл, майстер-класів, 

творчих груп. Лише в 1996 році налічувалось 17. 

В цей період вчитель початкових класів Івангородської ЗШ І-ІІІ ступенів 

Кошман Інна Василівна стала переможцем обласного та Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року-2004» (методист Іващенко О.А.). Лауреатами обласних 

конкурсів були: Шевченко Л.І. та Ободовська Л.І., вчителі початкових класів 

Підлісненської ЗШ І-ІІІ ступенів в номінації «Початкові класи», Буряк Юрій 

Володимирович, вчитель фізики Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 

представляв область на конкурсі «Вчитель року – 2006» в номінації «Фізика», 
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Журило Наталія Василівна, вчитель музики Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів 

№ 3 в номінації «Музика». 

Серед учасників обласного етапу конкурсу «Вчитель року» протягом 

2004-2010 років відмічено грамотами за високий рівень фахової майстерності 

Брайко Н.Д., заступника директора з вихованої роботи Олександрівського НВК 

№ 3, Волошину М.Ф., вчителя географії Олександрівського НВК № 2, 

Тищенко Л.М., вчителя іноземної мови Олександрівського НВК № 2. 

Для пропаганди досвіду роботи вчителів задіяні всі форми методичної 

роботи. Особлива увага до молодих. 

Під час проведення занять в університеті молодого вчителя молоді 

фахівці знайомились із здобутками корифеїв педагогічної справи Хоменко О.В. 

(Олександрівська ЗШ І-ІІІ ступенів № 1), Охрімець Т.О. (Олександрівська ЗШ 

І-ІІІ ступенів № 1), Фощія М.М., (Бірківський НВК), Кияшко А.Ф. 

(Олександрівський НВК № 2), Бойка В.Г. (Олександрівська ЗШ І-ІІІ ступенів 

№ 1), Терещенко В.П. (Олександрівський НВК № 3), Зубахи В.С. 

(Красносілківська ЗШ І-ІІІ ступенів), Сироїжка В.М. (Красносільська ЗШ І-ІІІ 

ступенів) та інші. Вони були наставниками молодих вчителів, постійними 

учасниками круглих столів, засідань у «Вчительській вітальні» творчих груп, 

семінарів-практикумів. Їх досвід роботи висвітлювався на сторінках районної 

газети «Вперед», фахових виданнях «Початкова школа», «Математика в 

школі», «Українська мова і література».  

У 2004 році започаткована відзнака за творчість та результативність в 

роботі – районна премія «Вчитель майстер». 

Нині такі звання мають 77 учителів. 

Із зміною пріоритетів змінювались і підходи до організації методичної 

роботи в районі. Поєднання досвіду методистів, які вже тривалий час 

працювали на посадах Іващенко О.А., Тищенко М.Г., Бельніцької Л.І., 

Акімкіної Г.П., енергії молодих, які влилися в колектив в 2008-2009 роках 

(Пахомова С.А., Січкар Т.М., Коваль Т.М., Пономарчук О.М.) дало можливість 

активізувати методичну службу району. Керівники методичних об’єднань 

працювали творчо, ефективно, з ініціативи РМК їм нараховувалися доплати 

(20% до окладу) за методичну роботу.  

У цей період на базі закладів району було проведено значну кількість 

обласних заходів: семінарів-практикумів, педагогічних практик слухачів курсів 

підвищення кваліфікації обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти в Підлісненській, Єлизаветградківській, Олександрівській № 3, 

Новоосотській загальноосвітніх школах. На базі Бірківської ЗШ І-ІІІ ступенів в 

2007 році було проведено VIII Міжнародний конкурс з української мови імені 

П. Яцика. 

Творча діяльність керівників методичних формувань та працівників РМК 

дало можливість удосконалювати свій досвід роботи, узагальнити та 

пропагувати його. 

В 2007 році досвід роботи методичного кабінету з питань організації 

роботи із молодими вчителями було вивчено та схвалено вченою радою 
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обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського. 

В 2007 році творча група вчителів фізики (керівник Буряк Ю.В.) взяли 

участь в обласному конкурсі творчих груп та виборола ІІ місце. 

В 2009 році 4 вчителі шкіл району були учасниками Всеукраїнського 

конкурсу педагогічних інновацій. Тищенко Л.М. – стала переможцем у 

номінації «Інновації в управлінській діяльності», а Бондар Л.М., 

Олефіренко Л.І., Стаценко Н.І. – стали його лауреатами. Ці ж вчителі стали 

лауреатами VI та VII Всеукраїнського конкурсу «Вчитель-новатор». 

Лауреатами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» 

стали: 

- в 2011 році – Левенець Л.В., вчитель математики Олександрівського 

НВК № 3 «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»; 

- в 2013 році – Третяк Р.С., вчитель фізики Староосотської ЗШ І-ІІІ 

ступенів. 

В 2014 році Волошина М.Ф., вчитель географії Олександрівського НВК 

№ 2 «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» стала лауреатом обласного етапу конкурсу «Вчитель року – 

2014» в номінації «Географія». 

Лауреатом обласного огляду конкурсу на краще узагальнення досвіду 

роботи методичних формувань в 2011 році стали методисти РМК 

Іващенко О.А. та Бельніцька Л.І.. 

Директор Івангородської ЗШ І-ІІІ ступенів Зінченко О.В. став 

переможцем обласної педагогічної олімпіади в 2010-2011 навчальному році. 

Весь методичний кабінет пройшов шлях творчих пошуків методичних 

ідей та проектів. 

Уміння зосередитись на реалізації задуманого через залучення до 

співпраці творчих вчителів, передбачати результати колективної праці дало 

можливість створити систему методичної роботи в районі, використавши для 

цього уже відпрацьовану систему діагностики та запалити бажання, втілити в 

практику роботи інноваційні задуми, всю педагогічну громаду. 

Щодо загальної оцінки роботи методичної служби району, то воно 

належним чином оцінювалась як з боку районних та обласних організацій, так і 

Міністерства освіти України. 

Завідуюча методичним кабінетом Томеєва Л.М. – «Відмінник освіти 

України», була учасником Всеукраїнського з’їзду вчителів в 2001 році, 

нагороджена подякою Кабінету Міністрів України та знаком 

В. Сухомлинського. 

За результатами другого (регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу діяльності в 2003 році методичний кабінет став лауреатом та 

нагороджений дипломом ІІ ступеня. А в 2011 році спільною грамотою районної 

ради та райдержадміністрації. 
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Тищенко М.Г. – «Відмінник освіти України», нагороджена нагрудним 

знаком «Софія Русова», має Почесну грамоту Міністерства освіти України, 

галузеві нагороди. 

Іващенко О.А. – «Відмінник освіти України», неодноразово 

нагороджувалась Почесними грамотами управління освіти і науки та грамотами 

відділу освіти. 

Бельніцька Л.І. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти 

України, Почесними грамотами управління освіти, грамотами відділу освіти. 

Січкар Т.М., Пономарчук О.М., Пахомова С.А. – нагороджені Почесними 

грамотами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

З 2000 року по даний час пріоритетним у роботі методичної служби 

району стала дослідницька робота вчителів. Для її організації в районі створені 

окружні та районні творчі групи, які відпрацьовують та досліджують обрані 

проблеми. 

За результатами роботи творчих груп підготовлено лише протягом 2010-

2013 років 14 методичних рекомендацій. Зокрема, таких: «Формування 

здоров’я дитини молодшого шкільного віку»; «Впровадження особистісно 

орієнтованого підходу до навчання на основі спадщини В.О. Сухомлинського»; 

«Творча діяльність школи і батьків щодо формування особистості дитини»; 

«Компетентнісний підхід до організації в початкових класах»; «Творчі проекти 

в роботі вихователів ДНЗ»; «Формування компетентної особистості при 

впровадженні ІКТ»; «Організація впровадження сучасних педагогічних 

технологій з метою розвитку творчої особистості учнів» (проектна та ІКТ 

технології); «Реалізація основних принципів модернізації освіти шляхом 

впровадження ІКТ у виховний процес»; «Плануємо за програмою «Впевнений 

старт»; «Організація роботи з обдарованими дітьми» та інші. 

Значна частина вчителів займається дослідницькою роботою. Їх 

матеріали друкуються на сторінках районної газети «Вперед» та у фахових 

виданнях.  

Були підготовлені посібники: 

- «Стежина здоров’я» (автор Загинайко О.А, вчитель початкових класів 

Новоосотської ЗШ І-ІІ ступенів); 

- «Краплина здоров’я» (автор Макуха О.П., вчитель початкових класів 

Новоосотської ЗШ І-ІІ ступенів); 

- «Абетка здоров’я» (автор Макуха О.П., вчитель початкових класів 

Новоосотської ЗШ І-ІІ ступенів); 

- «Першими стежинами екології» (автор Суконько С.О., вчитель початкових 

класів Несватківського НВК); 

- «Джерело вічності», «Кіровоградщина», «В плині часу», 

«Олександрівський меридіан» (автор директор, вчитель історії 

Олександрівського НВК № 3; 

- «Стежинами рідного краю» (автор Безсмола Т.І., вчитель географії 

Олександрівського НВК № 3); 

«Олександрівка. Мій рідний край» (автор Стаценко Н.І., вчитель 

іноземної мови Олександрівської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1). 
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За результатами цієї роботи вчителі Стаценко Н.І. та Безсмола Т.І. 

отримали звання «Заслужений вчитель України».  

Литвин Л.І. захистила дисертацію з проблеми «Професійне становлення 

молодих вчителів в системі спільної науково-методичної роботи відділу освіти 

та школи» та отримала вчену ступінь «Кандидат педагогічних наук». 

Робота РМК з педагогічними кадрами у здебільшого залежала від 

співпраці з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, де 

працівники методичних кабінетів мали можливість знайомитись із досвідом 

колег з інших районів, брати участь у спільних заходах, виставках, конкурсах, 

бути слухачами шкіл майстерності та творчих груп, удосконалювати власну 

майстерність на курсах підвищення кваліфікації та під час семінарів-

практикумів. 

Нові державні стандарти галузей освіти вимагають і нові підходи до 

професійної підготовки педагогічних працівників. 

З появою освітніх округів основна увага на даний час звертається на 

організацію науково-методичної роботи в округах, де б педагоги змогли 

ділитися досвідом роботи, відточувати свою майстерність через дослідницьку 

роботу в творчих групах, майстер-класах, школах творчої діяльності, міні-

групах, семінарах-практикумах, тренінгах, консультпунктах. 

Для цього в рамках району розроблено та підписано угоду про спільну 

методичну роботу, методичні рекомендації для керівників окружних шкіл, 

проведено тренінг із заступниками директорів шкіл з проблеми: «Методична 

робота в окрузі». 

Змінені підходи до методичної роботи через введення дистанційних та 

заочних форм методичної роботи. 

Протягом останніх років відповідно до плану роботи методичного 

кабінету, були проведені он-лайн та скап-конференції, методичні діалоги між 

освітніми округами, педагогічні колажі між вчителями за окремими фахами, 

методичні десанти «Складові успіху інтелектуального розвитку школярів». 

Проведено заочні конкурси на «Урок ХХІ століття», «Кращий навчальний 

кабінет», семінар-практикум, присвячений 95 річниці В.О. Сухомлинського 

«Колега-колезі», педагогічне віче «Моя самоосвітня діяльність», панорама 

педагогічних ідей «Підвищення методичної та психологічної компетентності – 

запорука для розвитку, самореалізації особистості вчителя», педагогічна 

виставка «Методичні здобутки, відкриття», методичні діалоги між освітніми 

округами, педагогічний симпозіум «Превентивне виховання. Проблеми, 

пошуки, перспективи», он-лайн консультації «Запитуйте – відповідаємо», 

методичні дні в закладах освіти, заочний педагогічний конкурс «Відкриття 

року», заочний педагогічний консиліум «Шляхи вдосконалення ефективності 

уроку». 

Як і в попередні роки, особливу увагу методичний кабінет звертає на 

роботу з молодими вчителями в період їх першої атестації. 

Адже від того, наскільки комфортно відчує себе молодий фахівець на 

початку трудової діяльності, як він самоорганізується і самовизначиться в 

перші роки свого педагогічного стажу залежить подальша його доля як вчителя. 



241 

Для вчителів 2-3 року роботи в рамках округів та районних методичних 

об’єднань працюють школи підвищення фахової майстерності, школи творчих 

досягнень, майстер-класи, створені консультпункти. І результатом такої роботи 

є участь фахівців, які мають стаж 5-6 років у фахових конкурсах та перемога в 

них. 

 
 

Методист на даний час це не тільки акумулятор нового в освіті, а й 

менеджер, маркетолог, 

консультант, наставник, 

порадник кожного 

педагогічного працівника, 

помічник директорів та 

заступників навчальних 

закладів. 

А щоб добре 

орієнтуватися в сучасній 

освіті всі методисти 

навчаються в школі 

«Педагогічний успіх», де 

працюючи з різними 

джерелами, зустрічаючись з 

колегами із інших регіонів 

та областей, удосконалюють власну майстерність, щоб дані надбання стали 

досягненням вчителів району. 

На останньому занятті методисти звітують про пророблену роботу, 

презентують результати роботи за рік, знайомлять присутніх із новими 

відкриттями та знахідками, кращим досвідом роботи вчителів. 
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Т.Г. Мартюшина, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Олександрійської 

районної державної адміністрації 

 
 

З історії Олександрійського районного методичного кабінету 
 

Вивчення процесу становлення і розвитку методичної роботи від її 

зародження і до наших днів становить великий інтерес, оскільки допомагає 

використовувати апробовані на районному рівні зміст, організацію і форми 

роботи з педагогічними працівниками і на цій основі проектувати її подальший 

розвиток. 

Історія створення і функціонування методичної служби 

Олександрійського району пройшла декілька етапів та тісно пов’язана з 

діяльністю освітніх закладів регіону.  

І етап «Становлення» 

Зміни в районуванні союзних і автономних республік, країв і областей до 

вісімдесятих років сприяли збільшенню числа районних і міських методичних 

кабінетів: у період 1968-1983 рр. було організовано 765 нових районних 

(міських) методичних кабінетів.  

Керівництво освітою в Олександрійському районі в цей період 

здійснював районний відділ народної освіти, при якому з 1968 року було 

створено методичний кабінет. Його завданням було вирішення питань, перш за 

все, пов’язаних з вдосконаленням професійної майстерності вчителів, надання 

практичної допомоги вчителям у професійній діяльності, втілення в життя 

нових програм, пов'язаних з реформуванням загальної освіти.  

Першим завідувачем РМК з 1968 по 1979 рік 

була Пономарьова Ольга Юхимівна. Ця людина була 

весь час в пошуках нового в педагогічній науці. 

Запроваджувала і підтримувала нові форми й методи 

навчання і виховання учнів.  

До 1970 року штати методкабінету складались із 

завідувача РМК та одного методиста, а в 1971 році до 

складу РМК було введено посаду другого методиста. 

Саме в цей період методичний кабінет організовує 

огляд-конкурс бальних танців, роботу міжколгоспного 

піонерського табору «Шукач», районні стрілецькі 

змагання школярів, художню олімпіаду учнів. При 

РМК було створено першу фізико-математичну раду, 

«Університет пропаганди педагогічних знань» на базі Новопразької середньої 

школи. В цей період Новопразька середня школа, завдяки діяльності шкільної 

виробничої бригади під керівництвом заступника директора з виробничого 

навчання, вчителя біології Раїси Григорівни Козіциної, стає відомою не тільки в 

УРСР, а й за її межами. Школа тричі була учасником ВДНГ і відзначена трьома 
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дипломами та почесними грамотами ЦК ЛКСМУ, Міністерства освіти УРСР, а 

її директор Оксанич Ф.Ф. отримав педагогічне звання «Заслужений вчитель 

України». 

Для творчо працюючих вчителів починають ефективно працювати опорні 

школи та школи педагогічного досвіду. Однією з таких була Новопразька 

середня школа з організації роботи учнівської навчально-виробничої бригади. 

РМК спрямовує роботу виробничої бригади на підтримку постійних зв’язків з 

науковими закладами, вузами сільськогосподарського спрямування 

(Білоцерківським сільськогосподарським інститутом, Київською 

сільськогосподарською академією, Одеським селекційно-генетичним 

інститутом, Кіровоградською сільськогосподарською дослідницькою станцією, 

Кіровоградським шовкотрестом), спеціалістами та передовиками 

сільськогосподарського виробництва, які давали учням конкретні завдання і 

поради щодо їх виконання.  

РМК ставить перед собою головне завдання – ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом, кращими надбаннями вчителів. З цією метою 

організовуються екскурсії для педагогів району у різні куточки країни: Москву, 

Київ, Дніпропетровськ, Кіровоград, Севастополь, Алушту, Асканію Нову. 

ІІ етап «Розвиток» 

Наприкінці 70-х років структура методичної служби району 

вдосконалюється. У «Типовому положенні про районний (міський) методичний 

кабінет» були визначені основні напрями роботи районних (міських) 

методичних кабінетів, а також приділялася особлива увага підбору методистів, 

здатних працювати творчо, які добре знають специфіку свого району (міста), 

володіють досвідом організаторської діяльності. 

З 1979 по 1980 рік РМК очолювала Нагорна 

Тамара Іванівна. Енергійна, практична, невгамовна 

людина. До складу райметодкабінету входили вже три 

методисти. На той час вони виконували ще й функції 

інспекторів, тому посада мала назву «інспектор-

методист». 

У цей період важливими та досить ефективними 

формами методичної роботи з педагогами району 

були: шкільні, міжшкільні та районні методичні об`єднання; постійно діючі та 

епізодичні семінари з учителями-предметниками, класними керівниками та 

керівниками шкіл. Проводиться робота з молодими вчителями. Традиційними 

стають березневі конкурси молодих вчителів, участь в обласних зльотах. 

Проводиться робота з резервом педагогічних кадрів; працюють школи 

передового досвіду з різних фахів і питань; практикуються проведення дня 

директора чи заступника директора.  

Вся методична робота на початку кожного півріччя детально планувалась, 

доводилась до кожної школи і включалась в план роботи школи. Проведення 

таких заходів не тільки підвищувало відповідальність керівників шкіл і 

вчителів за їх проведення, але й безпосередньо сприяло підвищенню їхнього 

методичного і фахового рівня.  
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Продовжувачем гарних традицій на посаді завідувача РМК була і Сядуро 

Євдокія Григорівна, яка очолювала методичний кабінет 17 років: з 1980 року по 

1997 рік. Це була компетентна, принципова, творча людина.  

У відповідності з реформою освіти (1984 р.) зміни в розвитку загальної 

освіти в УРСР зажадали і реформування структури та змісту роботи методичної 

служби всіх рівнів. Завдання районних (міських) методичних кабінетів в 

організаційному плані полягало в тому, щоб спрямувати зусилля методичних 

об'єднань на визначення змісту роботи залежно від актуальності проблем, що 

випливають з нових напрямів науки і техніки, змісту нових шкільних програм і 

курсів, на вивчення потреб вчителів, вихователів, класних керівників. У зв'язку 

з цим Міністерство Освіти СРСР 30 травня 1985 року № 99 затвердило «Типове 

положення про методичний кабінет районного, міського, окружного відділу 

(управління) народної освіти». Зміни відбулись і в районному методичному 

кабінеті. 

У цей період методичний кабінет мав своє окреме приміщення, а 

методичний супровід навчального процесу здійснювали 5 методистів: 

Прищепова Тамара Григорівна – методист з української мови та 

літератури, курсової перепідготовки, атестації педпрацівників. 

Максименко Тетяна Іванівна – методист з іноземних мов та бібфондів. 

Цинковська Людмила Василівна – методист з виховної роботи, історії, 

російської мови і літератури. 

Донцова Олена Максимівна – методист з фізики і математики, географії, 

хімії та біології, трудового навчання. 

Перехрест Катерина Іванівна – методист з дошкільного виховання. 

Колектив РМК спрямовував учителів району на впровадження в практику 

роботи ідей педагогічного досвіду педагогів-новаторів В.О. Сухомлинського, 

Шаталова, Амонашвілі, використання технічних засобів на уроках з різних 

предметів, створення кабінетної системи в середніх школах району, 

вдосконалення трудового навчання, виховання, професійної орієнтації 

школярів і організації їх суспільно корисної, продуктивної праці. 

Останні роки роботи Євдокії Григорівни на цій посаді співпали із важким 

економічним становищем в Україні. Учителі не отримували зарплати, освіта 

майже не фінансувалася. Педагогічну та методичну пресу виписували одиниці, 

а для потреб РМК змогли лише передплатити декілька педагогічних видань. 

Зокрема, – газету «Освіта», «Освіта України» та повне видання «Перше 

вересня» (нині «Шкільний світ»).  

Інформаційний голод відчували і методисти, і вчителі шкіл району. Тому 

й виникла потреба більше працювати над підвищенням фахового та 

професійного рівня вчителів, наданням адресної допомоги кожному педагогу. 

Було створено 4 методичні центри («кущі»): Новопразький (керівник 

Халявко В.А.), Користівський (керівник Попкова Н.П.), Добронадіївський 

(керівник Кравченко Г.В.), Червонокам’янський (керівник Приходько Ю.В.). До 

складу кожного з них входило більше 10 шкіл. Усіх учителів відповідних фахів 

об’єднали у міжшкільні методичні об’єднання, за роботу яких відповідали 

голови методичних об`єднань та методисти РМК.  
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Така форма методичної роботи сприяла ефективному вирішенню 

освітянських проблем, давала змогу кожному вчителю отримати необхідну, 

адресну методичну допомогу.  

Для зазначеного періоду одним із пріоритетів методичної роботи стає 

підвищення кваліфікації педагогів. У цей же час об'єктом детального вивчення 

стає і методичне об'єднання, як одна з найважливіших організаційних форм 

методичної роботи. Олександрійський райметодкабінет започатковує цікаві та 

ефективні форми методичної роботи з керівниками шкіл і вчителями, як 

взаємовідвідування та обговорення уроків, консультування молодих педагогів 

тощо. 

Щодо загальної оцінки роботи методичної служби району, то вона 

належним чином оцінювалась як з боку обласних організацій, так і з боку 

Міністерства освіти України. Зокрема, щороку збільшується кількість 

керівників шкіл і вчителів, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник 

народної освіти». Директору Користівської середньої школи Чалапку І.А. та 

вчителю української мови і літератури Новопразької середньої школи № 1 

Колоярцевій Л. К. було присвоєно звання «Заслужений вчитель України».  

ІІІ етап «Сучасність» 

Наприкінці XX – початку XXI століття методичній службі приділяється 

значна роль в осмисленні інноваційних ідей, у збереженні і зміцненні 

педагогічних традицій, у стимулюванні активного новаторського пошуку і 

вдосконалення педагогічної майстерності. Процес, 

пов'язаний з педагогічною діяльністю саме в цей період, в 

умовах модернізації освіти, досить багатогранний: це і 

експеримент із ЗНО, і введення профільного навчання, і 

експеримент щодо вдосконалення структури та змісту 

загальної середньої освіти. 

У 1997 році завідувачем РМК стає Мартюшина Тетяна 

Григорівна, яка відзначається великою вимогливістю до 

підбору кадрів, їх фахової і методичної підготовки, 

працездатності і відповідальності, ініціативності в роботі, вимагаючи постійних 

пошуків всього передового, що є в методичній роботі. Починаючи з 2000 року 

штати районного методичного кабінету приводяться у відповідність до 

«Положення про районний (міський) методичний кабінет». Кількість 

працівників РМК зросла від 5 до 14 осіб – висококваліфікованих, творчих 

методистів, що мало значний вплив на якість надання методичних послуг 

педагогам району. 

У 2003 році було створено районну психологічну 

службу, методичний та інформаційний центри при 

РМК. Інформування педагогічної громадськості з 

науково-методичних проблем здійснюється через 

районний науково-методичний вісник «Педагогічний 

орієнтир». Більш ефективною стала пропаганда 

передового досвіду та перспективних педагогічних 

технологій через щорічні видання: «Панорама творчих уроків», 
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«Інформаційний вісник», «Адреси передового досвіду», «10 кращих шкіл 

району». 

Підсумки методичної і дидактичної діяльності педагогічних колективів і 

окремих учителів району підбиваються в ході щорічних виставок «Творчі 

сходинки педагогів Олександрійщини». Під час виставок виокремлюються 

кращі посібники і програми з науково-методичного забезпечення регіонального 

компонента освіти, впровадження в навчальний процес інформаційних та 

особистісно зорієнтованих технологій. 

Завдяки цьому, вже на початку 2005 року Олександрійський районний 

методичний кабінет стає одним з кращих в області, пріоритетними напрямами 

діяльності якого стають: 

 формування нового освітнього середовища; 

 підтримка інноваційної діяльності; 

 науково-дослідна, експериментальна робота. 

З 2006 року методичний кабінет працює над створенням у районі 

своєрідного соціально-освітнього простору, у якому забезпечено можливість 

удосконалюватися кожному вчителю як професіоналу, відпрацьовується і 

запроваджується модель безперервної освіти впродовж усього життя, 

спираючись, насамперед, на організацію самоосвіти педагогів та створення 

моделі інноваційного розвитку методичної служби. Процес навчання 

педагогічних працівників у системі «методичний кабінет – заклад освіти – 

вчитель» розглядається як професійне удосконалення на основі стимулювання 

розвитку творчого потенціалу, особистісного зростання, під 

час якого слід розв’язувати завдання, що стосуються 

особистості вчителя. 

Реалізуючи модернізовані функції науково-методичної 

роботи (діагностичну, освітньо-організаційну, координуючу, 

креативно-моделюючу) діяльності методичного кабінету 

надається випереджувально-моделюючий характер.  

При методичному кабінеті було створено робочу 

групу з питань участі загальноосвітніх навчальних закладів 

у освітніх проектах Асоціації керівників шкіл України (АКШУ), Фонду 

«Відродження», Посольства США в Україні тощо. 

Інтеграція української освіти в світовий освітній простір, рівний доступ 

до якісної освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти стали 

основними напрямками роботи РМК з 2007 року. Велика увага приділяється 

формуванню і розвитку соціально активної особистості з глибоко усвідомленою 

громадянською позицією, цілісною системою знань про природу, людину і 

суспільство, почуттям національної самосвідомості. У діяльності РМК 

послідовно поєднуються інтереси вихованців та вчителів, толерантні взаємини 

у спільній праці, індивідуальний підхід та врахування особливостей, запитів і 

інтересів кожної особистості та поваги до неї.  

З метою розвитку творчих здібностей школярів ефективно 

використовуються можливості варіативної частини навчального плану шляхом 

введення спецкурсів, курсів за вибором, таких як: «Практичне право», 
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«Гуманітарне право», «Рідний край», «Уроки стійкого розвитку», «Школа 

проти СНІДу», «Громадянська освіта», «Основи споживчих знань», 

«Євростудії», «Вчимось бути громадянами», «Російська мова», «Основи 

Інтернету», «Основи комп’ютерної графіки», «Розвивальне навчання», «Основи 

робототехніки». 

В арсеналі роботи кожного методиста – анкетування вчителів кожного 

фаху: «Школа очима вчителя», «Оцінка методичної роботи в школі», 

діагностична анкета успішного вчителя, оцінка компетентності педагогів та 

згуртованості колективу, опитувальник «Потреби освітян у підвищенні 

кваліфікації» тощо. Це дало можливість диференційовано підійти до 

планування та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами шкіл 

району, скласти інформаційно-методичні картки педагогічних працівників, 

підняти рівень методичної роботи з кадрами на більш високий, професійний, 

новітній та науковий рівень.  

З метою активізації творчого потенціалу керівника закладу освіти та 

вчителя шляхом надання реальної, дієвої допомоги для розвитку їх професійної 

майстерності, створення умов для самореалізації вчителя, районним 

методичним кабінетом щороку здійснюється діагностика утруднень методичної 

роботи з педагогами, спрямована на розвиток їх творчої індивідуальності:  

 участь у науково-дослідницькій діяльності шляхом роботи у 

методичних формуваннях; 

 робота з молодими вчителями; 

 проведення відкритих уроків та позакласних заходів; 

 участь у методичних декадах; 

 проведення семінарів-практикумів тощо. 

Вдалося реалізувати систему підготовки 

керівних кадрів освітніх закладів щодо сучасних 

підходів до управлінської діяльності: навчання 

керівників закладів освіти «Школа освітнього 

менеджменту», заступників директорів з 

навчально-виховної роботи «Школа 

управлінської майстерності», заступників 

директорів з виховної роботи та педагогів-

організаторів, завідувачів дошкільними 

навчальними закладами тощо. Як результат, 

Користівський НВК та Цукрозаводський НВК 

стають лауреатами Всеукраїнського конкурсу 

«100 кращих шкіл України» (2006 рік), директор 

Користівського НВК Правий В.П. стає лауреатом 

Всеукраїнського конкурсу «100 кращих 

керівників шкіл України» (2007 рік).  

Високу оцінку в області здобула діяльність 

директора Користівського НВК Правого В.П., заступника директора з науково-

методичної роботи Новопразького НВК Мітленко Л.А., методиста РМК 
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Ляшко Н.В., які стали лауреатами обласної педагогічної премії імені 

В. Сухомлинського.  

За ініціативою районного методичного кабінету, згідно з рішенням 

районної ради від 21 березня 2007 року №117, заснована щорічна педагогічна 

премія імені Ф. Оксанича, яка складається з 6 номінацій: одна – колективна, 5 

індивідуальних. Це номінації: «Школа успіху», «Наставництво. Інновації. 

Пошук», «Педагог-майстер», «Керівник року», «Золотий фонд 

Олександрійщини», «Творчість. Молодість. Перспектива».  

З 2008 року методичний кабінет наполегливо працює над удосконаленням 

планування методичних формувань у напрямі забезпечення їх більшої 

варіативності на основі педагогічного досвіду, професійного рівня, потреб 

учителя. Значне місце у змісті планів робіт займають проблеми впровадження 

державних стандартів освіти; моніторинг якості освіти, реалізація 

компетентнісного підходу в освітньому процесі.  

Поряд з традиційними формами і методами організації навчальних занять 

в закладах освіти використовуються інноваційні технології, розвивальні форми 

і методи організації навчальної діяльності, серед яких технології розвивального, 

диференційованого, інтерактивного навчання. Особливе значення надається 

організації самостійної роботи учнів, врахування індивідуальних особливостей 

через самовизначення цінності внутрішнього механізму обдарованості, 

самопізнанню учнем його власних потенціальних можливостей. Велика увага 

приділяється роботі з обдарованими учнями. 

З 2010 року характерним для РМК стає прагнення впроваджувати нове в 

методики навчання і виховання, експериментувати, добираючи найефективніші 

форми і методи навчально-виховної роботи. На кожному етапі роботи постають 

нові конкретні завдання, які успішно вирішує колектив. Методична рада РМК 

планує роботу таким чином, щоб охопити всі ланки освітньої галузі, кадрові 

питання, експериментальну роботу, удосконалити та вивчити педагогічний 

досвід. 

Серед основних напрямів діяльності методичного кабінету щодо розвитку 

творчого потенціалу педагогів стають: 

 організація гнучкої системи 

безперервної освіти педагогічних кадрів на 

основі андрагогічних принципів навчання; 

 забезпечення підвищення 

методологічного рівня освіченості педагогів; 

 постійне оновлення та поповнення 

знань з актуальних проблем фундаментальних 

наук, навчальних предметів шкільного курсу, 

психології та педагогіки; 

 формування нового змісту і використання активних та інтерактивних 

методів у навчальному процесі; 

 запровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання; 
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 наукове консультування та керівництво експериментально-дослідною 

роботою педагогів району; 

 підвищення ІКТ-компетентностей педагогів; 

 розвиток психологічної культури вчителя, готовності мобільно й 

адекватно реагувати на зміни освітньої ситуації, соціально-економічні і 

культуротворчі процеси у суспільстві;  

 підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми; 

 вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду;  

 опанування науки управління якістю навчально-виховного процесу. 

Забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, допрофесійної підготовки. Рішенням Олександрійської 

районної ради затверджено 5 освітніх округів, а саме: Новопразький, 

Цукрозаводський, Користівський, Добронадіївський та Червонокам’янський; в 

освітніх округах працюють ради освітніх округів, робота яких спрямована на 

виконання взаємозв'язаних та скоординованих цільових проектів, які в своїй 

сукупності створюють сприятливе освітнє середовище для прокладання 

кожною дитиною індивідуальної освітньої траєкторії та одержання якісної 

освіти. 

Збільшено кількість методичних формувань з 34 до 67, що дає можливість 

педагогам реалізовувати своє право на вибір змісту і форм підвищення 

професійної майстерності у міжкурсовий період.  

У системі методичної роботи з педагогічними кадрами важливу роль 

відіграють 10 опорних навчальних закладів.  

Методисти РМК – ініціатори нових форм науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами, активні учасники впровадження інновацій в практику 

роботи кожного вчителя. 

З-поміж нових методичних формувань слід відзначити клуб вчителів 

географії «Рідний край», міжпредметну творчу групу вчителів географії та 

української мови і літератури, постійно діючі консультпункти вчителів 

географії, біології, хімії, іноземної мови, методичну сесію вчителів трудового 

навчання.  

У районі стали традиційними конкурси, фестивалі, літні школи, 

започатковані працівниками методичного кабінету:  

- поетичний фестиваль «Не в минуле, а й в майбутнє до тебе я, Тарасе, 

йду!», літературна студія «Паростки» (Симоненко В.В.); 

- літня географічна практика (Даценко О.В.); 

- освітньо-наукова конференція юних астрономів «Через терни до зірок», 

конкурс з інформатики «Від чайника до профі», літня Астрошкола 

(Чабан О.М.); 

- фестиваль шкільних євроклубів, Школа майбутнього юриста 

(Ляшко Н.В.); 

- фестиваль «Дошкільня року», конкурс «Вихователь року» 

(Логвінова Л.Я.); 
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- свято утвердження молодого вчителя «Педагогічний світанок» 

(Мартюшина Т.Г., Максименко Т.І.), конкурс краси, інтелекту і грації «Міс 

школярка», свято вшанування обдарованої молоді «Гордість району», конкурс 

«Є ідея!», «Краща опорна школа», «10 кращих шкіл району» (Мартюшина Т.Г.). 

Методисти РМК постійні учасники 

обласних, Всеукраїнських методичних заходів.  

В червні 2011 року методист РМК 

Даценко О.В. став переможцем обласного 

огляду-конкурсу на краще узагальнення 

досвіду роботи методичних формувань, у 

грудні 2011 року його персональний сайт 

«ГеоБіоХім» став переможцем Всеукраїнського 

конкурсу на найкращий авторський освітній 

інтернет-сайт у номінації «Сайти загального спрямування». У 2012 році за 

підсумками Всеукраїнського конкурсу «Портфоліо методиста» Даценко О.В. – 

переможець конкурсу у номінації «Природничі дисципліни». 

Досвід роботи методистів РМК Федоренко І.В., Ляшко Н.В., Даценка О.В. 

вивчено та узагальнено КЗ «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

З 2007 року районною педагогічною премією імені Ф. Оксанича в 

номінації «Наставництво. Інновації. Пошук» були нагороджені методисти 

Даценко О.В., Чабан О.М., Ляшко Н.В., Логвінова Л.Я. На районну Дошку 

пошани занесено Мартюшину Т.Г. та Логвінову Л.Г. за особливі досягнення в 

розвитку освіти району. 

Матеріали з досвіду роботи методистів РМК висвітлюються на шпальтах 

районних, обласних, всеукраїнських видань. 

Ефективній організації науково-методичної роботи в районі сприяє 

налагоджена тісна співпраця з КЗ «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 

Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира 

Винниченка, Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти, Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних наук 

України, Асоціацією керівників шкіл України, Всеукраїнською асоціацією 

«Нова доба», Корпусом Миру США в Україні, Українським інститутом 

нормативної інформації, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», дирекцією 

освітніх програм Intel в Україні, Національним центром аерокосмічної освіти 

молоді імені О.М. Макарова. 

Методична служба покликана йти попереду в обґрунтуванні і виборі 

шляхів оновлення знань і педагогічного мислення, у прискоренні і нарощенні 

духовного потенціалу вчителів, у збагаченні їх досвідом і технологією 

сучасного виховання і навчання. 

Аналіз історії РМК дозволяє зробити висновок, що система методичної 

роботи має глибоке коріння. Методична служба завжди ставила і вирішувала 

питання, виходячи з потреб системи освіти і, перш за все, учителів. 
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Петрівський район 

 

О.П. Лепська,  

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Петрівської районної 

державної адміністрації 

 

Від методичного кабінету до науково-методичного центру 
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Петрівської райдержадміністрації) 

 

Петрівський РМК сьогодні – це дієва методична структура в освітянській 

галузі району. 

В основу діяльності районного методичного кабінету покладено 

діяльнісний, особистісно зорієнтований підхід, що забезпечує високий рівень 

індивідуальної та творчої роботи методистів та вчителів району. 

А з чого все починалося? 

У далеких 60 роках (до вересня 1968 року) за відсутності методичних 

установ організаційно-методичну роботу здійснював районний відділ народної 

освіти (проведення районних семінарів, учнівських олімпіад, відрядження на 

обласні семінари, курси, науково-практичні конференції, організація роботи 

районних предметних комісій). У районі працювали методичні об’єднання 

учителів І-ІУ класів та методичні предметні комісії учителів-предметників, 

вихователів шкіл і груп продовженого дня, класних керівників, старших 

піонервожатих, шкільних бібліотекарів, керівників та вихователів дошкільних 

установ. 

Значну допомогу в організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками надавали обласний та Центральний інститути удосконалення 

вчителів. 

Зокрема, Кіровоградський обласний інститут удосконалення вчителів 

систематично проводив семінари для усіх керівників районних методичних і 

предметних комісій із метою якісної підготовки до роботи за новими 

навчальними планами і програмами; проведення січневих нарад; серпневих 

конференцій учителів. 

Із метою успішного переходу вчителів окремих предметів (українська, 

російська мови та літератури, історія, суспільствознавство, креслення, музика і 

співи, фізична культура, трудове навчання) на нові навчальні плани і програми 

в 1967-1968 н. р. ІУКВ проводить масову перепідготовку вчителів (одночасно з 

району, як свідчать архівні документи, відряджали 50-70 педпрацівників), 

керівників районних предметних комісій опорних шкіл та методичних кущів. 

Лектори, яких підготували у Кіровоградському ІУВ, у червні-серпні 

1967 року проводили двотижневі курси (по методичних кущах) із усіма 

вчителями, які розпочинали роботу за новими програмами. 

Районний методичний кабінет на Петрівщині, як і по всій Україні, було 

створено у вересні 1968 року відповідно до наказу Міністра освіти УРСР від 
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19.10.1967 року № 226 "Про організацію районних і міських методичних 

кабінетів" та "Положення про районний (міський) методичний кабінет 

Української РСР", затвердженого рішенням колегії Міносвіти УРСР від 

14.02.1968 року № 9. Перед методичною службою вперше було поставлено 

завдання державної ваги: забезпечити систему заходів, спрямовану на постійне 

зростання професійного рівня педагогічних працівників дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти. Першим завідуючим був призначений 

досвідчений педагог, який довгий час працював інспектором шкіл району, 

Прохоров Іларіон Якимович.  

Першим методистом працювала Чиж Віра Тихонівна, вчитель російської 

мови та літератури, яка приступила до роботи у листопаді 1968 року. 

Відповідно до Положення про районний методичний кабінет у грудні 

1968 року було затверджено раду методичного кабінету, до складу якої увійшли 

завідуючий районним методичним кабінетом Прохоров І.Я., методист 

Чиж В.Т., завідуючий райвно Кульшенко А.М. та кращі педагоги району. 

У 60-70 роки методична служба району працювала над удосконаленням 

педагогічної майстерності вчителів, навчального процесу, підвищенням знань 

учителів відповідно до останніх досягнень науки і техніки, використанням ТЗН 

у навчальному процесі, здійсненням переходу на нові навчальні програми. 

У районі у цей період нараховувалося 50 шкіл: початкових – 26, 

восьмирічних – 14, середніх шкіл – 10. У всіх середніх школах були заступники 

директорів із навчальної роботи.  

Із метою належної організації методичної роботи в 60 роки продовжують 

діяти 9, раніше створених методичних кущів (Петрівський, Новостародубський, 

Балахівський, Водянський, Луганський, Петрівський Петрівської сільської 

ради, Ганнівський, Зеленський, Чечеліївський). 

Для окремих категорій педагогічних працівників проводилися районні 

семінари. Зокрема у 1968-1969 навчальному році були проведені семінари Для 

різних категорій педагогічних працівників з найбільш актуальних на той час 

проблем: 

- заступників директорів та директорів шкіл «Підготовка шкіл і вчителів до 

занять за новими програмами в перших класах» (на базі Балахівської 

середньої школи); 

- учителів фізвиховання та старших піонервожатих «Стан військово-

патріотичного виховання у школах району» (на базі Балахівської 

середньої школи); 

- заступників директорів шкіл «Вивчення та поширення передового 

педагогічного досвіду» (на базі Луганської середньої школи); 

- директорів шкіл та вчителів малювання «Естетичне оформлення шкіл» (на 

базі Новостародубської середньої школи). 

Широко практикувалося проведення районних педагогічних читань, які 

присвячувалися видатним діячам педагогічної думки. 

Відповідно до «Положення про опорні школи», затвердженого 

постановою Міністерства освіти УРСР і президії Республіканського комітету 

профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ 25 жовтня 
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Чиж В.Т. друга зліва 

1963 року відділом народної освіти були визначені опорні школи та школи 

передового педагогічного досвіду з метою впровадження в практику досягнень 

передового педагогічного досвіду, проведення роботи з підвищення 

кваліфікації вчителів і керівників народної освіти з питань упровадження 

наукових ідей. 

На початку 70-х 

років методична робота 

має систематичний 

характер. На посаду 

завідуючої районним 

методичним кабінетом 

було призначено Чиж 

Віру Тихонівну, яка до 

цього працювала 

методистом РМК, 

методистом – Гречку 

Зінаїду Іванівну. 

 

 

 

У 70 роки зверталася увага на докорінне поліпшення методичної роботи з 

педагогічними кадрами, самоосвіту кожного вчителя і вихователя, проведення 

шкільних педагогічних читань, залучення усіх учителів і вихователів до 

активної участі у районних семінарах, заняттях кущових методоб'єднань і 

предметних комісій, районних педагогічних читань. 

У вересні 1970 року видано наказ відділу освіти від 01.09. 70 № 284 "Про 

організацію методичної роботи з учителями, вихователями та дошкільними 

працівниками для вивчення, узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду в зв'язку з переходом шкіл на нові навчальні програми і 

плани", згідно з яким визначено опорні заклади району: Новостародубську СШ, 

Луганську СШ, Балахівську восьмирічну школу, Новостародубську початкову 

школу № 3, Петрівський районний садок-дит'ясла № 1. 

Створено такі методичні кущі: Петрівський, Ганнівський, Зеленський, 

Луганський, Новостародубський, Чечеліївський, Петрівський при Петрівському 

дитячому садку № 1, Новостародубський при Новостародубському дитячому 

садку. 

На базі опорних шкіл району були створені школи передового 

педагогічного досвіду з окремих напрямків роботи, які очолювали кращі 

педагоги. Зокрема, на базі Новостародубської СШ – із питань контролю і 

керівництва (Дмитренко Д.Л.), російської мови та літератури (Міщенко О.Й.), 

історії та суспільствознавства (Крячко М.М.), фізики (Мудрак І.Ф.), іноземних 

мов (Вишневський В.І.), учителів початкових класів (Лубенець М.А.), класних 

керівників (Міщенко Г.В.); Ганнівської СШ – із математики (Дудник З.Ф.), 

географії (Панченко Н.П.), класних керівників (Задорожня М.М.), Луганської 

СШ – української мови і літератури (Левченко О.М.), трудового навчання 
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(Мовчан І.А.); Петрівської СШ – української мови і літератури (Павлова Н.Д.), 

класних керівників (Біла В.Г.). 

27 кращих педагогів шкіл і дошкільних закладів були затверджені 

позаштатними громадськими методистами районного методичного кабінету. 

Із метою підготовки вчителів до роботи за новими навчальними 

програмами керівники методичних кущів один раз у місяць проводили 

семінари-практикуми з учителями початкових класів. 

У Новостародубській СШ, Петрівській СШ, Балахівській восьмирічних 

школах були створені методичні кабінети, в інших середніх та восьмирічних 

школах – методичні кутки, у яких була зосереджена методична література для 

вчителів. 

Більш систематичним стає проведення семінарів для вчителів- 

предметників. Зокрема, упродовж 1971 року проведені на базі кращих шкіл 

району семінари: учителів історії та суспільствознавства, хімії, української та 

російської мов, іноземних мов, трудового навчання, учителів ІІ класу. 

Практикується проведення кущових та районних педагогічних читань: 

- до 100-річчя від дня народження Лесі Українки; 

- з питань трудового виховання та профорієнтації; 

- з питань використання технічних засобів навчання; 

- до 120-річчя від дня народження письменника-революціонера 

С.М. Степняка-Кравчинського. 

У березні 1972 року проведені перші шкільні та районні науково-

практичні конференції з питань творчого використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в практичній діяльності шкіл району. 

Наказом від 3 квітня 1973 року "Про організацію методичної роботи в 

районі" передбачено більш чітке визначення проблем опорних шкіл, зокрема:  

Луганська СШ – «Проблемне навчання і комуністичне виховання 

учнівської молоді на уроках історії і суспільствознавства, української мови і 

літератури, математики, в позакласній та позашкільній роботі». 

Петрівська початкова школа № 3 – «Підвищення якості уроків у 

комбінованих класах». 

Цим же наказом затверджені керівники районних методичних об'єднань 

(25) та постійно діючі семінари учителів-предметників (10) та директорів і 

заступників директорів шкіл. 

Значна увага приділялася організації районних предметних олімпіад, 

проведенню серпневих та січневих нарад учителів. За підсумками їх 

проведення обов'язково видавалися накази, де детально аналізувалися наслідки 

роботи методичних та предметних комісій. Розроблялися заходи з критичних 

зауважень, вказаних на нарадах. Зокрема за підсумками січневої наради 

вчителів (1971 р.) розроблено заходи з 40 пунктів. 

Відповідно до постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 

завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток 

загальноосвітньої школи» та «Про заходи по дальшому поліпшенню умов 

роботи сільської загальноосвітньої школи» та на виконання наказу облвно 

№ 187 від 8 квітня 1974 року в школах району здійснюється перехід на 
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кабінетну систему навчання. У районі створюються опорні навчальні кабінети 

та опорні школи з питань роботи за кабінетною системою. Опорною школою з 

питань роботи за кабінетною системою затверджено Новостародубську 

середню школу. Методичний кабінет вивчає і популяризує передовий досвід із 

питань переходу на кабінетну систему навчання. 

Значна увага приділяється: використанню технічних засобів навчання в 

школах району; впровадженню нових програм; створенню саморобних 

навчально-наочних посібників. 

У лютому 1974 року змінюється склад ради методичного кабінету. 

Значно системнішою стає робота з проведення районних семінарів-

практикумів на базі закладів освіти. Районні семінари проводяться для усіх 

категорій педпрацівників. 

Так, тільки в лютому 1974 року проведено 5 семінарів; у березні – 6; у 

квітні – 5, у травні – 2. 

У жовтні 1974 року завідуюча РМК Чиж В.Т. була переведена на посаду 

методиста, завідуючою РМК із 1 грудня 1974 року призначено Гуцаленко 

Надію Кіндратівну. 

 

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16.04.1974 року "Про 

атестацію вчителів загальноосвітніх шкіл" та інших директивних документів 

МО УРСР проводилася значна робота з підготовки і здійснення масової 

атестації вчителів. Зокрема, наказ від 13 липня 1976 року № 53 "Про підсумки 

атестації вчителів загальноосвітніх шкіл у 1976 році" свідчить, що у 1976 році 

атестувалися 43 вчителі, 7 із них нагороджені значком "Відмінник народної 

освіти": Логачевська С.П., Копань О.Т., Узлова Л.М., Ющенко П.С., 

Завгородня М.М., Велько Г.А., Копань Є.І. Грамотами Міністерства освіти було 

нагороджено – 8 осіб, грамотами облвно і обкому профспілки – 15 осіб. 

Упродовж кількох наступних років відбувалася часта зміна завідуючих 

методичним кабінетом: 

9 лютого 1976 року на посаду завідуючої методичним кабінетом 

призначено Булах Лідію Андріївну; 

18 січня 1978 року – Домаранського Олександра Олександровича; 

4 вересня 1978 року – Горбанець Людмилу Михайлівну. 

Увесь цей час методистом залишалася Чиж Віра Тихонівна, інспектором-

методистом із дошкільного виховання Олійник Тамара 

Миколаївна, у даний час – вихователь-методист 

Петрівського ДНЗ № 1 «Рудана», яка згадує, що у «1975 

році в районі працювали 34 дошкільні заклади різного 

підпорядкування: відділу освіти, колгоспні, радгоспні 

дитячі садки та відомчі. Особлива увага приділялася 

розширенню мережі дошкільних закладів. Керівництво 

освіти району працювало над тим, щоб у кожному селі 

був дитячий садок. 
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Більшість керівників дошкільних закладів мали вищу дошкільну освіту. 

Педагогічними кадрами дошкільні заклади району були забезпечені повністю. 

За показниками якісного складу педагогічних кадрів працівників дошкільних 

закладів район займав одне з кращих місць в області. 

У цей період проводилася значна робота щодо залучення працівників 

дошкільних закладів до заочного навчання. Вихователі, завідуючі навчалися в 

Запорізькому, Одеському педагогічних інститутах, підвищували свій фаховий 

рівень. Наш район став першовідкривачем із питань наступності у роботі 

дошкільних закладів та шкіл. Вивчено, узагальнено та розповсюджено в області 

досвід спільної роботи педагогічних колективів Балахівської 8-річної школи та 

Балахівського дошкільного закладу. Цей досвід актуальний і сьогодні». 

Відповідно до Постанови уряду про забезпечення школярів 

безкоштовними підручниками була введена посада методиста з бібліотечних 

фондів. 

7 серпня 1978 року методистом із бібліотечних 

фондів було призначено Сім'ян Віру Іванівну, яка 

працювала на цій посаді до 2002 року. 

У кінці 70-х років у районі, внаслідок злиття 

частини шкіл, значно зменшилася їхня кількість. Із 50 

шкіл, що функціонували у кінці 60 років, залишилося 23: 

середніх шкіл – 6, восьмирічних – 13, початкових – 4. 

Для організації методичної роботи визначається 5 

мікрорайонів і базових шкіл (Ганнівська СШ, Луганська 

СШ, Новостародубська СШ, Петрівська СШ, 

Чечеліївська СШ). Організовано роботу постійно діючих 

семінарів директорів шкіл, заступників директорів шкіл, 

резерву керівних кадрів, керівників районних методичних об'єднань, учителів 

історії та суспільствознавства, іноземних мов, фізичного виховання, початкової 

військової підготовки, старших піонервожатих. 

Горбанець Людмила Михайлівна, яка працювала завідуючою методичним 

кабінетом з 1978 року по 1982 рік, нині методист РМК, згадує роботу у цей 

період так: 

«РМК знаходився у приміщенні 

відділу освіти в одній великій 

кімнаті. 

Методистами працювали 

Чиж В.Т., Сім'ян В.І. (із бібліотечних 

фондів), Олійник Т.М., методист із 

дошкільного виховання. Методичний 

кабінет займав одну кімнату, де були 

робочі місця усіх методистів. Тут 

також була і бібліотека РМК. Із 

оргтехніки була лише друкарська 

машинка у відділі освіти, тому 

частина документів велася «від 

Сім’ян В.І. 

Горбанець Л.М.(справа) 
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руки». Зокрема, книга курсової перепідготовки, списки вчителів. При відділі 

освіти працювала фільмотека, тому школи могли використовувати на уроках 

ТЗН (кінопроектори). 

Для підвищення фахового рівня працювали РМО вчителів, проводили 

семінари, особлива увага приділялася молодим педагогам. Про один із таких 

семінарів у районній газеті за 08.12.1979 року «Вибір наш вірний» писав 

В. Кравченко, учитель Володимирівської восьмирічної школи. 

Звичайно, структура семінарів була дещо іншою, не було презентацій, 

ІКТ, але було основне – використовувалися ті форми і методи навчання, що 

відповідали вимогам часу, це використання кабінетної системи в навчально-

виховному процесі, використання технічних засобів навчання, підвищення 

виховного потенціалу уроків для вдосконалення трудового навчання і 

професійної орієнтації учнів. Ця проблема висвітлена у статті завідуючої РМК 

Л. Горбанець «Краще раз побачити...», у якій розповідається про семінар- 

практикум для молодих учителів у Балахівській 8-річній школі, який провела 

С.П. Логачевська . 

Саме кабінет Світлани Панасівни був створений у 80-ті роки одним із 

перших у районі, і мав табличку «Кращий кабінет області». Крім того, в школі 

був єдиний на весь район кабінет трудового навчання. Адже питання трудового 

виховання були надзвичайно актуальними. Більшість уроків, заходів 

проводилися під гаслом «Рішення ХХУ з'їзду КПРС – в життя» та на виконання 

постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про дальше удосконалення 

навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до школи». 

«Головним орієнтиром» (стаття О. Домаранського, завідуючого райвно; газета 

«Трудова слава» від 21 серпня 1979 року) була названа постанова ЦК КПРС 

«Про дальше поліпшення ідеологічної, політико-виховної роботи». Перед 

школою ставилися завдання поліпшення комуністичного виховання учнів у 

процесі навчання та в позаурочний час. Одним із показників роботи школи був 

відсоток випускників, які залишалися працювати в місцевих господарствах. 

Так, Луганську СШ хвалили за те, що із 55 випускників 1978 року в радгоспі 

залишилося працювати 27 осіб або 50%, а в Зеленській СШ лише 16%. 

Опорною школою, хоча вона так і не називалася, була Луганська СШ (директор 

Левченко О.М.). На базі школи проводилися семінари, досвід роботи 

висвітлювався на шпальтах районної газети. 

Конференції вчителів проводилися двічі на рік (січень, серпень). 

Проводилися вони переважно у приміщенні РБК.  

Традиційно під час серпневої конференції в педагогічну сім'ю району 

приймалися молоді вчителі. Їх прибувало щороку в ті роки 15-20 осіб. 

Ветеранам вручалися посвідчення і медалі «Ветеран праці». Обов'язковою була 

церемонія передачі символічного факела від досвідчених молодим педагогам. Із 

доповіддю обов'язково виступав перший секретар або секретар із ідеологічних 

питань райкому партії. 

Давалася глибока оцінка успішності учнів, комплексному підходу до 

виховання учнів. Називалися конкретні колективи, де були упущення в даній 

роботі. 
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У кінці 70-х початку 80-х років певна увага приділялася вивченню 

досвіду вчителів району. Листом від 25.03.1980 року № 104 Кіровоградському 

облІУВ був направлений перспективний план узагальнення та впровадження 

передового педагогічного досвіду, яким на 1980/1981 н. р. передбачено вивчити 

досвід роботи 4-х учителів; на 1981/1982 н. р. 5-ти; на 1982/1983 н. р. – 4-х; на 

1983/1984 н. р. – 6-ти учителів. Теми вивчення: «З досвіду роботи за лекційно-

практичною системою» (Гуцаленко Н.К., вчитель математики Петрівської СШ); 

«Комплексний підхід до комуністичного виховання учнів на уроках 

літератури» (Біла В.Г., вчителька Петрівської СШ); «Професійна орієнтація 

учнів у процесі вивчення математики» (Шаповалова З.А., вчитель Балахівської 

СШ); «З досвіду роботи по організації учнівського самоврядування в школі» 

(Скоринін О.Г., директор Балахівської спецшколи) та ін. 

Саме на цей час припадає «Зародження досвіду» С.П. Логачевської з 

диференціації навчання молодших школярів (ст. «Диференційоване навчання –

якісні знання» в газеті «Трудова слава» за 1 вересня 1979 року). Її досвід був 

узагальнений РМК у вигляді буклету. Це був перший досвід такого плану». 

Логачевська Світлана Панасівна розпочала свою трудову діяльність на 

посаді вчителя початкових класів Балахівської 8-річної школи у 1968 році. У 

даний час Логачевська Світлана Панасівна, учитель-методист, Заслужений 

учитель України, кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат районної та 

обласної премій імені В.О. Сухомлинського. 

Використовуючи мудрі поради В.О. Сухомлинського, творчо розвиваючи 

його педагогічні ідеї Світлана Панасівна вперше теоретично обґрунтувала і 

експериментально перевірила дидактичні основи організації 

диференційованого навчання молодших школярів. Саме з цього питання 

відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук. 

С.П. Логачевська практично довела, що диференційоване навчання – 

ефективний гуманний підхід до навчання школярів із різними психологічними 

задатками. Нею розроблено способи застосування диференційованих завдань 

відповідно до навчальних можливостей окремих груп дітей на різних етапах 

уроку в звичайному класі. 

Упродовж 1980-1987 років здійснювалося вивчення досвіду 

С.П. Логачевської, тема якого змінювалася. 

У 1980 році – перше узагальнення досвіду з трудового виховання і 

професійної орієнтації зроблено завідуючою РМК Горбанець Л.М. 

У 1982 році здійснено узагальнення досвіду роботи з розвитку мовлення і 

випущено буклет «За покликом серця» (Чиж В.Т., методист РМК). 

У 1985 році – узагальнення досвіду обласним інститутом удосконалення 

вчителів випущено буклет «Радість пізнання» (завідуюча кабінетом 

початкового навчання Савельєва С.С.). 

Досвід роботи вчительки вивчений і узагальнений районним методичним 

кабінетом, Кіровоградським і Центральним інститутами удосконалення 

вчителів, Науково-дослідним інститутом педагогіки України і схвалено 

Головним управлінням шкіл Міністерства освіти і науки України (1987 р.). 
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Основна ідея досвіду – вдосконалення навчально-виховного процесу на основі 

диференційованого підходу до навчання молодших школярів. Міністерством 

освіти були надіслані рекомендації (Лист 07.07.1997 р. № 1/1-9-447) щодо 

використання досвіду С.П. Логачевської в практичній роботі. 

Із 1979 року по 1989 рік у районній газеті «Трудова слава» 

С.П. Логачевська вела рубрику «У педагогічній майстерні С.П. Логачевської». 

Із 1970 року по 2000 рік С.П. Логачевська – керівник обласної ШППД із 

питань диференціації та з проблеми «Організація творчих пошуків у 

вдосконаленні навчально-виховної роботи». 

У Балахівській ЗШ І-ІІІ ступенів систематично проводилися семінари для 

вчителів району, області, України. Приїздили делегації вчителів із різних 

областей України і без попередження. Для того, щоб врегулювати відвідування 

уроків С.П. Логачевської, в Кіровоградському обласному ІУВ було складено 

графік поїздок вчителів України в творчу педагогічну майстерню 

С.П. Логачевської. Так було проведено близько 400 таких зустрічей: 

відвідування уроків, проведення практичних занять, лекцій. 

Проведено 3 республіканські семінари з питань диференціації у 

звичайному класі сільської школи. 

У 1987 році у роботі семінару взяли участь старший науковий 

співробітник Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР Л.О. Варзацька, 

завідуюча кабінетом початкового навчання Центрального інституту 

удосконалення вчителів, Л.Т. Ніколенко, завідуючий обласним відділом 

народної освіти Б.П. Хижняк, викладачі Кіровоградського державного 

педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна, директор обласного інституту 

вдосконалення вчителів М.Я. Яровий. 

У 1991 році відбулися Республіканські курси вчителів початкових класів 

– послідовників досвіду Світлани Панасівни. У роботі семінару взяли участь: 

доктор педагогічних наук О.Я. Савченко, завідуюча кабінетом початкових 

класів Центрального інституту вдосконалення вчителів Л.Т. Ніколенко. 

У 2000 році відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Гуманізація навчання молодших школярів на основі диференційованого 

підходу до навчальної діяльності». 

Були присутні представники Міністерства освіти і науки України: 

Заїка А.М., К.С. Прищепа. 

Перша книга «Дійти до кожного учня» вийшла друком у 1990 році за 

редакцією академіка Савченко О.Я. у видавництві «Радянська школа». 

Логачевська С.П. проводила авторські курси для кожного району області, 

читала лекції в Центральному інституті удосконалення вчителів (м. Київ). 

У 1988 році брала участь у Всесоюзних педчитаннях в м. Ташкенті, у 

Всесоюзних та республіканських з'їздах, науково-практичних конференціях. 

Творча праця Світлани Панасівни відзначена медаллю «За трудову 

доблесть» (1971 р.), орденами «Знак пошани» (1978), «За заслуги» ІІІ ступеня 

(1997 р.) медаллю К.Д. Ушинського (1988 р.), знаком «Василь Сухомлинський» 

(2006 р.), відзнакою Президента України, грамотами Президії Верховної Ради 

України, Міністерства освіти і науки України. 
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Ганжа Л.М. 

Досвід С.П. Логачевської, учителя початкових класів, кандидата 

педагогічних наук, Заслуженого вчителя України, з питань диференціації й 

індивідуалізації навчання молодших школярів через систему авторських курсів 

і семінарів став надбанням учителів початкових класів не тільки 

Кіровоградщини, а й усієї України.  

Основний зміст диференціації розкрито в багатьох статтях (більше 100) і 

23 посібниках для учнів та вчителів початкових класів. Посібники схвалено 

науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України. 

Тільки упродовж 2010/2011 навчального року вийшло з друку третє 

видання навчальних посібників С.П. Логачевської «Вчимося розв’язувати 

задачі» для 1, 2, 3, 4 класів, навчальний посібник «Диференційовані завдання з 

письма та розвитку мовлення в післябукварний період». 

Інтерес освітян до творчого доробку С.П. Логачевської з роками не згасає, 

а навпаки зростає. 

І сьогодні Логачевська С.П. продовжує працювати вчителем початкових 

класів, зустрічається з учителями України, проводячи майстер-класи, практичні 

семінари, читає лекції в обласних інститутах післядипломної педагогічної 

освіти, постійно веде спеціальний курс із питань диференціації в Уманському 

державному університеті. 

За 50 років учителька встигла: 

 дати основи знань 480 учням, із яких 194 випускники здобули вищу 

освіту, 216 випускників середню спеціальну; 

  провела більше 250 практичних семінарів та авторських курсів у 

різних містах України та в Балахівській ЗШ І-ІІІ ступенів. 

Зокрема, упродовж 2010/2011 н.р. проведені майстер-класи у Києві 

(Оболонський район, школа № 36), Кривому Розі (Тернівський район), Рівному 

(обласний ІППО). 

Постійний дописувач ж. «Початкова школа» (з 1979 року і дотепер). 

Із серпня 1982 року по серпень 1989 року районний 

методичний кабінет очолювала Ганжа Людмила 

Михайлівна, яка до цього працювала вчителем української 

мови та літератури Петрівської СШ. 

У цей період збільшується штат методичного 

кабінету, розширюється приміщення.  

У 80 роки головним завданням районного 

методичного кабінету було питання організації 

методичного забезпечення загальноосвітньої підготовки 

та виховання учнівської молоді, виявлення, вивчення та 

поширення серед педагогічних колективів перспективного 

педагогічного досвіду. Методична робота проводилася з 

усіма категоріями педпрацівників. Основними формами методичної роботи 

були семінари- практикуми, педагогічні читання, засідання методичних 

об’єднань, інструктивно-методичні наради, конференції. У цей час чітко 

ставилися і реалізовувалися завдання суспільного виховання, відповідних 

ідейних переконань підростаючого покоління даного історичного періоду. 



261 

Важливим заходом загальнодержавного масштабу стала реформа 

загальноосвітньої і професійної школи. У районі були певні надбання щодо 

перебудови навчально-виховного процесу і трудової підготовки учнів. У центрі 

реформи – ґрунтовна методологічна забезпеченість нового змісту освіти. 

Значна увага приділялася підготовці вчителя працювати по-новому, творчо 

використовувати найоптимальніші форми і методи, оскільки учитель виступав 

головною особою в реалізації завдань реформи. 

У цей час у районі діє 26 районних методичних об'єднань вчителів за 

відповідним фахом. На базі Новостародубської, Петрівської і Ганнівської 

десятирічок створено міжшкільні методичні об'єднання, у кожній школі – 

методичні об'єднання класних керівників. 

Із кожним роком методичний кабінет усе більше працює над 

удосконаленням форм і методів методичної роботи, вивчає передовий досвід із 

цього питання. Так, у практику методоб'єднань ввійшли ділові ігри, творчі 

звіти, обмін досвідом, творчі портрети вчителів. 

Упродовж 1980 року: 

- відбувся перший районний зліт молодого вчителя. На нього були 

запрошені молоді вчителі зі стажем роботи до 1 року, учителі-наставники, 

кращі вчителі; 

- проведено районну естафету передового педагогічного досвіду «Кращий 

урок у школі»; 

- введено в дію міжшкільний навчально-виробничий кабінет трудового 

навчання і професійної орієнтації учнів. Першим директором МНВК був 

призначений Обертас В.І. 

У 1984 році започатковано Книгу пошани відділу народної освіти, до якої 

занесені кращі з кращих учителів району: Логачевська С.П., Жовнувата Г.П., 

Глоба Г.М., Копань Є.І., Бикова Л.Г., Цупрій С.П., Скоринін О.Г., 

Довгуник Л.Ф., Антоненко Т.С., Таран М.П., Мумига Л.В., Антоненко І.Я., 

Дегтярьова К.І., Швиданенко Л.С., Гуцаленко Н.К., Кошмак Є.І.  

У 1986-1987 навчальному році: 

- значна увага приділялася комп'ютерній грамотності. Школи були 

забезпечені електронно-обчислювальною технікою. Зокрема 15 шкіл із 21 мали 

мікрокалькулятори МКШ – 2, Ганнівська СШ та Петрівська СШ № 1 

програмові Б3.34; 

- у 9 середніх школах учні ІХ-Х класів вивчали новий предмет "Основи 

інформатики і електронно-обчислювальної техніки". Для старшокласників 

Ганнівської десятирічки було організовано факультатив із основ 

програмування. Вперше влаштовано районну та обласну олімпіади юних 

знавців основ інформатики і обчислювальної техніки; 

- за парти вперше сіли 195 дітей шестирічного віку. Чудові умови були 

створені для їхнього навчання у Петрівській, Володимирівській середніх 

школах. 

Із 1 вересня класи для шестиліток відкрилися в Іскрівській, 

Червонокостянтинівській і Зеленській десятирічках. Учителі і вихователі 

пройшли курсову перепідготовку. 
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У перебудові навчально-виховного процесу важливе місце належало 

удосконаленню уроку, підвищенню його наукового рівня.  

Як свідчать архівні документи, традиційні конференції педагогічних 

працівників носили тематичне спрямування: 

 «Об'єднані святою метою» (1984 р., серпень); 

 «Учнівське самоврядування» (січень 1987 р.); 

 «Перебудова і реформа школи» (1987 р., серпень); 

 «Виховувати патріотами, інтернаціоналістами» (січень 1988 р.). 

На базі РМК та закладів освіти були проведені обласні методичні заходи. 

Зокрема, 25 листопада 1982 року на базі Балахівської восьмирічної школи 

відбувся обласний семінар учителів-методистів, старших учителів та керівників 

шкіл передового педагогічного досвіду з питань оптимізації навчально-

виховного процесу в І-ІІІ класах та активізації роботи щодо підтримки руху 

"Початковій ланці загальноосвітньої школи – високий рівень навчання і 

комуністичного виховання", який проведено на високому науково- 

педагогічному і організаційному рівні. 

На базі Петрівського РМК та дошкільних закладів проведено у травні 

1987 року заняття обласної школи інспектора-методиста з дошкільного 

виховання з питань виховання дітей раннього віку. У занятті взяли участь 

Тарапака Н.В., інспектор облвно, Васькіна В.П., методист кабінету дошкільного 

виховання обл. ІКВ, Гречана Л.І., викладач Олександрійського педучилища, 

завідуючий Петрівським райво Москалець Г.Л. Практична частина проведена 

на базі Петрівського дошкільного закладу № 5 Криворізького ЦГЗКу, 

Новостародубського дошкільного закладу «Білочка» колгоспу ім. Чкалова, 

Петрівського дошкільного закладу «Колосок» радгоспу «Петрівський» 

(завідуючі Бургаз А.П., Пугач Л.О., Кошмак Є.І.). 

10-12 листопада 1987 року відбувся обласний семінар членів обласної 

творчої групи з проблем «Комплексний підхід до навчання і виховання учнів 6-

річного віку відповідно до вимог шкільної реформи». 

Практикувалися творчі поїздки педагогічних працівників із метою 

запозичення кращого досвіду роботи, ознайомлення з історією рідного краю. 

У 1989-1991 рр. завідуючою РМК працювала Лепська Ольга Павлівна, із 

1991 до 2000 року – Байсак Катерина Петрівна. 

У штаті методичного кабінету працювало 8 методистів: Сім'ян В.І., 

Яремчук В.В., Сердюк В.Г., Береславська Р.Ф., Кротенко З.І., Іванова Л.М., 

Яновська Л.Є., Клушина Т.Я. 

У 90 роки методична служба району працювала над реалізацією основних 

напрямів шкільної реформи: інтенсифікацією навчальної діяльності учнів, 

оптимізацією навчально-виховного процесу, науковою організацією праці 

керівника, учителя, учня, пошуком, навчанням і вихованням обдарованих дітей 

та молоді, втіленням Концепції української національної школи. 

Важливими та досить ефективними формами методичної роботи з 

педагогами району були: шкільні та районні методичні об'єднання, семінари з 

вчителями-предметниками, класними керівниками та керівниками шкіл; робота 

з молодими вчителями, робота з резервом педагогічних кадрів, школи 
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передового досвіду з різних фахів і питань, творчі звіти вчителів, творчі 

портрети кращих учителів. 

У 1990 році вперше у районі було проведено конкурс «Учитель року», в 

якому взяли участь Жовнувата Г.П., учитель біології Червонокостянтинівської 

СШ; Антоненко Т.С., учитель математики Володимирівської СШ, 

Циганок В.П., учитель німецької мови Новостародубської СШ. 

Жовнувата Г.П. перша з району взяла участь в обласному конкурсі 

«Учитель року». 

На початку 90-х років у районі активізується робота, спрямована на 

виявлення і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді, забезпечення 

ефективного функціонування системи професійної орієнтації учнів. У планах 

роботи методичних структур все частіше з'являються питання, пов’язані з 

підготовкою педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми. З 1 вересня 

1998 року розпочав роботу заклад нового типу – Петрівська гімназія, яка стає 

опорним щодо роботи з обдарованими школярами. У період з 1998 по 2001 рік 

спостерігаються перші успіхи роботи гімназії. Так, у 1999 році учень 11 класу 

Чорний Сергій здобув І місце на обласному етапі олімпіади з географії та 

успішно виступив на Всеукраїнському етапі, Вікторія Пономаренко, учениця 8 

класу – І місце з української мови та літератури. Випускниця Тимченко Ольга 

стала переможницею Всеукраїнського конкурсу журналістики, що проводився 

на базі Всеукраїнського інституту лінгвістики і права, та була зарахована 

студенткою без вступних іспитів, учні гімназії здобувають перемоги на 

обласному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та 

Всеукраїнських очно-заочних конкурсах, акціях. 

У жовтні 1999 року наказом відділу освіти затверджено комплексні 

заходи щодо роботи з обдарованими та здібними школярами. У цьому ж році 

започатковано проведення "малих" шкільних та районних олімпіад з базових 

дисциплін. 6 учнів району стають слухачами МАН.  

У робочих навчальних планах закладів передбачаються додаткові години 

для роботи з даною категорією дітей.  

Освітяни району все частіше використовують такі форми занять, як 

індивідуальні та групові консультації, факультативи, гуртки.  

У 1996-1997 році було розроблено положення про районний конкурс 

«Учитель – авторитет», що присвоювався щорічно на підставі комплексної 

оцінки високого рівня професійних та особистісних якостей педагогічних 

працівників. 

Посвідчення № 1 отримала Логачевська С.П. Упродовж 1996-2000 років 

звання «Учитель – авторитет» удостоєні 30 кращих педагогічних працівників. 

Районний методичний кабінет організовував районні конкурси, 

забезпечував участь дошкільних закладів у конкурсах: «Завідуюча і 

педагогічний колектив дошкільного закладу», «Кращий вихователь», «Кращий 

за професією». 

24-25 травня 1995 року відбувся обласний семінар інспекторів та 

методистів з дошкільного виховання з проблеми: «Забезпечення нових підходів 

до роботи з педагогічними кадрами дошкільних закладів відповідно до 
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концепції дошкільного виховання». У семінарі взяли участь Балашова М.І., 

провідний інспектор – методист облУО та Тарапака Н.В., завідуюча кабінетом 

дошкільного виховання обл ІУВ. 

Із червня 2000 року і по сьогоднішній день РМК очолює Лепська Ольга 

Павлівна. 

Упродовж цього періоду методистами працювали 

Карпенко Т.Л., Береславська Р.Ф., Сім’ян В.І., 

Ткаченко Л.М., Андрусенко Н.А., Коврига Н.В., 

Клушина Т.Я., Біденко Т.Г., Кузьміна Н.Т., 

Чернокун Т.Г., Беца Л.Д., Іванова Л.М. Кожний із них 

залишив добрий слід у літописі розвитку методичної 

служби району. 

У даний час у штатному розписі 9 методистів: 

Горбанець Л.М., Агафонова С.А., Вершок Н.Б., 

Ошега З.С., Савостікова В.М., Сердюк В.Г., Суліма Д.О., 

Швець Т.М., Яновська Л.Є. та секретар-друкарка 

Лозова Л.М. 

Колектив методичного кабінету професійний, творчий.  

Методичний кабінет забезпечений комп’ютерами, мультимедійним 

обладнанням, має офіційний сайт. Усі методичні заходи проводяться із 

використанням ІКТ. 

У своїй діяльності РМК керується Положенням про районний (міський) 

методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 

08.12.2008 року №1119, до 2008 року – Положенням про районний (міський) 

методичний кабінет, затвердженим наказом МОН від 18.03.1997 року № 72; 

враховує рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і 

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної педагогічної освіти від 03.07.2002 року № 1/9-318. 

РМК здійснює науково-методичний супровід галузевих програм, що 

діють у районі: «Учитель», «Сто відсотків», «Обдарованість», «Дошкільна 

освіта», «Позашкільна освіта», «Шкільна парта», «Освітній округ 2011-2015». 

Із метою підвищення результативності науково-методичної роботи, 

вдосконалення професійної майстерності, розвитку творчості педагогів РМК 

основну увагу зосереджує на реалізації науково-методичних проблем: 

2001/2006 н. р. 

«Створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості в 

умовах переходу на особистісно орієнтовані технології». 

2006/2011 н. р. 

«Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами та посилення її впливу на становлення, розвиток і 

саморозвиток учителя і учня». 

2011/2016 н. р. 

«Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних 

кадрів загальноосвітніх навчальних закладів як умова розвитку дитини». 

Лепська О.П. 
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Діяльність районного методичного кабінету сьогодні спрямована на 

підвищення професійної компетентності педагогів, здійснення методичного 

супроводу основних напрямків, що забезпечують результативність роботи 

освітньої галузі, створення передумов розвитку творчого потенціалу учасників 

навчально-виховного процесу, формування основних професійних 

компетентностей педагогів, створення інноваційного освітнього середовища.  

В арсеналі методичної служби – районні методичні об’єднання, школи 

управлінської діяльності та резерву керівних кадрів, школи педагогічної 

майстерності, школи адаптації молодих педагогів, бібліотекарів, комп’ютерної 

грамотності, постійно діючі семінари, творчі групи, майстер-класи, 

консультаційні пункти, методичні сесії, науково-практичні конференції, 

адресна методична допомога. 

Форми методичної роботи з учителями, керівниками навчальних закладів 

постійно удосконалюються, оскільки з кожним роком зростає актуальність 

розв’язання таких питань, як упровадження інноваційних технологій навчання 

та виховання, вдосконалення змісту освіти, координація зусиль методичної 

служби для розвитку компетентної особистості. 

Поряд із традиційними формами методичної роботи широко практикують 

і нетрадиційні: панорами методичних новинок, фестивалі педагогічних ідей, 

ділові ігри, методичні діалоги і естафети, тренінги. 

Результати методичної роботи виявляються у підвищенні рівня фахової 

майстерності педагогів, готовності до запровадження інноваційних освітніх 

технологій у навчально-виховний процес, що сприяє підвищенню його якості, 

залученням освітян до видавничої діяльності, участі у різних конкурсах 

професійної майстерності. 

Педагогічні працівники району активно публікуються у Всеукраїнських 

фахових періодичних (більше 100 публікацій) та on- line (до 50) виданнях, 

беруть активну участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

обласних, районних методичних заходах. 

Із метою активізації творчих пошуків освітян, удосконалення фахової 

майстерності педпрацівників, поширення педагогічного досвіду проводяться 

районні конкурси «Учитель року», «Класний керівник року», «Педагог-

організатор року», «Вихователь року», «Шкільний бібліотекар».  

Із метою стимулювання педагогічних працівників до творчості, пошуку 

ефективних методів навчання і виховання, розвитку професійної майстерності у 

районі започатковані і щороку проводяться конкурси «Педагогічна надія», 

«Учитель – авторитет», «Золотий фонд Петрівщини», «Кращий методичний 

посібник», «Кращий загальноосвітній навчальний заклад», «Кращий 

дошкільний навчальний заклад». Кращі педагогічні працівники відзначаються 

районними преміями імені В.О. Сухомлинського, С.П. Логачевської, 

О.Г. Скориніна. 

Упродовж 2000-2013 років тільки у конкурсі «Учитель року» взяли участь 

82 педагогічні працівники. 40 визнано переможцями у відповідних номінаціях, 

за останні 5 років – 9 учителів визнано лауреатами, 2 – переможцями обласного 
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туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» та взяли участь у заключному 

етапі, де гідно представили область. 

Постійно зростають і учнівські досягнення. Школярі району у 2013 році 

вибороли 22 призових місця проти 17 у минулому році. 

Учителі, які підготували призерів обласних олімпіад, отримують доплату 

у розмірі 15-25% посадового окладу. 

Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчально-виховний процес є участь загальноосвітніх навчальних закладів у 

Всеукраїнських проектах і конкурсах, за результатами яких: 

2 заклади визнані лауреатами конкурсу «100 кращих шкіл України» 

(Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Петрівський НВК), Петрівський НВК отримав 

звання «Флагман освіти України»; 

Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів – переможець Всеукраїнського конкурсу-

захисту сучасної моделі «Школа сприяння здоров’ю», учасник ІУ виставки-

презентації «Інноватика в сучасній освіті»; 

Петрівська ЗШ І-ІІІ ступенів – лауреат Всеукраїнського конкурсу 

«Первоцвіт» (номінація «Ефективний заклад освіти») у рамках Міжнародної 

виставки «Сучасна освіта України – 2012», дипломант Міжнародного форуму 

акмеологічних навчальних закладів. 

У РМК налагоджена співпраця з КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», методичний кабінет є базовим в області з питань «Сучасний 

керівник: шлях до майстерності й успіху». Вивчено досвід роботи Петрівського 

відділу освіти і РМК (автор Ткаченко В.П., методист обласного навчально-

методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності 

методичної служби КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». У посібнику 

розкрита система роботи з керівниками шкіл, досвід використання ефективних 

форм і методів навчання з метою прискорення процесу їх становлення й 

професійного розвитку, створення умов для творчої самореалізації. 

На базі району упродовж 2006-2013 рр. проведено більше 20 обласних 

методичних заходів. 
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Світловодський район 

 

О.С. Дьякова, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Світловодської 

районної державної адміністрації 
 

Історія і перспективи розвитку освіти  

методичного кабінету Світловодського району 
 

Розповідь про історію розвитку методичних служб нашого краю слід 

розпочати з 60-х років ХХ століття, коли, власне, і був створений 

Кремгесівський (пізніше Світловодський) район. 

У 1955 році, перед початком переселення міста Новогеоргіївська і 

24 інших населених пунктів із зони затоплення під Кременчуцьке водосховище 

в районі нараховувалося 54 загальноосвітні школи, де працювало 640 

учителів, навчаючи 8400 учнів. Із них 10 середніх шкіл, 21 семирічна 

школа, 22 початкові школи цей період у школах району було нагромаджено 

великий педагогічний досвід у навчанні та вихованні підростаючого покоління. 

Керівництво школами здійснював районний відділ народної освіти на чолі із 

завідуючим. На посаді завідуючих райвно після звільнення 

Новогеоргіївського району від фашистів з січня 1944 року до середини 

п’ятдесятих років по черзі були: 

 Степан Іванович Душка (1944-1950 рр.); 

 Дмитро Пилипович Коваль (1950-1953 рр.); 

 Дмитро Іванович Бродський (1953-1955 рр.); 

 Дмитро Іванович Дузь (1955-1956 рр.). 

Протягом цих років ініціатором всіх добрих починань серед педагогічної 

громадськості району була незмінна методист районного відділу освіти 

Горпина Полікарпівна Кузьменко. Ця, в ті роки вже літня людина, 

добиралася у найвіддаленіші школи району, і не на один день, а на декілька з 

метою надання методичної допомоги вчителям школи.  

У 1975 році в районі, після адміністративних змін і великих 

територіальних переміщень, працювали 18 загальноосвітніх шкіл. З них 

7 середніх, 7 восьмирічних, 4 початкові. 

У 80-х роках в Українській РСР, в основному, завершився перехід до 

загальної середньої освіти молоді. Істотну роль у підвищенні як освітнього, так 

і культурно-технічного рівня трудящих відігравали вечірні та заочні школи. 

 У 1975 році у відповідності з Постановою Ради Міністрів СРСР від 23 

серпня 1974 року «Про організацію міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів трудового навчання та професійної орієнтації учнів» виконком 

Світловодської районної Ради депутатів трудящих прийняв рішення про 

створення у селі Глинськ, на базі старих приміщень школи, міжшкільного 
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навчально-виробничого комбінату трудового навчання і профорієнтації 

учнів 9-10 класів.  

У 1991 році внаслідок невдалих економічних реформ та нестачі коштів, 

згідно з рішенням виконкому районної ради, комбінат було закрито. 

У кінці 60-х років було прийнято рішення про створення методичних 

кабінетів при районних відділах народної освіти, почала приділятися посилена 

увага організації їх роботи. Саме в цей час почав розширюватися штат 

методичного кабінету, введено посаду завідувача РМК.  

Велике значення для підвищення педагогічної кваліфікації вчителів 

району мали педагогічні читання, науково-практичні конференції, поїздки 

вчителів району з метою обміну досвідом роботи до Нової Праги, Богданівки, 

Павлиша. Такі поїздки були регулярними. В них брали участь як керівники 

шкіл (директори, завучі), так і вчителі (досвідчені і молоді).  

Саме в цей час: 

- покращилася якість курсової перепідготовки вчителів. Обов’язковим 

стало впровадження у практику роботи вивчення стану роботи вчителя до 

курсової перепідготовки та по її проходженню; 

- почалася робота з обов’язкового використання технічних засобів 

навчання. Вчителі почали проходити курси кіномеханіків. Під час уроків 

використовувалися слайдоскопи, діапроектори, кіноапарати, епідіаскопи; 

- при РМК було створено фільмотеку, де накопичувався матеріал для 

демонстрації навчальних фільмів на уроках і у позаурочний час; 

- під керівництвом методистів РМК стали проводитися предметні 

олімпіади, в яких брали участь учні шкіл району; 

- на початку кожного навчального року та під час зимових канікул 

продовжувалася практика проведення учительських конференцій. 

Велика увага приділялася вивченню досвіду роботи нашого земляка, 

Василя Сухомлинського. У 1973 році вперше у Світловодському районі було 

проведено педагогічні читання. 

Вчителі району під керівництвом РМК брали участь і у інших заходах, 

організованих відділом народної освіти Кіровоградського облвиконкому, 

Кіровоградським обласним інститутом удосконалення вчителів, Обласним 

відділенням Педагогічного товариства УРСР, Обласним Будинком атеїзму 

тощо.  

У школах почала запроваджуватися кабінетна система. 

Всю цю багатогранну роботу спрямовував і коригував відділ народної 

освіти, керівниками якого в ці роки були: 

- Микола Микитович Пономаренко (1956-1973 рр.), 

- Володимир Анатолійович Баглюк (1973-1976 рр.), 

- Іван Петрович Рак (1976-1995 рр.), 

- Олексій Іванович Шаповал (1995-1999 рр.). 

У ХХІ столітті перед освітою Світловодського району постали нові 

завдання. Динаміка змін, що відбувається в суспільстві, вимагала працювати 
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по-новому, створювати атмосферу пошуку, вдосконалення форм і методів своєї 

роботи.  

У період з 2000 по 2010 рік відділ освіти Світловодської 

райдержадміністрації очолювала Бочарова Надія Петрівна. 

А з 18 серпня 2010 року начальником відділу освіти, молоді та спорту 

Світловодської РДА є Сачевська Лариса Романівна. 

З червня 2013 року районний методичний кабінет відділу освіти, молоді 

та спорту очолює Дьякова Олена Станіславівна. 

Працівники районного методичного кабінету розуміють, що формування 

вчителя як творчої особистості – одне з найважливіших завдань діяльності 

методичних служб. У більшості шкіл методична робота, ґрунтуючись на 

діагностичній основі, вивченні й аналізі результативності навчально-виховного 

процесу, сприяла творчим пошукам учителів. 

У 2000-2001 навчальному році, першому у новому тисячолітті, одним із 

проблемних питань було організаційно-методичне забезпечення впровадження 

12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Працюючи в нових суспільно-політичних умовах, педагогічні колективи 

освітніх закладів району особливу увагу звертали на удосконалення форм та 

методів навчання і виховання громадянина незалежної держави. По-новому 

запрацювали шкільні методичні об’єднання учителів-предметників, творчі 

групи, психолого-педагогічні семінари, динамічні групи.  

У рамках проведення методичних об’єднань практикувались різноманітні 

форми і методи роботи: ділові ігри, розв’язання педагогічних ситуацій, 

моделювання і програмний показ нестандартних уроків, огляд новин 

психолого-педагогічної літератури, проведення предметних тижнів, 

методичних декад, виставок педагогічної та методичної літератури та ін. 

Однією з ефективних форм обміну досвідом стали в багатьох школах методичні 

мости, а проведення шкільних та районного конкурсів «Учитель року» та 

«Класний керівник року» дали можливість виявити талановитих перспективних 

педагогів.  

Крім районних методичних об’єднань, для більш активної участі у 

методичних заходах та зручності у роботі, було створено 3 міжшкільні 

методичні об’єднання з центрами у селах Озера, Подорожнє, Глинськ. Діюча 

структура сприяла забезпеченню стовідсоткового виконання плану підвищення 

кваліфікації вчителів. Це дало можливість підвищити якість роботи, 

забезпечити ріст фахової майстерності. 

Методична робота з учителями була спрямована на виконання Закону 

України «Про освіту». Працівниками районного методичного кабінету 

надавалась необхідна допомога у впровадженні нового змісту, методів та 

технологій навчання. Досвід роботи кращих учителів району висвітлювався у 

фахових журналах, збірниках. 

Підтвердженням того, що школа переживає процес реформування, шукає 

шляхи нового педагогічного бачення освітянського процесу, є розмаїття форм і 

методів методичної роботи: ділові ігри, проведення предметних тижнів, 
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методичних декад, учительських турнірів проблемних столів, творчих звітів 

учителів. 

У 2004-2005 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх 

навчальних закладів на новий зміст і структуру навчання. Україна взяла напрям 

на приєднання до Болонського процесу, що вимагає, в свою чергу, переходу до 

європейських моделей і стандартів навчання, підготовки вчителів, здатних 

впроваджувати у практику роботи інноваційні технології.  

Акцентується увага на самоосвітній діяльності педагогів практикуються  

творчі звіти вчителів про наслідки самоосвітньої роботи, результативність 

підвищення кваліфікації. Так, впродовж 2011-2012 н. р. підвищення 

кваліфікації в КОІППО пройшло більше 60 педагогічних працівників району. 

Наші педагоги були також активними учасниками обласних заходів: семінарів, 

конференцій, творчих лабораторій тощо. 

Молоді вчителі протягом навчального року відвідували уроки 

наставників та інших досвідчених колег. Брали участь у роботі шкільного, 

районного методичних об’єднань, районних семінарів-тренінгів, психолого-

педагогічних семінарів, відвідували заняття досвідчених вчителів.  

Традиційним в районі стало і проведення Тижня молодого вчителя.  

З метою забезпечення вимог Закону України «Про дошкільну освіту», 

реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програм 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», «Дитина», програми розвитку 

дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відділом освіти 

Світловодської райдержадміністрації, методична робота з педагогічними 

працівниками ДНЗ була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та 

підвищення професійної компетентності кожного педпрацівника закладу 

дошкільної освіти. 

У ХХІ столітті продовжує функціонувати районний Центр дитячої і 

юнацької творчості, який має значні досягнення у позашкільній роботі. 

На базі загальноосвітніх шкіл району функціонують 50 гуртків, в яких 

навчаються 750 учнів. 

Метою методичної роботи у районному Центрі дитячої та юнацької 

творчості є сприяння ефективному розвитку навчально-виховного процесу у 

позашкільному закладі. 

Районний методичний кабінет продовжує впроваджувати в роботу 

колективів навчальних закладів району педагогічну спадщину 

В.О. Сухомлинського. З цією метою у 2012-2013 роках були проведені такі 

заходи: 

- організовано поїздки дітей шкіл району до с. Павлиш у музей 

В.О. Сухомлинського, а також започатковано обмін досвідом та 

співпрацю педагогічних колективів з вчителями Павлиської школи; 

-  у рамках районного плану заходів з підготовки та відзначення 95-річчя 

від дня народження видатного педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського 

проведено круглий стіл з обміну досвідом шкіл Світловодського району 

та міста Світловодська з проблеми «Втілення та трансформація ідей 

В. Сухомлинського у сучасній школі»; 
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- у серпні 2013 року проведено ярмарок педагогічних ідей «Творчість 

В. Сухомлинського у сучасній школі». Видано буклет «Педагогічні ідеї 

В. Сухомлинського: практичне впровадження у викладанні предметів 

природничо-математичного напрямку». 

У 2013-2014 навчальному році методичний кабінет відділу освіти, молоді 

та спорту Світловодського району буде продовжувати працювати над 

реалізацією проблеми «Формування інноваційної культури педагогічних 

кадрів відповідно до завдань модернізації освіти». 

 

 

 

Ульяновський район 

 

В.Д. Чорна, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Ульяновської районної 

державної адміністрації 

 

Славною є історія методичного кабінету  

відділу освіти Ульяновської райдержадміністрації 
 

З перших тижнів, місяців, років свого існування і по сьогодні методичний 

кабінет не перестає здійснювати свою благородну місію: надавати дієву 

практичну допомогу вчителям, сприяти підвищенню їхньої педагогічної 

майстерності, формувати творчі колективи та цілеспрямовано вивчати 

передовий педагогічний досвід. Цьому підтвердженням є архівні матеріали, 

спогади та відгуки педагогічної спільноти. 

Проведене дослідження дає підставу стверджувати, що методична служба 

в районі у 1945 році уже діяла. Працювали кущові методичні об'єднання, 

проводилися районні конференції учителів, була посада завідувач методичним 

кабінетом. 

Важка справа бути вчителем, а ще важча - учителем учителів 

 

Завідуючі РМК - досвідчені педагоги які розумно, виважено, з 

постійним пошуком нового спрямували діяльність своїх колективів 

 

Бажатарник Лука Давидович (1945 -1947 рр.)  

Ткачук Іван Григорович (1947 -1948 рр.)  

Кононов В.В. (1948 - 1949 рр.) 

Лимаренко П.В. (1949- 1951 рр.) 

Яворський Йосип Гаврилович (1951 - 1955 рр.) 

Дремлюженко Валентин Васильович (1955 – 1956 рр.)  

Яблонський Іван Йосипович (1969 – 1970 рр.) 

Томашевський Валентин Володимирович (1970 – 1979 рр.)  
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Крива Людмила Олександрівна (1979 – 1981 рр.)  

Денисюк Віра Яківна (1981 - 1997 рр.)  

Чорна Вікторія Дмитрівна (3.02.1997 - 2011 рр.)  

Усі ці люди своїм ставленням до життя, власною працею доклали багато 

зусиль, щоб забезпечити підвищення загальної та професійної культури 

педагогічних кадрів.  

Педагогічна спільнота та колеги цінували і поважали їх за високий 

професіоналізм, щирість, чуйність, доброзичливість, працьовитість та 

інтелектуальність.  

Створити колектив – це початок справи, триматися разом – шанс 

здійснення мети, працювати єдиною командою – щастя творення успіху. 

А передумовою успіху є стрижнева ідея, яка об’єднує учасників до 

співтворчості. Такою ідеєю було зробити методичну роботу не лише цікавою, 

але й життєво необхідною для кожного педагогічного працівника. 

Їх покликання – бути методистом ( 1967-2013) 

Томашевський Валентин Володимирович, Мельник Клавдія Устинівна, 

Яблонський Іван Йосипович, Седляр Марія Іванівна, Денисюк Віра Яківна, 

Федосєєнко Марія Макарівна, Гребенюк Надія Іванівна, Данильченко Таміла 

Пилипівна, Бараннікова Лариса Олександрівна, Блідар Любов Михайлівна, 

Чорна Вікторія Дмитрівна, Бурдейний Сергій Григорович, Троянська Любов 

Павлівна, Молчанський Володимир Миколайович, Попадик Лариса Петрівна, 

Міщенко Валентина Олексіївна, Кабаченко Олена Федорівна, Кучер Інеса 

Володимирівна, Вацюк Людмила Дмитрівна, Чорна Олександра Григорівна, 

Новікова Катерина Миколаївна, Зубрейчук Наталія Федорівна, Шахвердова 

Алла Петрівна, Свинарська Валентина Олексіївна, Нікітіна Євгенія Іванівна, 

Смілянець Людмила Володимирівна, Звенигородська Вікторія Володимирівна. 

Джерелом розвитку інтелектуального багатства кожного методиста були: 

індивідуальне читання, навчання на курсах підвищення кваліфікації, постійно 

діючі виставки, новини наукової і художньої літератури, цікаві лекції, участь в 

обласних та організація районних методичних заходів. 

Особливо велике значення працівники відділу освіти, методисти надавали 

роботі з молодими спеціалістами. Проводили методичні дні, круглі столи, дні 

відкритих дверей, закріплення за молодими вчителями наставників, допомога 

вчителям-початківцям у складанні календарно-тематичних планів, планів 

самоосвіти. Цікаві та змістовні форми роботи, такі як організація творчих 

поїздок, екскурсій, теплий прийом до лав педагогічної спільноти району, 

надихали молодих вчителів до творчих злетів.  

Актуальним було і є вивчення та творче впровадження у практику роботи 

ідей педагогічного досвіду Василя Олександровича Сухомлинського. Його 

творча спадщина для багатьох поколінь учителів – цінне джерело 

безперервного розвитку, вдосконалення професійної та психолого-педагогічної 

майстерності. 

Світлі ідеї Василя Сухомлинського вічні, як вічними є Добро, Краса, 

Любов. І саме любов'ю ми творимо людину – найвищу цінність серед усіх 

цінностей світу. 
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Щоднини ми живимося мудрістю цього великого Добротворця, адже 

немає жодної проблеми в педагогіці, якої б він не торкнувся, не вказав нам 

шляхи її вирішення. 

 

Сьогодення, що працює на майбутнє 

Будь майстром, поетом, 

художником у справі , яку ти любиш. 

В. Сухомлинський  

Методист завжди Майстер, якщо прагне до пізнання, до постійного 

вдосконалення. Шлях до професіоналізму лежить через пізнання, через уміння 

думати й вирішувати. 

Творча діяльність наших методистів спрямована на сприяння 

професійного зростання сучасного вчителя, через включення його в систему 

науково-дослідницької та науково-методичної діяльності. Наукова діяльність 

методистів охоплює широкий спектр різноманітних напрямків: 

- впровадження інноваційних технологій; 

- підготовка та проведення конференцій, семінарів; 

- участь у обласних та Всеукраїнських науково-педагогічних проектах; 

- створення умов для участі школярів у різнорівневих конкурсах та 

предметних олімпіадах; 

- сприяння творчому становленню педагогів.  

У 2004 році районний методичний кабінет започаткував випуск 

щомісячного інформаційно-методичного вісника «Освітянська орбіта». 2014 рік 

стане ювілейним роком для наших читачів. У величезному потоці інформації 

«Освітянська орбіта» – це путівник для директорів та вчителів. Це згусток саме 

тієї інформації, яка актуальна і необхідна саме сьогодні. Це також відомості про 

життя шкіл район, висвітлення досягнень і успіхів окремих вчителів, це 

практична допомога в роботі. 

О – основа професійного зростання  

Р – радість спілкування  

Б – бачення проблем  

І – інформаційні повідомлення  

Т – творчість та надбання  

А – аншлаг наказів та ідей.  

Кредо методистів – вчитися, вчити, виховувати. 

Наші конференції, семінари, круглі столи, майстер-класи, педагогічні 

виставки можна назвати «відправним пунктом», де кожен педагог вирішує, як 

іти в ногу з сучасністю, з своїм колективом однодумців. 

 Районний методичний кабінет надихав і надихає на творчість і 

кличе до подолання чергової вершини освітнього простору. 
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Устинівський район 

 

З.А. Шелудько, 

завідувач методичного кабінету 

відділу освіти Устинівської районної 

державної адміністрації 

 

Від початку створення до сьогодення  
(про роботу методичного кабінету відділу освіти 

Устинівської райдержадміністрації) 

 

Районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка 

відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне 

забезпечення системи загальноосвітньої середньої та дошкільної освіти району, 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів. 

Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту 

Устинівської районної державної адміністрації створений 19 листопада 

1967 року (в 1967 році в районі функціонувала 31 школа, в яких працювало 312 

вчителів та навчалося 3577 учнів). 

Першим завідувачем Устинівського районного методичного кабінету 

була Юшко Лідія Микитівна (1967-1989 рр.) – натхненний організатор, 

досвідчений педагог, умілий керівник, яка створила матеріально-технічну, 

науково-методичну базу РМК та розробила систему методичної роботи з 

педагогічними працівниками району. Вона вміло створювала умови для 

дослідницької роботи педагогічних працівників, дбала про забезпечення 

необхідною методичною літературою вчителів, піклувалася про підвищення 

їхньої кваліфікації. Важливою проблемою своєї роботи вважала «вирощування» 

творчих педагогів, майстрів своєї справи. При районному методичному кабінеті 

діяла чітка, гнучка система вивчення і впровадження в практику роботи 

передового педагогічного досвіду. Це допомогло виростити в районі вчителів-

новаторів, справжніх майстрів своєї справи (трьох Заслужених учителів 

України). 

З 1989 року по 1997 рік завідувачем районного методичного кабінету 

працювала Тетяна Миколаївна Татарченко (у школах району налічувалося 

2597 учнів. В 1989 році на «відмінно» завершили навчальний рік 216 учнів, з 

них 23 медалісти (9 золотих медалей, 14 срібних). 

З 1997 року по 2003 рік завідувачем районного методичного кабінету 

була Олена Вікторівна Половенко – досвідчений методист, відмінний 

організатор, творча, ініціативна людина. У роботі з вчителями використовувала 

ефективні нестандартні форми роботи, які забезпечували високий рівень 

навчання педагогічних кадрів, методичного активу. 

З 2003 року загальне керівництво діяльності районного методичного 

кабінету здійснює Зоя Аркадіївна Шелудько. 

Ефективність методичної роботи з педагогічними кадрами здебільшого 

залежить від творчого потенціалу методичної служби, від кількісного і 
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особливо якісного складу методичних кадрів, від рівня їх професійної 

компетентності. Нині працівники РМК працюють над удосконаленням системи 

навчання педагогічних працівників та методичного активу. Визначена 

структура методичної роботи забезпечує підвищення кваліфікації методистів, 

спонукає до постійного саморозвитку і самовдосконалення. РМК значну увагу 

приділяє пропаганді, поширенню досвіду роботи педагогічних працівників, 

використовуючи різноманітні форми: творчі звіти, презентації, друковану 

продукцію тощо. 

Зусилля методичної служби направлені на те, щоб із кожного спеціаліста 

зробити не лише висококласного професіонала, але й справжнього майстра 

своєї справи. 

 

 

 
м. Олександрія 

 
П.І. Шкорина, 
заступник директора науково-
методичного центру управління 
освіти, молоді та спорту 
Олександрійської міської ради 
 

Із історії методичної служби управління освіти, молоді та спорту 
Олександрійської міської ради 

 
Методичний кабінет міського відділу народної освіти розпочав свою 

діяльність у 1968 році. Тимчасовим виконуючим обов’язки завідуючого був 
Кисельов Ф.В.  

Першим завідуючим ММК став Коваленко В.М., учитель хімії, 
переведений на цю посаду з посади директора СШ № 17.  

У різний час міський методичний кабінет очолювали: Кисельов Ф.В., 
Коваленко В.М., Борис А.М., Максимов В.Я., Ліщинська П.Ю., Спільник В.В., 
Анісімов В.П., Шкорина П.І., Піскова О.Г., Груша А.П. 

З 2002 року міський методичний кабінет реорганізовано в науково-
методичний центр, його першим директором була Корж Л.Ф. З лютого  
2010 року НМЦ очолює Аннікова О.М. 

У 60-х роках минулого століття міський методичний кабінет (тоді у 
ньому працювали завідуючий та один методист) велику увагу приділяли 
професійному зростанню вчителів: працювали шкільні та міські методичні й 
предметні комісії. 

У 1968-1969 навчальному році в місті функціонували 17 загальноосвітніх 
шкіл (з них середніх – 12, восьмирічних – 5); школа-інтернат, школи робітничої 
молоді № 1, 2, 3, 4, 6 і заочна школа. У цих навчальних закладах працювали 
тоді 811 педагогів. Позашкільна освіта була представлена Будинком піонерів, 
станцією юних натуралістів, станцією юних техніків, дитячо-юнацькою 
спортивною школою № 1, з 1969-1970 н. р. відкрита ДЮСШ № 2.  
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У той час особлива увага приділялася виготовленню наочних 
дидактичних матеріалів вчителями та учнями, які демонструвалися на 
педагогічних виставках під час проведення конференцій педагогічних 
працівників. Так, у січні 1969 року на такій педагогічній виставці були 
продемонстровані діючі моделі з фізики, підготовлені вчителями ШРМ № 4 і 
«Таблиці для словникової роботи на уроках української літератури» (школа-
інтернат). 

Проводилася робота щодо розвитку творчих здібностей школярів. З цією 
метою організовувалися шкільні та міські олімпіади. З початку 60-х років це 
були олімпіади з предметів природничо-математичного циклу: математики, 
фізики, астрономії, хімії, біології та географії. В березні 1969 року для учнів 8-
10 класів була проведена перша міська олімпіада з історії, в якій взяли участь 
102 учні. Досить успішною була участь школярів міста у обласних олімпіадах: 
так, наприклад, у 1969 році переможцями обласної олімпіади з математики 
стали 2 учні, з фізики – 4, з хімії – 1. Гуртківці станції юних техніків перемогли 
на обласних змаганнях з авіамоделізму.  

Відомо, що В.О. Сухомлинський мав багато однодумців серед директорів 
шкіл міста, серед них – Г.К. Настасьєв, А.А. Москаленко, І.А. Шевченко, 
О.П. Руденко. Часто В.О. Сухомлинський виступав перед педагогічними 
працівниками Олександрії на нарадах, конференціях. Мабуть, остання така 
зустріч відбулася 18 квітня 1969 року, коли в приміщенні середньої школи № 2 
(директором її в той час був О.П. Руденко) проводилася науково-практична 
конференція, присвячена 100-річчю від дня народження В.І. Леніна.  

З 1969-1970 н. р. розпочалося впровадження нових програм в перших 
класах. Міськвно, методичний кабінет провели значну роботу щодо підготовки 
вчителів. У квітні 1970 року в м. Олександрії було проведено дводенний 
семінар завідуючих рай(міськ)вно з питань творчого впровадження і 
подальшого удосконалення лекційно-практичної системи навчання. 

З 1970-1971 н. р. почав функціонувати перший клас з поглибленим 
вивченням математики для учнів 9-х класів на базі середньої школи № 6, а з 
першого жовтня 1970 року на базі цієї ж школи розпочав роботу перший у місті 
міжшкільний факультатив з математики та фізики (вчитель математики – 
Чорний І.Т., фізики – Буслов Ю.О.) для учнів 9-10 класів. 

На початку 80-х років в місті працювали 19 денних, 3 вечірні, 1 заочна 
школа. В 1981-1982 н. р. в денних загальноосвітніх школах навчалися 
12120 учнів і працювали 718 педагогічних працівників; кількість учнів вечірніх 
та заочної школи складала 1570 осіб. В школах № 1, 2, 10 відкрилися спортивні 
класи, в школах № 1, 6 поглиблено вивчалися математика, фізика, російська 
література. Крім того, в СШ № 1 ряд предметів викладався англійською мовою. 
В позашкільних закладах – Будинку піонерів, станції юних техніків, станції 
юних натуралістів, ДЮСШ № 1 і ДЮСШ № 2 – були зайняті майже 4200 дітей. 
Крім того, працювали 2 музичні та 1 художня школа. В 39-и дошкільних 
навчальних закладах виховувалися 6907 дітей.  

Початок 90-х років став новим важливим етапом у розвитку освітньої 
галузі міста, в тому числі методичної служби.  

В 1990-1991 н. р. в місті функціонували 22 школи, з них 15 середніх, 
7 неповних середніх; в них навчалося загалом 15105 учнів. Протягом 1968-
1990 рр. ряд шкіл перейшли на навчання дітей з шестирічного віку. В місті 
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працювали 7 позашкільних установ: Будинок піонерів, СЮТ, СЮН, СЮТур, 
дві спортивні школи, а також міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 
Система дошкільних закладів міста охоплювала 43 дитячі садки, в тому числі 
підпорядкованих міськвно – 17, відомчих – 26. Всього в дитячих дошкільних 
закладах перебувало 7500 дітей.  

Відбувалася перебудова навчально-виховного процесу. Головний акцент 
робився на диференційований підхід до школярів, врахування індивідуальних 
особливостей дітей. В СШ № 1 була введена посада шкільного психолога, в 
НСШ № 4 відкрито клас для дітей із затримкою інтелектуального розвитку. 
Школи № 1, 4, 6, 11 перейшли на п’ятиденний робочий тиждень. Більш активно 
впроваджувались нові форми навчального процесу в старших класах (лекції, 
семінари, практикуми, заліки). В першій половині 90-х років в місті 
створюються перші навчально-виховні заклади нового типу: школа-гімназія 
№ 1 (зараз – НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ 
ступенів – школа мистецтв»), школа-ліцей № 20 (зараз – НВК 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»).  

 

 

 

 

м. Світловодськ 

 

Н.М. Судакова,  

завідуюча методичним кабінетом 

відділу освіти Світловодської міської 

ради 

 

Історичний калейдоскоп 
(про роботу методичного кабінету управління освіти 

Світловодського міськвиконкому) 

 

На жаль, при висвітленні історії методичної служби управління освіти в 

архівах музею, в ході пошукової роботи не були знайдені фотоматеріали, які б в 

повній мірі висвітлювали роботу методичного кабінету, окремих його 

працівників в певний період їх діяльності. 

Ми маємо справу з найскладнішим,  

неоціненним, найдорожчим, що є в житті, –  

з людиною. Від нас, від нашого вміння,  

майстерності, мистецтва, мудрості  

залежить їх життя, здоров’я, розум,  

характер, воля, громадянське й  

інтелектуальне обличчя, її місце і  

роль у житті, її щастя 

В.О. Сухомлинський  
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Історія методичної служби при тодішньому міському відділі освіти 

м. Світловодська розпочинається з 01.01.1969 року, коли на посаду завідуючої 

методичним кабінетом була призначена Галаган Катерина Ігорівна, вчителька 

хімії та біології міської середньої школи № 1.  

На той час у відділі освіти працювали завідуючий відділом Шестак Іван 

Миколайович та інспектор відділу Марченко Микола Олександрович 

(фотографія). 

Методична робота проводилась через організацію міських методичних 

об’єднань вчителів-предметників, класних керівників, відвідування відкритих 

уроків у школах міста, роботу семінарів. 

З 05.12.1976 року Галаган К.І. була переведена методистом відділу освіти. 

На посаду завідуючої була призначена Білокур Євдокія Василівна, 

вчителька фізики вечірньої школи.  

У цей час відділ освіти очолював Маковський Георгій Борисович 

(фотографія). 

З 05.12.1978 року і по 1982 рік методичний кабінет очолює Ковшар 

Валентина Іванівна, вчителька англійської мови школи № 10. 

На той час у методичному кабінеті на посаді методистів працювали: 

Брусєнцова Валентина Костянтинівна, вчителька російської мови та літератури 

і Гришина Віра Степанівна, методист з дошкільного виховання. 

У 1977 році першим методистом з бібліотечних фондів була призначена 

Ярова Валентина Іванівна. 

У цей же час до штату методкабінету була прийнята Клименко Ольга 

Миколаївна, яка вела питання атестації педагогічних працівників та кадрового 

забезпечення навчальних закладів. У 1990 році вона перейшла працювати 

вчителькою української мови та літератури до восьмирічної школи № 9. 

Урізноманітнились форми методичної роботи: стали проводитись 

педагогічні читання, науково-практичні конференції, активно працювало міське 

відділення педагогічного товариства УРСР. 

Поновлювався склад методистів. З 1981 року по 1983 рік методистом з 

дошкільного виховання працювала Холявко Валентина Олексіївна. 

У 1982 методичний кабінет очолила Брусєнцова Валентина 

Костянтинівна – людина, яка переймалася проблемами своїх колег, надавала їм 

добру пораду, була готова підтримати кожного у важку хвилину. 

У 1983 році методистом з дошкільного виховання стала Кірєєва 

Валентина Степанівна і працює на цій посаді до сьогоднішнього дня. 

У серпні 1983 року на посаду методиста була прийнята Судакова Ніна 

Михайлівна, яка до цього часу працювала вчителькою англійської мови у 

міській школі № 5. 

У 1984 році очолила відділ освіти Трофіменко Алла Парфентіївна, до 

цього часу вона була на посаді інспектора та керувала міськкомом профспілки 

працівників освіти. 

Інспектором відділу освіти стала працювати Пилєнок Неля Іванівна, яка 

перед цим була заступником директора ЗШ № 10 з навчально-виховної роботи. 
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Саме в цей час з ініціативи Трофіменко А.П. та колишнього директора 

школи № 7 Отрок Тамари Афанасіївни (нині покійної) започатковується зв'язок 

з факультетом післядипломної освіти підвищення кваліфікації керівних кадрів 

Запорізького університету. Науковці проводять анкетування педагогічних 

працівників міста з питань володіння ними питаннями психології педагогіки, 

методики викладання. За результатами анкетування визначено тематику 

лекційних занять для вчителів, керівників навчальних закладів.  

Щомісяця наукові працівники факультету проводили психолого-

педагогічний всеобуч педагогічних працівників міста. 

На базі школи № 7 працювало відділення Малої академії наук, до 

навчання учнів в позаурочній роботі за інтересами залучались працівники 

Кіровоградського педагогічного університету імені В. Винниченка. 

В період з 1987 по 1990 рік методистом з бібліотечних фондів стала 

працювати Тимофієва Ольга Кузьмівна, так як Ярова В.І. була переведена 

заступником директора з навчально-виховної роботи школи-інтернату № 1. 

У 1990 році завідуючим міським відділом освіти було призначено 

Френкеля Геннадія Юрійовича. Методичний кабінет очолила Судакова Ніна 

Михайлівна. 

У штаті методичного кабінету на той час було 2 методисти (з 

дошкільного виховання та питань виховної роботи). 

Всі інші питання координувалися завідуючою методкабінетом в тісній 

співпраці з активом методичного кабінету. 

Добрим словом слід згадати тодішніх керівників міських методичних 

об’єднань Курнакіну Л.І. (історії), після неї Фоміну Т.М. (історії та основ 

правознавства), Темереву Р.Г. (біології), Руденка С.П. (фізики), Безверхої Н.М. 

(хімії), Бірюкової Л.В. (математики), Закордонець Т.Р. (російської мови і 

літератури), Жук Г.А. (географії), Коваленко О.П. (початкових класів), 

Дробіт Г.В., Тихомірова С.А. (вихователів дошкільних закладів). 

Вони надавали вагому допомогу в проведенні засідань методичних 

об’єднань, анкетуванні вчителів, були ініціаторами методичних заходів. 

Школи підвищення педмайстерності очолили Приданчук Т.І., 

Шаповал Т.Д., вчителі початкових класів НВК № 4 і ЗШ № 5, творчі групи – 

Закордонець Т.Р. та Руденко С.П. 

Налагоджується співдружність між Павлиською середньою школою та 

СЗШ № 7. 

Ініціаторами педагогічних мостів стали Мізіна Н.І., заступник директора 

СЗШ № 7 з навчально-виховної роботи, директор Павлиської школи 

Семенков М.В. та Деркач В.Ф., теперішній директор Павлиської школи. 

Педагогічні мости проводились на базі обох шкіл. Вони включали 

взаємовідвідування уроків-мислення, обмін досвідом роботи з творчого 

впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. 

В 90-ті роки налагодилась співдружність з методичним кабінетом м. 

Мени Чернігівської області та методичним кабінетом управління освіти 

Автозаводського району м. Кременчука. 
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Організовуються професійні поїздки керівників навчальних закладів 

міста до Чернігівської області та шкіл міста Кременчука. 

Неодноразово представники закладів освіти цих міст відвідують школи 

м. Світловодська. Вони побували в ЗШ № 1, 10, СЗШ № 7, НВК № 4. 

Проведено педагогічний міст між керівниками та вчителями Павлиської 

школи, вчителями міської школи № 7 та представниками освітян м. Мени. 

Наші колеги з Чернігівської області відвідали Павлиську школу та музей 

В.О. Сухомлинського. 

Форми методичної роботи урізноманітнюються. З 1994 року 

започатковується випуск газети «Шкільні новини». На її шпальтах друкуються 

матеріали з досвіду управлінської діяльності керівників навчальних закладів, 

вчителі, вихователі, працівники позашкільних закладів діляться своїми 

напрацюваннями, творчими задумами, друкуються вірші учнів. 

До серпневих конференцій презентуються тези доповіді начальника 

управління освіти, повідомлення про зміни в організації навчально-виховного 

процесу, роз’яснення працівників бухгалтерії, привітання до пам’ятних дат і ще 

багато інших цікавих матеріалів. 

Значна увага приділяється проведенню професійних конкурсів як 

вагомого фактору підвищення та стимулювання творчого потенціалу вчителя: 

«Учитель року», «Вихователь року», конкурси молодих вчителів, шкільних 

бібліотекарів та ін. 

Заключний етап конкурсу «Учитель року» перетворювався на 

загальноміське свято, сповнене вчительського завзяття, гумору, ерудиції.  

Більше 10 років діє Клуб творчого вчителя, що має на меті згуртувати 

творчо працюючих вчителів-однодумців. Особливий акцент робиться на роботі 

з обдарованими дітьми. Зустрічі проходять в теплій дружній атмосфері, 

запрошуються психологи, проводяться атаки думок. 

Особлива увага зверталась на навчання молодих учителів. З 1990 року діє 

клуб молодого вчителя, члени клубу стали керівниками різних рівнів, але з 

теплотою згадують свої перші кроки на педагогічній ниві. 

На засіданнях молоді вчителі демонструють свої уподобання, проводять 

диспути, зустрічаються з ветеранами педагогічної справи, колегами з району, 

проводять професійні поїздки в рамках обласного зльоту вчителів. 

У 1991 році була введена посада методиста з опікунства, методистом була 

призначена Лобода Галина Петрівна, яка працювала на посаді заступника 

директора з виховної роботи в ЗШ № 1. 

У 2004 році на базі ЗШ № 2 була відкрита міська кімната педагогічної 

слави з ініціативи начальника управління освіти Френкеля Г.Ю. Експонати 

музею постійно поповнюються завдяки пошуково-дослідницькій роботі, яка 

проводиться на базі шкіл, дошкільних та позашкільних закладів під 

керівництвом керівника кімнати музею Смірнової Г.Р. 

На базі музею проходять тематичні екскурсії, які приурочені визначним 

датам, пов’язаним з освітньою галуззю, видатними особистостям в історії 

педагогічної громадськості міста (М.І. Барсуковій, Г.Б. Маковському, 

І.М. Шестаку та ін.). 
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На базі музею проходять цікаві зустрічі з учителями, відзначеними 

обласними та міськими педагогічними преміями: Дехтяренко Л.І., директором 

ЗШ № 1, Роззувайло А.Ю., лауреатами обласної премії В.О. Сухомлинського, 

Шабаліним В.Ф., директором ЦДЮТ, Кесовою М.Д., колишньою завідуючою 

ДНЗ № 25 лауреатами міської премії І.М. Шестака та М.І. Барсукової. 

Цікавими на базі музею є зустрічі молодих спеціалістів з ветеранами 

педагогічної праці, колишніми учнями В.О. Сухомлинського – Шевченко Л.І., 

Каюк В.Л. та Завгородньою С.В., методистом управління освіти. 

У ході цих заходів проходить презентація набутого досвіду, жвавий обмін 

думками, перегляд пізнавальних відеопрезентацій, підготовка рекомендацій 

молодим педагогам. 

При кімнаті-музеї є збірка відеоматеріалів, цікавих історичних 

документів, особистих матеріалів педагогів, які відійшли у Вічність і тих, хто 

зараз перебуває на заслуженому відпочинку чи продовжує працювати в 

закладах освіти. 

Робота працівників методкабінету цікава, вимагає постійного пошуку, 

мудрості, творчості, продуктивності. 

Робота методиста – це безпосереднє спілкування з колегами, наше 

завдання – допомогти кожному освітянину знайти віру в себе, в своїх учнів. 

Дуже важливо, щоб вміла підтримка, знайомство з новими 

напрацюваннями стали одним з головних факторів у формуванні 

компетентного педагога, здатного створити таку атмосферу, де б, за словами К. 

Ушинського «…повинна царювати серйозність, яка припускає жарт, ласкавість 

без нудності, доброту без слабкості, порядок без педантизму, й, головне – 

постійна розумова діяльність». 

Девізом міського методичного кабінету є мудрий вислів Василя 

Сухомлинського «творчість, майстерність, досконалість – це, насамперед, 

наполеглива праця». 

Черпаємо ми свою наснагу з попередніх напрацювань наших колег, 

досвіду методичної служби сьогодення та вимог, які стоять перед сучасною 

шкільною освітою, що їм всім велика вдячність. 

У свій час методистами працювали: Гончаренко Таїсія Іванівна, 

Нечитайло Інна Геннадіївна, Храпаченко Лариса Іванівна – з питань виховної 

роботи, Марченко Ірина Вікторівна – з питань опікунства, Карпенко Ніна 

Анатоліївна, яка пізніше впродовж року очолювала управління освіти. 

Зараз в методичному кабінеті працює 9 методистів. Методичний кабінет 

працює в тісній співдружності з управлінням освіти. 

Управління освіти очолює Френкель Геннадій Юрійович, його 

заступником є Добровольська Ірина Віталіївна, головний спеціаліст – 

Добролевський Сергій Анатолійович. 

У місті функціонує 9 загальноосвітніх шкіл. З них – 2 спеціалізовані 

загальноосвітні школи: СЗШ І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови, СЗШ № 7 – з поглибленим викладанням предметів 

природничо-математичного циклу, навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 4». 
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Діють 15 дошкільних, 3 позашкільні навчальні заклади. 

Загальна кількість учнів в школах міста – складає 4000. 

Кількість педагогічних працівників – 700. 

У дошкільних навчальних закладах навчається 2175 дітей, що складає 

84 % від загальної чисельності дітей віком від 1 до 6 років. 

Вирішена проблема 100-відсоткового охоплення п’ятирічок дошкільною 

освітою, що дає можливість забезпечити їм якісну підготовку до навчання в 

школі. 

Вихователі дошкільних навчальних закладів успішно реалізують 

Програму «Я у Світі», розпочато впровадження Програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 

Затверджена і успішно реалізується міська Програма розвитку дошкільної 

освіти до 2015 року, де особлива увага приділяється забезпеченню принципу 

наступності між дошкіллям і початковою школою. 

Щороку шкільний поріг переступають більше 400 першокласників. Як 

зробити їх перебування комфортним і забезпечити максимум знань, який вони 

повинні здобути у початковій школі? 

З вересня 2012 року впроваджується новий Державний стандарт 

початкової школи, тому з даної проблеми проводиться підготовча робота. 

З успіхом заклади освіти беруть участь в акції «Дай руку, 

першокласнику», створюючи сприятливе середовище для адаптації дитини до 

навчання, всебічного розвитку, успішного її навчання та виховання. 

Говорячи про роботу початкової школи, можна сказати, що в навчально-

виховний процес цілеспрямовано впроваджуються інтерактивні та активні 

форми і методи роботи, є певні досягнення з формування в учнів самооцінки 

навчальної діяльності, особлива увага приділяється розвитку творчих 

здібностей та природних задатків дітей. 

Приємно зазначити, що більшість вчителів працюють творчо, знаходяться 

у постійному пошуку оптимальних варіантів вдосконалення навчально-

виховного процесу, використовуючи нові технології, перспективний досвід. 

Серед педагогів 32 % мають вищу кваліфікаційну категорію, 15 % – 

першу, 18 % – мають звання «Вчитель-методист», «Вихователь-методист» та 

звання «Старший вчитель». 

Планування роботи з підвищення фахового рівня педагогів у 

міжкурсовий період ґрунтується на діагностичній основі та компетентнісному 

підході. 

Враховуючи результати діагностики, сучасні вимоги держави і 

суспільства до галузі освіти, згідно з основними державними документами про 

освіту планується структура роботи з підвищення фахового рівня працівників 

шкіл, дошкільних та позашкільних закладів у між курсовий період. 

Зміст роботи методичної служби включає:  

- аналіз стану освіти в місті, прогнозування його результатів; 

- розробка та організаційно-методичне забезпечення реалізації міської 

програми розвитку освіти; 

- упровадження інноваційних технологій, педагогічного досвіду; 
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- удосконалення рівня управлінської діяльності керівників; 

- стимулювання до експериментальної, пошукової діяльності педагогічних 

колективів, окремих педагогів, створення організаційних, науково-

методичних і матеріальних умов для професійного зростання, 

саморозвитку педагогів міста; 

- забезпечення необхідних умов для становлення особистості молодих 

спеціалістів; 

- упровадження моніторингу якості освіти. 

Відомо, що рівень якості організації навчально-виховного процесу в 

навчальному закладі в переважно залежить від рівня менеджерської культури 

його керівника. 

Робота з вдосконалення управлінської компетентності керівників 

планується на основі результатів діагностування.  

На розгляд семінарів виносяться ті питання, які хотіли б розглянути 

слухачі. Так, з директорами за 2013-2014 навчальний рік опрацьовано такі 

проблеми: 

- основні умови створення єдиного інформаційного простору як вагомого 

фактору формування компетентного вчителя; 

- управління впровадженням в навчально-виховний процес Державного 

стандарту початкової загальної школи; 

- створення умов для реалізації принципів продуктивної освіти в шкільній 

практиці; 

- складові самоаналізу організації функціонування навчального закладу. 

Із заступниками директорів з навчально-виховної роботи в ході семінарів 

опрацьовано проблеми: 

- забезпечення принципу наступності в організації навчально-виховного 

процесу; 

- створення організаційно-інформаційних умов для розвитку креативності 

учнів і вчителів; 

- забезпечення науково-методичного супроводу дослідно-

експериментальної діяльності педагогів; 

- координування самоосвіти вчителів в умовах осучаснення змісту освіти. 

У ході проведення семінарів практикуються теоретичні повідомлення з 

проблем, які розглядаються, ознайомлення з новинками науково-методичної 

літератури, відвідуються фрагменти занять творчих груп, проблемних 

семінарів. Значна увага приділяється діловим іграм, аукціонам методичних 

ідей, творчим звітам вчителів. 

Слухачі семінарів беруть активну участь у роботі фокусних груп, де 

розробляють алгоритм діяльності керівника з проблеми, яка розглядається; 

програми розвитку креативності вчителя, створюють колективний портрет 

творчого педагога; моделюють заняття методичних формувань. 

При плануванні тематики занять семінарів враховуються напрямки 

роботи базової школи. Тому в ході семінарів започатковано ярмарки 

педагогічних ідей, під час яких висвітлюються напрацювання опорних шкіл. 
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Вагому допомогу молодим керівникам надає проведення такої форми 

методичної роботи як салон управлінських ідей. 

Працюючи у фокус-групах, молоді та досвідчені керівники визначають 

пріоритетні напрямки роботи з підвищення фахового рівня педагогів, 

пропонують власне бачення реалізації проблем. 

Важливим напрямом роботи управління освіти та методичного кабінету є 

надання допомоги навчальним закладам у розвитку обдарувань дітей. 

Глибоко опрацьовується питання розвитку обдарованості дитини 

засобами психологічної служби, неодноразово проводились заняття семінарів 

для директорів навчальних закладів, їх заступників на базі шкіл, позашкільних 

закладів, які мають вагомі результати участі школярів у олімпіадах, конкурсах, 

турнірах різного рівня. 

На засіданнях міських методичних об’єднань постійно практикується 

проведення панорами педагогічних ідей з підготовки учнів до участі в 

олімпіадах, творчих діалогів між досвідченими вчителями, моделюється 

система розвитку обдарувань дітей. 

Підтримка творчо працюючих вчителів є одним з важливих напрямів 

роботи з педкадрами. 

Участь вчителів і вихователів у професійних конкурсах сприяють 

розповсюдженню педагогічного досвіду, допомагають педагогам повірити в 

свої сили. 

Стало традицією вшановувати лауреатів міського етапу конкурсу 

«Учитель року». Такі свята-вшанування проводяться спільно з міськкомом 

профспілки працівників освіти і науки. Урочиста обстановка, де збираються 

представники управління освіти, керівники шкіл, голови профспілкових 

комітетів сприяє відчуттю вчителями справжньої гордості за свою роботу. 

Висловлені слова подяки та концертні номери на їх честь, роблять вчителів-

лауреатів героями свята. 

Особливо приємно почути від учасників конкурсу слова вдячності за 

надання їм можливості продемонструвати свої напрацювання, надану 

психологічну підтримку і як результат – бажання працювати ще з більшою 

віддачею. 

Ефективною та результативною є робота 9 базових шкіл, 8 базових 

дошкільних навчальних закладів, 10 творчих груп, 3 шкіл передового досвіду, 2 

шкіл підвищення педагогічної майстерності, педагогічної майстерні вчителів-

сухомлиністів, 2 клубів (творчого та молодого вчителя), творчої лабораторії 

вчителів початкових класів з проблеми «Творче впровадження педагогічної 

спадщини Ш.О. Амонашвілі в практику вчителя початкових класів», майстер-

класу для вихователів ДНЗ. 

З 1996 року на базі колишнього ясел-садка № 13 функціонує дошкільний 

навчальний заклад нового типу «Школа Монтессорі для дітей віком від 2 до 7 

років» (завідувач Залевська Віра Миколаївна). 

Творчу спадщину Софії Русової з успіхом впроваджує більше 10-и років 

дошкільний навчальний заклад № 12 (завідувач Коткова Надія Іванівна). 

Передові педагогічні ідеї Василя Олександровича Сухомлинського застосовує в 
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практиці роботи з дітьми педагогічний колектив дошкільного навчального 

закладу № 19, завідувачем якого є Роззувайло Антоніна Юріївна. В 2011 році 

Антоніна Юріївна стала лауреатом обласної премії імені Василя 

Олександровича Сухомлинського. 

Дошкільники міста шанують загальноміські традиції. Щорічно навесні 

проводиться конкурс дитячих талантів серед дошкільних навчальних закладів. 

Стали традиційними загальноміські родинні свята «Мамина колискова», 

«Співуча родина», «Від усієї душі». 

Видатний педагог Василь Сухомлинський зазначав: «…завдання вчителя, 

вихователя полягає в тому, щоб спонукати учня до праці, в основі якої лежить 

цікавий творчий задум». 

Педагогічні колективи міста, керуючись цими мудрими порадами, 

створили інноваційну модель підготовки компетентного випускника. 

Кожна школа має свої багаторічні традиції. Зокрема: 

Загальноосвітня школа № 1 відома далеко за межами міста як школа 

любові і добра, є опорною в місті та області з питань творчого впровадження 

спадщини Василя Олександровича Сухомлинського. 

Педагогічний колектив ЗШ № 5 створив власну модель організації роботи 

з обдарованими і здібними учнями. 

Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7 ввійшла до 

списку 100 кращих шкіл України.  

Педагогічні колективи ЗШ № 8 та ЗШ № 9 разом з учнями вивчають 

історію рідного краю, результати їх пошукової роботи розкриті в експонатах 

шкільних музеїв, що розповідають про славні трудові та ратні подвиги 

земляків. 

В ЗШ № 10 з успіхом впроваджують здоров’язберігаючі технології. В 

школі панує психологічний комфорт, прагнення вчителів навчати своїх учнів 

здатності приймати рішення, відповідати за свої вчинки. 

Педагогічні працівники міста постійно діляться досвідом роботи на 

сторінках педагогічної преси. 

Електронний банк даних вміщує 70 адрес носіїв педагогічного досвіду.  

Методичним порадником в роботі методичної служби міста завжди є 

комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».  
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М.П. Пахолівецька,  

директор ЦМСПС управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

О.Е. Жосан,  

доцент КЗ «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» 
 

Методична служба міста Кіровограда: історія і сучасність 
(про роботу методичного кабінету управління освіти 

Кіровоградської міської ради) 

 

Вступ. У результаті аналізу матеріалів досліджень (Л.Д. Березівська [1], 

В.В. Вдовенко [2], С.В. Крисюк [8; 9], М.В. Левківський [10], О.О. Любар [11], 

В.К. Майборода [12], В.В. Постолатій [16], С.О. Сірополко [18], С.І. Шевченко 

[20]) ми зробили висновок, що зміст і структура методичної служби, яка 

склалася і функціонує у нашому місті, – це значною мірою продукт історичного 

розвитку системи післядипломної педагогічної освіти країни. При цьому ми 

спиралися на періодизацію еволюції державної системи післядипломної 

педагогічної освіти, розробленої С.В. Крисюком [9]:  

1) зародження форм, змісту і методів підвищення професійного рівня 

вчителів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття;  

2) формування окремих форм і методів підвищення кваліфікації та 

перепідготовки вчителів у 1917–1920 роках; 

3) становлення системи підвищення кваліфікації і перепідготовки 

педагогів у взаємодії зі змінами шкільної освіти у 1920–1930 роках;  

4) створення й розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів у 1931–1985 роках відповідно до загальних тенденцій розвитку 

середньої, вищої та післядипломної освіти в СРСР та її реформування; 

5) становлення системи безперервного підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників (1985–1992 роки); 

6) модернізація системи післядипломної педагогічної освіти у період 

оновлення загальноосвітньої школи та вищої освіти у середині 1990-х років та 

на початку ХХІ століття.  

Зупинимось на ключових моментах становлення й розвитку системи 

післядипломної педагогічної освіти та спробуємо відстежити, яке місце в ній 

займає проблема організації діяльності міської методичної служби, 

використовуючи матеріали зазначених вище досліджень, наших власних 

досліджень, архівні матеріали та спогади очевидців.  

Становлення міської методичної служби (сер. ХІХ с. – 1939 р.). Друга 
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половина ХІХ та початок ХХ століття характеризується зародженням системи 

підвищення кваліфікації вчителів. З 60-х років ХІХ століття почали 

проводитися з’їзди земських учителів, на яких обговорювалися питання 

розробки нових програм і підручників, методи й форми викладання, 

організовувалися виставки наочних посібників. Хронологію й тематику з’їздів 

учителів Херсонської губернії, до складу якої входив і Єлисаветград, детально 

описано в дослідженні В.В. Вдовенко [2]. 

На початку ХХ століття в нашій країні відбувалося становлення 

організаційних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курси, 

наради, обмін досвідом, спільна робота вчителів (об’єднання), самоосвіта, 

екскурсійна й музейна діяльність, відкриті уроки, педагогічні ради.  

У 1917–1920 роках урядами Української народної республіки, 

Гетьманщини та Директорії були здійснені спроби створення основ 

національної системи освіти, яка містила компонент підвищення кваліфікації 

вчителів та перелік заходів, спрямованих на створення якісних українських 

підручників.  

Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у радянський період були пов’язані зі змінами у шкільній освіті 

(1920–1930 роки). Було розпочато розбудову нової школи. Першочерговим 

завданням у роботі з педагогічними кадрами стає їх ідейно-політична 

підготовка. Державна система підвищення кваліфікації ґрунтувалася на таких 

принципах: безперервність; повне загальне охоплення педагогів; взаємозв’язок 

змісту підвищення кваліфікації та поставлених перед школою завдань; 

орієнтація на активні методи курсової підготовки (семінари, конференції, 

практикуми тощо); провідна роль самоосвіти [9]. В Українській РСР у цей час 

існувала національна система вищої педагогічної освіти, яка містила й 

компонент підвищення кваліфікації педпрацівників. Але основне навантаження 

у післядипломній освіті педагогів лягало на створені в середині 20-х років 

методичні служби губернських (пізніше – обласних), повітових (районних) та 

міських відділів освіти. Вони складалися, як правило, з 2-3 посад інспекторів і 

методистів, які займалися вивченням стану викладання навчальних предметів, 

стану виховання учнів, а також виконували інформаційну функцію та надавали 

необхідну методичну допомогу. В архіві збереглися деякі матеріали, які 

використовувалися в процесі методичної роботи (рис. 1) [25, арк. 42]. 
 



288 

 
 

Рис. 1. Сторінка брошури, у якій ідеться про досягнення  

в освітньо-культурній галузі в м. Зінов’євську в 1927 – 1930 роках 

 

Методична робота на рівні району, міста і школи активізувалася після 

затвердження наркомосом у 1930 році нових програм. Було проведено низку 

нарад керівників шкіл та вчителів з цього приводу. У Зінов’євську, наприклад, 

така робота розпочалася ще під час навчального року, а завершилася в 

канікулярний період великою нарадою усіх учителів міста, яка проходила 14 

червня 1931 року за секціями: 1) вчителі 3 та 4 груп (класів); 2) вчителі 

предметів агробіологічного циклу; 3) вчителі техно-математичного циклу; 4) 

вчителі мовно-літературного циклу; 5) вчителі соціально-економічного циклу 

[23, арк. 382]. 

З метою поліпшення методичного рівня вчителів для них за вказівкою 

наркомату освіти протягом 1931–1932 років регулярно проводилися не лише 

наради і конференції, але й заходи, де відпрацьовувався теоретичний матеріал. 

Наприклад, Зінов’євський міський відділ народної освіти повідомляв, що 5 

жовтня 1931 року о 6 год. вечора у приміщенні районного відділу «відбудеться 

масова лекція на тему: «Активні методи навчання та їх аналіз», керівникам 

учбових закладів необхідно забезпечити явку усіх робітників на цю лекцію» 

[23, арк. 72]. 

Методична служба брала активну участь, зокрема, у впровадженні 

проголошеного радянською владою принципу політехнізму, який, увійшовши 

до програм і підручників, реалізовувався на практиці недостатньо, оскільки для 

цього не було створено, передусім, необхідної матеріально-технічної бази. Про 

це свідчать результати перевірки шкіл, проведеної у 1931 році наркоматом 

освіти УРСР (рис. 2). Наприклад, у Зінов’євському районі Одеської області 

робітничі кімнати (1-й концентр) мали 60% шкіл, деревообробні майстерні (2-й 

концентр) – 15%, із них на питання: «Чи розпочалася механізація майстерень?» 

98% керівників шкіл відповіли «Ні». Стан устаткування майстерень порівняно з 

типовими нормами у майже 90% шкіл визнано незадовільним. Фізичні кабінети 

мали 10% шкіл, а хімічні – 6% [27, арк. 8-95, 98-215]. Про низький рівень 

матеріально-технічної бази йдеться і у річних звітах шкіл та відділів народної 

освіти [24, арк. 14-85, арк. 169-171]. 
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Рис. 2. Відомість про результати перевірки стану політехнізації  

шкіл соцвиху, проведеної у 1931 році наркоматом освіти УРСР 

 

Ситуація починає змінюватися лише після проведення суцільної 

колективізації та примусового використання «культурних фондів» колгоспів як 

додаткових позабюджетних коштів на потреби закладів освіти, до речі, не лише 

сільських. Зокрема, у «Плані розподілу сум культфондів колгоспів (61,4%) по 

окремим закладам відділу народної освіти» (лист Зінов’євського міськвно від 

03.09.1931 р. № 813) на придбання учбового устаткування шкіл виділено 8%, а 

на поповнення книгозбірень – 2% [21, арк. 187]. У цілому ці суми були майже 

вдвічі більшими, ніж у попередні роки. 

Протягом 1932–1933 років в УРСР, як і в усіх інших союзних 

республіках, здійснювалася комплексна перевірка усіх загальноосвітніх шкіл за 

типовим планом, затвердженим наркомосом. Цей план мав 10 розділів, один із 

яких стосувався й навчальної літератури. У розділі 5 «Учбова частина школи», 

зокрема, містилися питання для перевірки і вивчення:  

- як ваша школа забезпечена підручниками (для яких саме груп, яких 

підручників не вистачає?);  

- чи є в школі наочні приладдя (мапи, колекції, діаграми та інше, чого 

не вистачає?);  

- чи забезпечена школа методичною і періодичною літературою? [24, 

арк. 169-171]. 

Оскільки основним реалізатором державної освітньої політики 

визначався вчитель, який не був готовий до нових змін у шкільній освіті, 

Наркомос УСРР видав наказ «Про посилення методичної допомоги учителям» 

(27 жовтня 1935 р.). Згідно з цим наказом передбачалося організувати доповіді 

й лекції для вчителів з педагогічних проблем та методики навчання кожного 

предмета; видати систематичний курс методики викладання української мови і 

літератури для початкових і старших класів; розробити й видати методики 

навчання історії та географії, а також хрестоматії із стародавньої історії, історії 

середніх віків, нової історії, історії СРСР; провести з’їзд математиків, наради 

вчителів мови і літератури, географії, забезпечивши контроль за виконанням 

партійних постанов: зобов’язати інспекторів бувати в школі не менш як 6–8 
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год. на тиждень тощо [1, с. 287]. У 1935 році розширюється мережа «зразкових» 

і «опорних» шкіл [9]. 

Протягом 30-х років у нашому місті було відкрито дві зразкові (опорні) 

школи, у яких працювали кращі педагогічні кадри. Узагальненням та 

апробацією передового досвіду займалися дві дослідно-показові установи. На їх 

базі організовувалися курси, конференції та семінари для вчителів, зокрема з 

проблем якості програм і підручників, працювали педагогічні гуртки, 

створювалися музеї, відкривались виставки, проводилося стажування вчителів 

[29, арк. 82; 30, арк. 18]. 

У середині 30-х років загострюється інтерес партії до дитячої літератури. 

У листі від 03.10.1935 р. № 101 «До всіх Рай., Міськ. ВНО, зразкових шкіл 

області» Одеський обласний відділ народної освіти повідомляв: «В жовтні м-ці 

ц/р при ЦК КП(б)У відбудеться творча нарада в справах дитячої літератури. 

Завданням школи, педагогічної громадськості є допомогти в підсумуванні 

досвіду створення дитячої літератури, зібрати думки, відгуки дітей на книжки 

дитячих письменників й цим самим допомогти покращанню дитячої літератури 

та обслуговуванню дітей книгою» [29, арк. 82]. 

Починаючи з 1934 року, зважаючи на ухвалене рішення про те, що всі 

підручники стабілізуються і будуть діяти і в наступних навчальних роках, 

починається формування фонду підручників у школах та проводиться 

роз’яснювальна робота щодо їх збереження. Наркомат освіти УСРР щорічно 

затверджує список підручників, якими можна було користуватися в 

навчальному процесі. Усі органи управління освітою активізують діяльність 

щодо забезпечення шкіл підручниками. Із цією метою постійно видаються різні 

постанови і надсилаються відповідні листи. Наркомосом затверджується і 

розсилається в усі обласні, районні й міські відділи народної освіти єдиний 

бланк замовлення на стабільні підручники на 1935/36 навчальний рік для 

початкових, неповних середніх та середніх шкіл (рис. 3), де вказуються назви 

предметів усіх ланок школи та передбачається графа для зазначення кількості 

підручників згідно з потребою школи [28, арк. 62-64]. Згідно з цим 

замовленням державні видавництва мали надрукувати, а торговельне 

підприємство «ВУ Коопкнига» організувати продаж підручників районним і 

міським відділам народної освіти.  

Проте, судячи з архівних матеріалів, ця робота здійснювалася з великими 

труднощами. Бюджетних коштів на ці потреби бракувало. Для розв’язання 

фінансової проблеми було прийнято рішення про залучення батьківських 

коштів до процесу закупівлі підручників [28, арк. 54]. Організаційно-

методичним забезпеченням цього процесу також займалися інспектори і 

методисти міського відділу освіти. 
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Рис. 3. Бланк замовлення на стабільні підручники (1935/1936 навч. рік) 

 

На виконання постанов ЦК ВКП(б) щодо змін у змісті, методах і формах 

освіти в середині 30-х років в усіх областях було розгорнуто організаційну і 

методичну роботу. Про підвищення рівня методичної роботи з педагогічними 

кадрами йдеться у звіті про стан методичної роботи в Зінов’євському районі 

Одеської області за перше півріччя 1932/1933 навчального року. Там, зокрема, 

зазначається, що «в основу методичної роботи в районі покладено постанови 

ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)У та інші постанови про школу. Ці історичні постанови 

опрацьовувалися серед учителів, робітників і колгоспників. На основі цих 

постанов РВНО та учбові заклади склали плани реалізації їх. (…) На ряду з 

гарними зразками методів шкільної роботи є окремі випадки, коли вчитель не 

володіє зовсім знаннями і вміннями організувати пед. процес (…). Цих 

прикладів досить, щоб охарактеризувати як методичні, так і ідеологічні 

збочення, що мають місце серед вчителів нашої школи Зінов’євського району. 

Всі ці хиби виправлялися в процесі їх виявлення і висвітлювались на 

конференції та кущових нарадах у місті і районові. Трапляється серед вчителів 

неприпустиме поводження з учнями: зав’язують очі, ставлять у куток тощо. 

Загалом заходи дали значні зрушення в справі ліквідації головної хиби школи. 

Але політехнічну школу ще й досі характеризує високий рівень неуспішності, 

коли за перший квартал успішність пересічна по району була 89%, та за перше 

півріччя ми маємо успішності (попередні відом.) 93%. Щоб забезпечити 

підвищення кваліфікації педагога, допомогу молодшому вчителю та добру 

підготовку вчителя, Методсектор ВНО організував при кожній зразковій, 

опорній та масових школах робітні бібліотеки вчителя з таких відділів: а) 

педагогічний та методичний; б) соціально-економічний відділ; в) політехнічний 

відділ; г) відділ підручної літератури. Ці бібліотеки зараз поповнюються новою 

літературою» [34, арк. 69-71]. 

Приєднуємось до позиції Л. Березівської, яка позитивними результатами 

реформи освіти 30-х років вважає поступову реалізацію загального 

обов’язкового початкового навчання, порушення питання про загальну 

семирічну освіту, підвищення наукового рівня змісту освіти та навчальної 

літератури; негативними – уніфікація освіти та винищення в ході репресій 
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великої кількості українських освітян, що спричинило жахливі наслідки для 

школи [1, с. 402]. Не обминули репресії 30-х – 40-х років і Кіровоградський 

міський відділ освіти. За спогадами очевидців п’ять його працівників були 

заарештовані за політичними обвинуваченнями. На жаль, доля цих людей 

невідома. 

Міський методичний кабінет у 40-х – 50-х роках. Після створення у 

1939 р. Кіровоградської області та обласного інституту підвищення кваліфікації 

вчителів змінилися і функції міської методичної служби. Вона отримала назву 

«міський педагогічний кабінет» з середини 50-х років – «міський методичний 

кабінет», який став працювати під безпосереднім керівництвом інституту, але 

структурно й організаційно належав до міського відділу освіти.  

В роки окупації функціонування загальноосвітньої школи не 

припинилося, але пріоритетом для німецької влади стала початкова освіта та 

окремі напрями середньої спеціальної освіти. Також було відновлене навчання 

в деяких вищих навчальних закладах, проте їх спеціалізація свідчила, що німці 

дозволяли підготовку переважно спеціалістів сільськогосподарського 

спрямування, окремих галузей промисловості та вчителів для початкових шкіл 

[15, с. 39; 17, с. 790].  

У Кіровограді окупанти дозволили українській цивільній владі відновити 

діяльність частини загальноосвітніх навчальних закладів у вересні 1941 року. 

Суттєвою перешкодою в цьому була зайнятість військами приміщень деяких 

шкіл, бібліотек і клубів під казарми й шпиталі. До кінця 1941 року в 

Кіровограді діяло 12 шкіл із 33. Протягом першого навчального року під час 

окупації відновилася робота більшості шкіл і дитячих будинків Кіровоградської 

області. Питаннями функціонування освіти в окупованому місті, як правило, 

займалися відділ освіти при Міській Управі та шкільна комісія товариства 

«Просвіта» [19]. З перших же днів їм довелося вирішувати серйозні кадрові, 

фінансові та матеріально-технічні проблеми. Найскладнішими були кадрові, 

оскільки педагогічних працівників бракувало з причин сталінських репресій 

кінця 30-х років, мобілізації до Червоної армії, евакуації та нацистських 

репресій проти української інтелігенції.  

У школах області вивчалися арифметика, українська мова, німецька мова, 

вітчизнянознавство, у частині з них – Закон Божий. З ініціативи відділу освіти в 

Кіровограді відкрилися курси з вивчення німецької й української мов. У газеті 

«Кіровоградські вісті» регулярно друкувалися статті патріотичного та 

антибільшовицького спрямування, репортажі про різні події шкільного життя. З 

ініціативи похідних груп Організації українських націоналістів (ОУН) 

відновилися осередки «Просвіти» [3, с. 201]. Головне завдання, що ставилося 

перед школою і як його розуміла місцева влада, озвучила кіровоградська газета 

«Українські вісті» в № 4 за 14 січня 1942 року: «…Учням з першого ж дня в цих 

школах доведено всю серйозність і велич тих завдань і вимог, що стоять перед 

ними в галузі набуття глибоких, ґрунтовних знань та їхньої поведінки, 

відповідно до завдань нової епохи в житті нашої рідної Країни. Це цілком 

зрозуміло. Учні мусять усвідомити всю відповідальність, яку вони несуть перед 

державою, школою, учителем і батьками за якість своєї навчальної роботи, 
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ставлення до неї і свою поведінку. Із школи учень повинен вийти цілком 

культурною людиною, в найкращому розумінні цього слова, озброєним 

справжніми знаннями… Побажаємо, щоб школа рішуче стала на шлях 

виховання гідних синів нашої дорогої вільної Батьківщини в дусі відданості 

справі національного відродження нашого многострадального народу» [15, с. 

39].  

Зрозуміло, що німецька влада не дала цим ідеям розвитку. Не для того 

німці прийшли в Україну, щоб відроджувати українську духовність, яку перед 

тим жорстко нищила інша тоталітарна влада – радянська. Масові арешти 

національно налаштованих педагогів у Кіровоградській області припали на 

весну-літо 1943 року. Понад 60 працівників освіти, серед яких були учителі, 

інспектори і методисти відділів освіти, відправили до тюрми «СД» 

м. Кіровограда, де кілька людей стратили, а інших переправили до концтаборів 

[15, с. 48].  

Після звільнення міста у січні 1944 р. поновлюється робота міського 

педагогічного кабінету на радянській нормативно-правовій базі. Незважаючи на 

брак кадрів, органи внутрішніх справ та держбезпеки заарештували понад 50 

педагогів міста, серед яких були і працівники міського відділу освіти, за 

звинуваченням у колабораціонізмі. За свідченнями очевидців, ці люди провели 

у таборах від 5 до 10 років. Більшість із них звідти не повернулася.  

У серпні 1944 р. активізується методична робота в місті. Згідно з 

рекомендаціями обласного методичного кабінету, який у 1947 роцi був знову 

реорганiзований в iнститут пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв, регулярно 

здійснювалися міські методичні заходи (серпневі й січневі (інколи – грудневі) 

наради (конференції) педагогічних працівників шкіл і дитячих садків міста – з 

пленарною частиною та секційними засіданнями; засідання міських предметних 

методичних комісій, до яких входили вчителі одного фаху тощо) [31; 35–37]. 

Розвиток міської методичної служби у 60-х – 80-х роках. Кінець 50-х – 

початок 60-х років ХХ століття можна назвати періодом творчого педагогічного 

пошуку. Міністерством освіти СРСР були впроваджені нові навчальні плани, 

програми, покликані наблизити школу до життя. Закон «Про зміцнення зв’язку 

школи з життям та про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР», 

ухвалений у 1958 році, впроваджував обов’язкову восьмирічну освіту. У цьому 

ж документі містилися рекомендації щодо поліпшення методичної роботи: 

відхід від вузькометодичного характеру, удосконалення методів виховної 

роботи, трудового навчання, а також вимога підвищення якості шкільних 

програм і підручників [3, с. 321–322].  

Отже, на початок 60-х років ХХ століття було сформульовано стратегію 

розвитку освіти, яка певною мірою зумовила створення моделі освіти на 

найближчу перспективу. Впровадження загальної обов’язкової середньої освіти 

у 70-х роках ХХ століття викликало потребу в суттєвому підвищенні 

кваліфікації педагогічних кадрів [6, с. 14–26]. З середини 80-х років ХХ століття 

у країні широко розгорнулася діяльність педагогів-новаторів (Є.М. Ільїн, 

С.М. Лисенкова, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинін та ін.), яка мала велике значення 

для реформування системи підвищення кваліфікації, розширення її завдань та 
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функцій, поглиблення принципів і змісту. Перетворення 70-х – початку 80-х 

років були завершені реформою 1984 року, згідно з якою запроваджувалася 

одинадцятирічна школа, встановлювалося навчання дітей з шестирічного віку, 

переглядалися предметні програми щодо посилення їх наукового рівня, 

розглядалася можливість набуття учнями професій в умовах загальноосвітньої 

школи [3, с. 351–352].  

 Усі ці процеси не могли не відбитися на роботі міської методичної 

служби. У 1973 році склалася нова її структура. Відтепер існувало два районні 

методичні кабінети (Ленінський і Кіровський) та міський методичний кабінет, 

функції якого значною мірою змінилися, набравши переважно координаційного 

характеру. 

У Ленінському районному методичному кабінеті завідувачами 

працювали: 

 Тамара Василівна Шевченко – 1974 – 1983 роки; 

 Клавдія Олександрівна Березіна – 1983 – 1985 роки; 

 Людмила Михайлівна Борота – 1985 – 1990 роки; 

 Тамара Іванівна Валькова – 1990 – 1991 роки.  

За цей час прославилися значним внеском у справі методичної роботи та 

залишилися у пам’яті педагогів міста імена таких методистів: Алевтини 

Іванівни Федорової, яка проводила активну роботу з учителями предметів 

природничо-математичного циклу та відповідала за атестацію педагогічних 

працівників; Людмили Броніславівни Богданович, Мар’ям Абдулаївни 

Гіріч, Валентини Володимирівни Тригуб, Людмили Дмитрівни Талпи, 

Валентини Костянтинівни Брагіної, які в різні часи організовували 

методичну роботу з педагогами району; Валентини Іванівни Луценко, що 

проявила себе здібним організатором роботи з педагогами дошкільних 

навчальних закладів. З директорами шкіл методичну роботу проводив завідувач 

районного відділу освіти Микола Микитович Ніколаєнко. За бібліотечні 

фонди відповідала Людмила Іванівна Овчиннікова. Усім їм були притаманні 

високий професіоналізм, відданість справі. 

Слід відмітити, що становлення методичного кабінету Ленінського 

районного відділу народної освіти було досить тривалим. Спочатку він був 

організований на базі школи № 5 (нині гімназія імені Т. Шевченка), а з 1982 

року розташовувався в приміщенні Ленінського райвиконкому. Працівники 

методичного кабінету разом з методичним активом (Наталією Сергіївною 

Мельниченко (СШ № 11), Йосипом Яковичем Шварцом (СШ № 6), Альфредом 

Львовичем Красним (СШ № 34), Левом Давидовичем Мельницьким (СШ № 

34), Сталіною Леонідівною Малицькою (СШ № 11), Тамарою Василівною 

Шевченко (СШ № 5), Світланою Олексіївною Трічевою (СШ № 16), Олексієм 

Яковичем Запісочним (СШ № 1), Еллою Сергіївною Вариводою (СШ № 16), 

Людмилою Максимівною Колядою (СШ № 5) та ін. проводили різноманітні 

методичні заходи, які сприяли розвитку творчих здібностей педагогів району. 

У жовтні 1977 року на посаду завідувача методичного кабінету 

Кіровського районного відділу народної освіти міста Кіровограда була 
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призначена вчителька англійської мови Надія Іванівна Садова.  
 

Тоді була лише одна посада методиста 

загальноосвітніх шкіл. Зінаїда Іванівна 

Бобильова, вчителька математики, обіймала її. 

Але згодом вийшла на пенсію. В різний час на 

цій посаді працювали Вікторія Марківна 

Стоян, вчителька фізики; Тетяна Іванівна 

Демченко, вчителька української мови і 

літератури; Антоніна Іванівна Денисова, 

вчителька англійської мови. 

Поступово вводились нові посади: 

методиста бібліотечних фондів, методиста з 

опіки і піклування, з виховної роботи. 

На посаду методиста з бібліотечних 

фондів була призначена Галина Гаврилівна Саєнко, вчителька російської 

мови і літератури. Після її переходу на роботу до ЗШ № 20 заступником 

директора з навчально-виховної роботи на її місце прийшла Тетяна Борисівна 

Орлова, вчителька історії. 

На посаду методиста з кадрових питань була призначена вчителька 

математики Любов Іванівна Проценко, на посаду методиста з виховної 

роботи – вчителька англійської мови Валентина Альбертівна Герасименко. 

Методистами з навчальних предметів стали Людмила Петрівна Баранцева, 

вчителька російської мови і літератури та Любов Степанівна Краснова, 

вчителька історії. 

У методичному кабінеті була бібліотека. Як згадує Н.І. Садова, у ній було 

стільки методичної, довідникової літератури, підручників, що було введено 0,5 

ставки бібліотекаря. Цю посаду обіймала Любов Сергіївна Ульянчикова. 

До самого розформування районних відділів освіти міста Кіровограда 

методичний кабінет працював у складі: Садова Н.І. – завідувач; Денисова А.І., 

Баранцева Л.П., Краснова Л.С. – методисти з роботи з учителями 

загальноосвітніх шкіл; Проценко Л.І. – методист з кадрових питань; Орлова 

Т.Б. – методист з роботи з бібліотечними фондами; Герасименко В.А. – 

методист з виховної роботи; Близнюк Л.П. та Стоян В.М. – методисти з опіки і 

піклування; Ульянчикова Л.І. – бібліотекар; Клюєва Л.П. та Лихацька В.М. – 

опікувались дитячими садками. 

У Н.І. Садової збереглась фотографія працівників методкабінету, 

зроблена в січні 1992 року, через півроку після реформування системи 

управління освітою міста та об’єднання районних методичних кабінетів. На ній 

у першому ряду, починаючи з лівого краю: Денисова А.І., Баранцева Л.П., 

Садова Н.І. У другому ряду: Орлова Т.Б., Проценко Л.І., Федорова А.І. та 

Герасименко В.А. Інші методисти тоді вже працювали на різних посадах у 

навчальних закладах міста. 

Методистом методкабінету, як згадує Н.І. Садова, стати було не просто. 

Потрібно було мати стаж педагогічної роботи не менше 8 років, бути 
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Ленінського районних методичних 

кабінетів 
 

авторитетною, знаною людиною в районі. Як правило, такий учитель очолював 

у школі методичне об'єднання, мав відмінні організаторські здібності та 

авторитет серед фахівців. 

У районах велась системна робота з 

керівниками шкільних методичних 

об’єднань вчителів-предметників. Вони 

добре знали шкільні програми та завдання, 

що стояли перед методичною службою; 

чітко уявляли, якою системою знань, умінь 

і навичок мав володіти вчитель. 

Отже, вчитель, якого запрошували на 

роботу до методкабінету, не був новачком у 

методичній справі. До того ж, кожен 

методист обов’язково проходив місячні 

курси у місті Києві при Центральному 

інституті підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 
 

Семінари мали різні форми: практичні і теоретичні. На семінарах-

практикумах вчились складати розклад уроків, писати накази, довідки, вести 

ділові папери, різним формам колективної та індивідуальної методичної 

роботи, підготовці та проведенню педрад і багатьом іншим питанням. 

З директорами шкіл Кіровського району працювали як Садова Н.І., так і 

завідуючі райвно: в різні роки Дрига В.П. та Піценко П.О. 

Методичний кабінет Кіровського райвно мав великий учительський 

актив. До нього входили такі знані вчителі як Морозова А.О., Жижко В.О., 

Гейко Н.М., Щитковський М.М., Ульянцева Т.А., Гетьман Г.Р., Стадна Л.Т., 

Жарська Л.М., Індик О.В., Засінець Л.В., Дубіна Т.О., Алейнікова А.О., 

Шеховцова А.В., Журило Т.І., Крамаренко Л.М., Тихоненко С.І., 

Брайловська З.М., Шарова А.І., Озерна Н.І., Каюков В.І. Тому, коли в 1990 році 

вперше постало питання проведення конкурсу «Вчитель року» (а положення 

про конкурс не було чітко виписане), методичний актив швидко розробив 

форму і зміст проведення. 

Методисти дружно попрацювали відносно організації та музичного 

оформлення проведення цього конкурсу, який проходив у будинку культури 

імені Компанійця. Учасники конкурсу показували свою фахову компетентність, 

інтелект, кмітливість, знання вікових особливостей учнів (розв’язували 

конфліктні ситуації), загальнокультурний розвиток, свої хобі. Переможцем 

виявився вчитель історії середньої школи № 18 Щитковський М.М. Усі вчителі, 

які брали участь у конкурсі, одержали в нагороду підбір методичної літератури. 

Як зауважує Н.І. Садова, фінансування методичних заходів: конференцій, 

конкурсів та ін., було відмінним. Коштів вистачало на все: оренда приміщення, 

озвучування, квіти, подарунки, відрядження, канцелярські товари, передплата 

періодики тощо. Крім того, на її переконання, тогочасні масові заходи – 

конференції й семінари – були досить актуальними. Наприклад, про 
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здоров’язберігаючі технології турбувались і в той час. І одна з конференцій 

була присвячена саме цьому питанню. В її роботі взяли участь гості з Москви – 

ентузіасти з центру відомого тоді П. Іванова. 

Методисти працювали дружно, злагоджено, була взаємозамінність. 

Цікаво складався план роботи. Спершу він мав графічний вигляд і було видно, 

який методист як завантажений. У той період оргтехніка, в порівнянні з 

сьогоднішнім днем, була примітивною – механічна, а потім електрична 

друкарська машинка. Своєї друкарки і секретаря методичний кабінет не мав. 

Зарплата методистів і завідувача методичного кабінету була невеликою в 

порівнянні з директором школи, заступником і навіть учителем. Відпустка була 

36 робочих днів або 42 календарні. Попри все це методисти сумлінно 

виконували свою роботу, вивчали і впроваджували передовий педагогічний 

досвід і нові технології навчання. В той час було актуальним проведення 

нестандартних уроків та бінарних. Створювались шкільні методичні кабінети. 

Кращим на той час вважався методкабінет ЗШ № 23 (заступник директора – 

Ніна Іванівна Долженко), а в Ленінському районі – ЗШ № 16. На базі 

Кіровського методичного кабінету та методичного кабінету ЗШ № 23 відбулося 

стажування методистів та завідувача Компаніївського районного методкабінету 

Кіровоградської області (завідувач – Петро Володимирович Романенко). 

Бувало, що за досвідом роботи їздили в інші райцентри і навіть області. 

Наприклад, до С.П. Логачевської (Петрівський район). Прочитавши статтю у 

газеті про створення класів підвищеної педагогічної уваги, класів вирівнювання 

знань, Н.І. Садова їздила до міста Боярка Київської області з метою вивчення 

передового досвіду. 

Методична майстерність працівників Кіровського райметодкабінету 

дозволила їм успішно працювати директорами шкіл та заступниками 

директорів шкіл з навчально-виховної роботи (Краснова Л.С. – директор 

гімназії нових технологій навчання; Проценко Л.І. – директор ЗШ № 35; 

Садова Н.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗШ № 4; 

Баранцева Л.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи ЗШ № 33; 

Денисова А.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи СЗШ № 6; 

Демченко Т.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії 

№ 9). Орлова Т.Б. та Герасименко В.А. перейшли на учительську роботу і стали 

вчителями-методистами. 

Міська методична служба у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ століття. 

Модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 90-х 

роках була пов’язана з загальними тенденціями оновлення загальноосвітньої 

школи й формуванням нової системи післядипломної освіти. Почався активний 

процес зміни структури й перейменування інститутів удосконалення вчителів у 

інститути післядипломної освіти педагогічних кадрів, що більш точно 

відображало зміст їх діяльності. Це свідчило про прагнення піднести роботу з 

педагогічними кадрами на новий рівень. Значний вплив на якість змін 

здійснила ухвалена урядом у 1994 році «Державна програма «Освіта» (Україна 

ХХІ століття)». 

На початку 1992 року в Кіровограді було реорганізовано систему органів 



298 

управління освітою та методичної роботи. Після скасування районних відділів 

освіти та районних методичних кабінетів була створена нова система 

методичної роботи, яка функціонувала у межах новоствореного управління 

освіти виконкому Кіровоградської міської ради. Першим начальником 

управління освіти з 1992 р. до 1997 р. був Віктор Павлович Дрига, 

заступником начальника працювала Раїса Олександрівна Пилипенко (у 1997–

1998 рр. – начальник управління). Міського методичного кабінету як окремого 

органу не існувало. Методичні функції виконували спеціалісти-методисти 

управління освіти (шість посад). Очолював методичну службу провідний 

спеціаліст-методист.  

На посаді провідного спеціаліста-методиста в 1992–1993 рр. працював 

Олександр Едуардович Жосан (з 1994 р. – директор загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 33, з 2005 р. – працівник обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти). Він відповідав за організаційно-методичне забезпечення 

становлення закладів освіти нового типу, проведення першого і другого етапів 

предметних олімпіад, роботу міських методичних об’єднань заступників 

директорів шкіл з навчально-виховної роботи, учителів англійської, німецької, 

французької та іспанської мов.  

Організаційно-методичне забезпечення діяльності міських методичних 

об’єднань здійснювали такі методисти: 

- учителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня 

Антоніна Іванівна Денисова;  

- учителів природничо-математичного циклу – Алевтина Іванівна 

Федорова; 

- учителів історії та інших суспільствознавчих предметів – Анатолій 

Віталійович Войний; 

- учителів філологічних предметів та шкільних бібліотекарів – Людмила 

Петрівна Баранцева, яка також відповідала за поповнення бібліотечних 

фондів та забезпечення експертизи новоствореної навчальної літератури; 

- вихователів дошкільних навчальних закладів – Валентина Іванівна 

Луценко.  

За роботу з заступниками директорів шкіл з виховної роботи, 

піонерськими вожатими (педагогами-організаторами), класними керівниками 

відповідала Валентина Костянтинівна Сокотнюк (з 1997 р. – відповідальний 

працівник міськвиконкому).  

Значну роль у становленні нової методичної служби відіграли 

спеціалісти-інспектори управління освіти Валентина Іванівна Усачова, 

Валентина Миколаївна Лихацька, Михайло Федорович Водяницький, 

Світлана Андріївна Болсун. 

На фотографіях 1992 року: увесь склад управління освіти міськвиконкому 

(рис. 6) та спеціалісти-методисти.  
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Спеціалісти-методисти управління освіти 

виконкому Кіровоградської міської ради 

(верхній ряд: А. І. Денисова, О. Е. Жосан; 

нижній ряд: Л. П. Баранцева, 

А. В. Войний, А. І. Федорова) 

 
 

Управління освіти виконкому Кіровоградської міської ради  

(ліворуч – В. П. Дрига; у верхньому ряду четверта від правого краю – Р. О. Пилипенко) 

 

На ці роки припали суттєві зміни у системі загальної середньої освіти в 

Україні, так і в системі науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу. Відповідно до вимог Закону про освіту, нових положень 

про загальноосвітній навчальний заклад, про атестацію педагогічних 

працівників та ін. впроваджувалися нові форми роботи з педагогами, широко 

заохочувалася їхня творчість, зокрема й у створенні навчальної літератури. У 

січні 1993 р. міською методичною 

службою був проведений перший 

міський методичний ярмарок, на 

якому було представлено понад 800 

методичних розробок педагогів міста, 

серед яких були навіть навчальні 

посібники для учнів і навчально-

методичні посібники для вчителів. 

Велика увага в них приділялася 

оновленню змісту освіти та 

становленню системи національного 

виховання учнів. Згодом такі заходи 

стали традиційними.  

З метою пошуку цікавих ідей, 

ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом у 1992 – 1993 

рр. були організовані поїздки 

спеціалістів-методистів до Львова та 

Черкас, де вони ознайомилися з 

системою роботи міських методичних 

служб. 

Восени 1993 року згідно з 

рішенням міськвиконкому було 

поновлено функціонування міського 
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М.В. Пахолівецька 

методичного кабінету, директором, а потім завідувачем якого була призначена 

Алевтина Іванівна Федорова. Вона здійснювала загальне керівництво 

роботою служби, організаційно-методичне забезпечення становлення закладів 

освіти нового типу, методичних об’єднань заступників директорів шкіл з 

навчально-виховної роботи, учителів біології та хімії. Завдяки її високому 

професіоналізму протягом двох наступних років здійснювалося становлення 

структури та уточнення змісту роботи методичного кабінету, його кадрового 

забезпечення. Крім спеціалістів-методистів, що були переведені на посади 

методистів методичного кабінету, в цей час працювали методистами 

Марцеліна Володимирівна Пахолівецька, яка здійснювала організаційне 

забезпечення різних форм методичної роботи вчителів початкових класів та 

вихователів груп продовженого дня; Світлана Володимирівна Хлопотіна, 

Наталія Валеріївна Журавльова, які відповідали за методичну роботу з 

заступниками директорів шкіл з виховної роботи; Ірина Володимирівна 

Богомолова, а з 1999 року – Світлана Анатоліївна Голоцван, які 

організовували роботу з учителям-філологами, Валентина Іванівна Баранова, 

а пізніше – Наталія Дмитрівна Ходак, які працювали з учителями 

математики, фізики та інформатики. 

У другій половині 90-х рр. міський методичний кабінет продовжував 

пошуки нових шляхів удосконалення науково-методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладах міста відповідно до нових вимог національної доктрини 

розвитку освіти та державних стандартів освіти. 

У Національній доктрині розвитку освіти зазначається, що якiсть освiти є 

нацiональним прiоритетом, передумовою нацiональної безпеки держави та 

дотримання мiжнародних норм i вимог законодавства України щодо реалiзацiї 

права громадян на освiту. Висока якiсть освiти передбачає взаємозв’язок освiти 

i науки, педагогiчної теорiї та практики, визначається на основi державних 

стандартiв освiти та оцiнки громадськiстю освiтнiх послуг. Держава постiйно 

здiйснює монiторинг якостi освiти, забезпечує його прозорiсть, сприяє розвитку 

громадського контролю.  

В умовах реформування національної системи освіти в Україні на початку 

ХХІ століття, як зазначається у чинному законодавстві [4; 5], винятково 

важливого значення набуває систематична робота з 

підвищення професійного рівня вчителя у системі 

післядипломної освіти.  

За ініціативою Валентини Іванівни Баранової 

(заступника начальника управління освіти міської ради) 

та за підтримки начальника управління освіти Анатолія 

Андрійовича Приліпка у 2001 році було створено 

Центр методичної та соціально-психологічної служби 

(ЦМСПС), який об’єднав методичний кабінет та відділ 

соціально-психологічної служби. Всі методисти 

методичного кабінету залишилися працювати на своїх 

посадах в ЦМСПС. 
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Післядипломна освіта сьогодні – це освіта дорослих, навчання та 

розвитку фахівців з метою приведення їхнього професійного рівня у 

відповідність до освітніх стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих 

потреб, удосконалення наукового та загальнокультурного рівня, стимулювання 

та розвитку творчого і духовного потенціалу особистості. Отже, методологія 

післядипломної освіти сьогодні базується на особистісному й фаховому 

зростанні людини протягом усього життя [7; 13]. Саме цю методологію було 

використано Марцеліною Володимирівною Пахолівецькою з метою 

модернізації системи методичної служби міста. Вона працює директором 

центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради з дня його заснування (2001 рік). Марцеліна 

Володимирівна розробила інструментарій щодо вивчення особистості педагога 

та результативності його роботи, створила особистісно-розвивальну модель 

роботи з педагогічними кадрами відповідно до рівнів сформованості 

дидактичних умінь. Завдяки її керівництву склалася цілісна система методичної 

роботи з педпрацівниками навчальних закладів міста [14].  

Марцеліна Володимирівна забезпечила психолого-педагогічний супровід 

кожного міського методичного заходу. Як результат – центр методичної 

служби став переможцем обласного етапу та визнаний кращим в Україні за 

напрямком діяльності «Організація пошукових досліджень у галузі розробки та 

впровадження нових освітніх технологій» у Всеукраїнському огляді-конкурсі 

діяльності методичних кабінетів (2004 р.). Узагальнений досвід роботи 

М.В. Пахолівецької як керівника центру методичної та соціально-психологічної 

служби з проблеми «Управління розвитком творчого потенціалу педагога» 

схвалено Вченою радою Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (протокол від 16.11.2010 р. 

№ 4). Під її керівництвом узагальнено досвід педагогів міста щодо 

впровадження в практику педагогічних ідей В.О. Сухомлинського (підсумком 

цієї роботи стало видання 57 посібників), створюються умови для 

впровадження в навчальних закладах міста освітніх проектів та програм, 

зокрема, «Росток», «Intel®Навчання для майбутнього», «Сто відсотків», 

«Розвиток критичного мислення школярів», «Міжнародна освітня та ресурсна 

мережа». 

За сумлінну працю М.В. Пахолівецькій присвоєне звання «Заслужений 

вчитель України» (2006 р.). У 2012 році вона стала лауреатом обласної 

педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського. Відповідно до рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради у 2004 р. фото 

М.В. Пахолівецької розміщено на міській дошці пошани. 

З 2001 по 2006 рік на посаді заступника директора центру методичної та 

соціально-психологічної служби працювала Алевтина Іванівна Федорова. 

Цілеспрямовану роботу вона вела з заступниками директорів, методичним 

активом педагогічних працівників навчальних закладів міста, яких залучала до 

підготовки міських методичних заходів. Нею розроблено значну кількість 

методичних рекомендацій з різних напрямів роботи. Велику увагу приділяла 

навчанню молодих методистів.  
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М.П. Пахолівецька, 

Н.Ю. Чередніченко у бібліотеці 

ЦМСПС 

Людмила Петрівна Баранцева працювала на посаді заступника 

директора центру методичної та соціально-психологічної служби у 2006 – 

2007 роках. Маючи великий досвід 

управлінської діяльності в школі, 

постійно шукала нові шляхи підвищення 

ефективності проведення методичних 

заходів, удосконалення системи роботи 

щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

З 2001 по 2012 роки заступником 

директора центру методичної та 

соціально-психологічної служби 

працювала Наталія Юріївна 

Чередніченко. Значну увагу вона 

приділяла організації роботи з 

обдарованими дітьми. Нею розроблена 

Концепція підготовки педагогічних 

кадрів міста щодо роботи з 

обдарованими дітьми. Результатом 

реалізації концепції стали активна участь 

та призові місця учнів у різноманітних 

інтерактивних конкурсах, фестивалях, 

предметних олімпіадах різних рівнів. 

 

Наталія Юріївна здійснювала активну діяльність щодо виконання 

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 

«Сто відсотків»: підготувала методичні рекомендації щодо створення та 

функціонування веб-сайту навчального закладу та особливостей роботи в 

режимі «Конференція» на порталі «Класна оцінка», здійснювала індивідуальне 

та групове консультування щодо удосконалення змісту веб-сайтів навчальних 

закладів, організовувала і проводила он-лайн методичні заходи на порталі 

«Класна оцінка» та інші заходи, які сприяють удосконаленню навичок 

володіння ІКТ педагогами. Як тренер Міжнародної програми «Intel. Навчання 

для майбутнього» підготувала 67 педагогів-тренерів щодо впровадження даної 

програми в навчальних закладах міста. Є координатором України в 

міжнародній програмі IEARN (міжнародна освітня ресурсна мережа). Є 

координатором учнівського Інтернет-проекту «Радон у Кіровограді: міфи та 

реальність», який реалізується в рамках обласної програми «Стоп: радон». 

Тетяна Вікторівна Кравцова працювала в центрі методичної та 

соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради у 2002–2013 

роках. За час роботи виявила високий рівень професіоналізму, ініціативи та 

творчості.  
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В. Кравцова 

Важливою сферою професійних інтересів Т.В. Кравцової було створення 

адаптованої системи методичної роботи з заступниками директорів з виховної 

роботи, директорами позашкільних навчальних закладів, завідувачами центрів 

естетичного виховання.  

Тетяна Вікторівна забезпечувала психолого-

педагогічний супровід кожного міського 

методичного заходу. Прагнула надати методичній 

роботі випереджувального характеру, оптимально 

поєднувала індивідуальні та колективні форми 

роботи. Глибоко вивчала досвід організації виховної 

роботи в закладах освіти міста. 

З метою пропаганди та розвитку дитячої 

творчості, підвищення виконавської майстерності в 

учнівських мистецьких колективах, виявлення 

обдарованих дітей, надання методичної та 

професійної допомоги керівникам гуртків, вивчення 

і популяризації в навчальних закладах міста традицій і звичаїв 

Кіровоградщини, підвищення рівня естетичного виховання підростаючого 

покоління Тетяною Вікторівною забезпечувалася ефективність системи роботи 

з обдарованими дітьми шляхом організації різноманітних конкурсів, 

фестивалів. Продовжується традиція щорічного проведення міського 

фестивалю дитячої та юнацької творчості „Степові джерела‖.  

У різні роки в ЦМСПС працювали методистами: Валентина 

Костянтинівна Брагіна, Світлана Генадіївна Кумпан (опікувалися 

вчителями історії, правознавства, трудового навчання), Валентина Іванівна 

Луценко, Наталія Борисівна Яковець (організовували роботу з педагогами 

дошкільних навчальних закладів), Олена Вікторівна Половенко, Зоя 

Сергіївна Бойко, Тетяна Сергіївна Волощук (відповідали за забезпечення 

навчальних закладів підручниками та їх апробацію), Оксана В’ячеславівна 

Борщенко (організовувала методичну роботу з учителями хімії, біології), 

Оксана Сергіївна Смоліна (здійснювала методичну роботу з учителями 

іноземних мов), Віра Володимирівна Соколова, Ірина Анатоліївна 

Маранська (здійснювали методичну роботу з вчителями-філологами), Олена 

Олександрівна Проценко, Олена Миколаївна Безкоровайна (опікувалися 

роботою вчителів математики, фізики, інформатики), Олена Василівна Індик, 

Людмила Анатоліївна Лікаренко (відповідали за підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на курсах, їх участь в обласних міжкурсових заходах 

та організовували методичну роботу з учителями економіки), Наталія 

Вікторівна Цумарєва (організовувала методичну роботу з соціальними 

педагогами та практичними психологами навчальних закладів міста), 

Валентина Іванівна Приліпко (відповідала за експериментально-

дослідницьку діяльність у закладах освіти нового типу), Надія Михайлівна 

Вернигора (організовувала моніторинг якості освіти різних рівнів).  

З 2007 року працюють у ЦМСПС Антоніна Олександрівна Паращук 

(працює з учителями біології, хімії, географії, основ здоров’я та трудового 
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навчання), Наталя Олександрівна Бабіч (організовує роботу з педагогами 

дошкільних навчальних закладів міста), Станіслав Сергійович Степанчук 

(відповідає за роботу з учителями фізичної культури та основ Захисту 

Вітчизни), Тетяна Іванівна Федорченко (працює з вихователями груп 

продовженого дня, вчителями-логопедами, дефектологами, вчителями музики 

та образотворчого мистецтва). 

З 2010 року методистом іноземних мов працює Світлана Юріївна 

Бондаренко. Наталія Василівна Головатюк здійснює методичну роботу з 

учителями математики, фізики, інформатики.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
 

З 2012 року влилися в лави методистів Наталія Іллівна Романовська 

(організовує роботу з учителями філологами), Валентина Вікторівна Богачук 

(відповідає за підвищення кваліфікації педагогів шляхом проходження курсів 

при КОІППО), Тетяна Василівна Горбунова (організовує методичну роботу з 

керівниками гуртків, педагогами-організаторами) та Віра Володимирівна 

Шутурмінська (відповідає за бібліотечні фонди, організацію методичної 

роботи з бібліотекарями, апробацію навчальної літератури). З 2013 року 

Марина Володимирівна Сосновська працює методистом з питань діяльності 

соціальних педагогів та практичних психологів навчальних закладів міста.  

Працівники ЦМСПС, 2011 р. 
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Н.А. Шаповалова (у центрі) на методичному заході 

Тетяна Анатоліївна Шаповалова працює в ЦМСПС з 2007 року на 

посаді методиста історії та правознавства, а з 2013 року – на посаді заступника 

директора ЦМСПС, відповідає за роботу відділу соціально-психологічної 

служби та організовує методичну роботу з заступниками директорів з виховної 

роботи навчальних закладів; багато зусиль спрямовує на розвиток професійної 

компетентності, стимулювання самоосвіти педагогів. Системний підхід у 

плануванні методичної роботи забезпечується завдяки гнучкості планування, 

чіткості мети, поетапному впровадженню, моделюванню програми підготовки 

педагогів до пошукової, дослідницької діяльності. 

 

Антоніна Борисівна Островська, заступник директора центру 

методичної та соціально-психологічної служби з 2012 року, відповідає за 

організацію методичної роботи з заступниками директорів з навчально-

виховної роботи та з резервом керівників навчальних закладів.  

За час роботи методисти і працівники керівного складу ЦМСПС виявили 

високий рівень професіоналізму, ініціативи й творчості, досконало володіють 

ефективними методами і формами організації методичної роботи з педагогами, 

як індивідуальними, так і колективними, надають їй випереджувального 

характеру. 
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Сьогодні ЦМСПС є структурним підрозділом управління освіти 

Кіровоградської міської ради (начальник управління – Лариса Давидівна 

Костенко) і функціонує як науково-методична установа, що відповідно до 

чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста, організовує 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Саме за ініціативою Лариси 

Давидівни було впроваджено функціонування мережі веб-сайтів навчальних 

закладів, управління освіти і ЦМСПС та розпочався новий етап розвитку освіти 

міста – створення науково-методичного середовища діяльності навчальних 

закладів міста.  
 

 

 

 

Пістрюга С. В., 

директор педагогічно-меморіального 

музею А.С. Макаренка 

 

Історія розвитку освіти Долинщини 
 

Кожна історична доба характеризується своїми історичними подіями. 

Дослідивши фактичний архівний матеріал розвитку методичної служби при 

відділі освіти райдержадміністрації Долинського району Кіровоградської 

області, можна зробити висновок, що теоретичні і практичні надбання багатьох 

методик сучасності носять поступальний історичний характер. Велику роль у 

досягненні сучасного освітнього рівня на Долинщині в різні роки мала 

злагоджена клопітка, творча, координуюча та контролююча діяльність 

працівників відділу освіти – завідуючих, інспекторів методичного кабінету. 

Основна проблема цієї пошуково-дослідницької роботи – це дослідження 

історії методичної служби відділу освіти Долинського району, внесок у її 

становлення та розвиток особистого досвіду роботи висококваліфікованих 

А.Б. Островська (ліворуч) на занятті  

школи резерву керівних кадрів 
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працівників освіти різних років (початок ХХ століття, після Великої Жовтневої 

революції 1917 року і до сьогодення). 

 

Стан освіти на Долинщині в довоєнний період.  

Перші роки Великої Вітчизняної війни 

Після Великої Жовтневої революції більшовики намагалися будувати 

нову українську систему освіти, беручи за основу «Положення про єдину 

трудову школу», яке діяло в Радянській Росії. У травні 1919 р. було прийнято 

«Положення про єдину трудову школу УРСР». «Положення» передбачало: 

запровадження безплатного і спільного навчання дітей обох статей з 8-ми років, 

навчання мало загальноосвітній і політехнічний характер, заборону релігійного 

виховання, введення в основу роботи школи продуктивної праці дітей. 

Відмінено перевідні й випускні екзамени, не допускалися домашні завдання 

учням, поділ на класи замінювався поділом на групи за рівнем підготовленості 

дітей до певних видів занять, ліквідовувалася 5-бальна система оцінювання 

знань.  

У березні 1920 р. було затверджено українську радянську систему освіти, 

яка діяла з різними доповненнями десять наступних років. В основу даної 

системи було покладено соціальне виховання, а робота всіх освітніх і виховних 

закладів будувалася за трудовим принципом (на базі продуктивної праці для 

виявлення професійних нахилів дітей) і за своїми завданнями та змістом 

утворювала єдину систему професійної освіти.  

Незважаючи на те, що у травні 1920 р. було прийнято спільне рішення 

Наркомосів України і Росії «Про єдність освітньої політики», проте українська 

система освіти дещо відрізнялась від системи, яка діяла в Росії, хоч і 

будувалися вони за одним трудовим принципом. У Росії освіта була 

політехнічною, а в Україні всі навчальні заклади, поєднуючись з виробництвом 

вже з першої ланки, утворювали єдину систему професійної освіти. У Росії 

єдина трудова школа була дев’ятирічною, а в Україні – семирічною. 

На початку 20-х років XX століття освітнє життя на нинішній території  

Долинського району розвивалося в руслі загальноосвітньої політики України, 

яка опиралась на національні чинники.  

У молодій новоствореній республіці ще не до кінця була вибудована 

система народної освіти, було багато недопрацювань, які гальмували освітній 

розвиток і в нашому краї.  

Учительству Долинщини доводилось працювати в надзвичайно складних 

умовах: пошук методів роботи в новій трудовій школі, відсутність підручників, 

майже повна відсутність педагогічної літератури. Брак кваліфікованого 

педагогічного керівництва негативно позначався на настроях освітян. Шкільний 

навчальний рік починався й закінчувався зі снігом. Успіх роботи залежав від 

того, як окремий керівник освітньої установи зумів зорієнтуватися в тогочасних 

умовах.  

Ключовою проблемою освітнього процесу цього періоду була боротьба з 

неписьменністю і в нашому районі. Червоною лінією ця проблема проходить 

через усе десятиліття. Школи та пункти ліквідації неписьменності у своїй 
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переважній більшості були українізовані, або ж закладались за національним 

принципом. Установи наркомату освіти отримали право залучати до навчання 

неписьменних на засадах трудової повинності всіх грамотних громадян, 

вільних від воєнної мобілізації. Про досягнення щодо ліквідації неписьменності 

в Катеринославській губернії, до якої входили в цей період і землі Долинщини, 

свідчать такі дані: у 1922-23 роках було відкрито 208 шкіл лікнепу, а в 1923-24 

навчальному році 1 329 шкіл. У Долинському районі станом на 01.01.1926 року 

діяло 22 (25) пункти ліквідації неписьменності, у яких навчались 2222 учні, 

працював 51 учитель. Також у ці роки в країні практикувались соцзмагання, які 

поширювались і на освіту, стимулювали розвиток її діяльності в нашому 

районні і були досить результативними.  

У навчальних закладах нашого району почали викладати предмети 

рідною мовою, включаючи й мови національних меншин, проводились 

українознавчі курси (комплекси): краєзнавство, історія України, українська 

мова та література, географія України. Слід відмітити ще й той факт, що для 

Долинщини перша половина 20-х років характерна адміністративно-

територіальними змінами, які мали значний вплив на розвиток освіти в нашому 

краї. У 1923 році було створено Долинський район з центром у селищі 

Шевченкове (нова назва селища Кефалине), землі якого були перенесені з 

Херсонської губернії Олександрійського повіту до Катеринославської губернії і 

входили до складу Криворізького округу. Почала приділятись велика увага 

професіоналізації педагогічних кадрів, які проходили перепідготовку, 

навчались у вищих навчальних закладах та на курсах Дніпропетровщини, 

створювались умови соціального захисту дитинства. Для всіх дітей 

організовувалось безкоштовне гаряче харчування, надавалась матеріальна 

допомога: одяг, взуття, зошити тощо. За гарне навчання дітям цього періоду 

вручали такі цінні подарунки, як зошити, книжки, письмові приналежності, 

грудочки цукру та ін.  

Педагогічна думка розвивалась за чітко визначеними правилами: у 

теоретичному плані – аналіз і педагогічне коментування творів класиків 

марксизму-ленінізму, у методичному – опис передового практичного досвіду, 

на кшталт «як я проводжу заняття з російської мови». Такі факти говорять про 

повне виконання відділом освіти Долинського району Постанов і Директив 

уряду по охопленню дітей шкільного віку навчанням у новій єдиній трудовій 

школі, створювались школи робітничої та сільської молоді для дорослих, а 

дореволюційні ремісничі школи почали називатись профшколами, які 

підпорядковувались Наркомосу. У Долинському районі в 30-х роках 

відбувається будівництво нових шкіл, бібліотек, дитячих ясел і садків, 

проводяться капітальні ремонти, надбудова і добудова старих освітянських 

приміщень. У цей період у таких новозбудованих школах, як Суходільська 

(1928 р.), Федоро-Шуліченська (1929 р.), Лаврівська (1935 р.), Шевченківська 

СШ № 1 (1935 р.) та інших почали навчатися діти. У 1933-1934 навчальному 

році на території Долинського району вже діяв 51 навчальний заклад, зокрема: з 

4-річним терміном навчання – 34 школи, у яких налічувалось 152 комплекти і 
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навчалось 5 320 учнів; 7-річних – 13 шкіл, 53 комплекти, у яких навчалось 1 835 

учнів; 10-річних, 12 комплектів, навчалось 420 учнів.   

З гасла «Кадри вирішують усе!» почалося створення «нової інтелігенції», 

в основу формування якої був покладений той же класовий підхід. До 

педагогічних навчальних закладів без перешкод могли вступати діти селян, 

батраків, маючи направлення від колгоспів, партійних, комсомольських 

організацій. Були випадки, коли керівниками призначали людей, які не мали 

педагогічної освіти, оскільки існувала думка, що очолювати відділ освіти чи 

навчальний заклад повинен комуніст, який замінював професійно-етнічні 

критерії добору фахівців. На початку 30-х почався перегляд теоретико-

методологічних засад розвитку гуманітарних наук, так звані «дискусії», які в 

1931 році докотились і до України. Для налагодження ситуації, пов’язаної з 

перепідготовкою педагогічних кадрів та надання методичної допомоги на 

місцях у 1938 році в усіх обласних центрах республіки почали створюватись 

інститути вдосконалення кваліфікації вчителів, а в райцентрах – педагогічні 

кабінети. Завдяки плідній роботі її працівників на місцях, негативні явища в 

питаннях освіти Долинщини починали з кожним днем усуватись. Навчальні 

заклади відчули під ногами ґрунт. 

За архівними даними про завідуючих відділу народної освіти 

Долинського району відома інформація лише з 1939 року, а про інспекторів з 

1924 року. З 1924 по 1925 роки на посаді політінспектора Долинського райвно 

працював Дряний Георгій Леонтійович, 1902 року народження. Потім він був 

переведений учителем історії та географії до Братолюбівської 7-річної трудової 

школи. 

 

 

 

Дряний Георгій Леонтійович, 

учитель історії та географії, політінспектор Долинського райвно, 

директор Варварівської СШ, директор Федоро-Шуліченської ВШ, 

завідуючий Цвітковської ПШ, 

нагородженй 3-ма медалями «За бойові заслуги» 

 

Біографія 

Народився Дряний Георгій Леонтійович 3 квітня 1902 року в передмісті 

станції Кайдани м. Дніпропетровська в родині робітника. Батько Дряний 

Леонтій Сергійович загинув у 1919 році під час Великої Жовтневої революції. З 

1920 року по 1923 рік служив у Червоній Армії в 3-ому конно-артилерійському 

дивізіоні. З 1924 по 1925 рік навчався в окружній Сов. Партшколі, після 

закінчення якої був призначений на посаду політінспектора Долинського 

райвно. Працював учителем історії та географії Братолюбівської СШ (з 1925 

по 1934 рік) та Федоро-Шуліченської НСШ (з 1934 по 1937 рік). Пізніше 

авторитетного вчителя Дряного Г.Л. призначають директором Варварівської 

СШ, у якій продовжує викладати історію та географію (з 1937 по 5 серпня 

1941 року). Добровольцем пішов на фронт, брав участь у звільненні Румунії, 
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Болгарії, Угорщини, Югославії, Австрії, Німеччини. Був нагороджений 3-ма 

медалями «За бойові заслуги». Після закінчення Великої Вітчизняної війни 

повернувся на Долинщину, працював директором Федоро-Шуліченської НСШ з 

1945 року по 1947 рік. Потім його було переведено на посаду завідуючого 

Цвітківської ПШ, у якій пропрацював до 1952 року. З 20 серпня 1952 року по 

15 серпня 1954 року викладав історію та географію в Ганнівській НСШ. З 

15 серпня 1954 року за місцем проживання працював у Гурівській СШ, викладав 

історію та географію і працював завучем по господарській частині. 

З 1 травня 1939 року на посаду завідуючого Долинського відділу 

народної освіти був призначений інспектор шкіл Долинського району (з 1934 

по 1936 роки), уродженець с. Батезман Долинського району, 1912 року 

народження, Новіков Петро Федорович. 12 серпня 1940 році Новікова 

призивають до лав Радянської Армії. 

 

 

 

Новіков Петро Федорович 

закінчив факультет географії Херсонського державного педагогічного 

інституту, директор Долинської СШ та Ново-Брудзенківської НСШ, 

інспектор шкіл, завідуючий Долинським райвно, нагороджений орденом 

«Слави ІІІ ступеня» та медаллю «Перемоги над Німеччиною» 

 

Біографія 

Народився Новіков Петро Федорович 25 червня 1912 року в с. Батезман 

Долинського району Кіровоградської області в родині селянина-робітника. У 

1928 році закінчив 7-річну Ново-Григорівську НСШ. Навчався в 

електропрофтехшколі, у якій закінчив ІІ курси. Рішенням ЦК ВЛСМ був 

відряджений на педагогічні курси до м. Кривого Рогу, які закінчив у січні 1930 

року. З 3 січня 1930 року по 12 березня 1940 року працював педагогом у школах 

Долинського району: з 03.01.1930 р. по 01.02.1930 р. – класний керівник Ново-

Добрянської НСШ; з 01.02.1930 р. по 01.02.1933 р. – викладач географії та 

історії у Варварівській НСШ; з 01.02.1933 р. по 01.03.1934 р. – директор Ново-

Брудзеківської НСШ. У 1930 році закінчив ІІ курси Харківського інституту 

політосвіти. У період з 1934 р. по 1936 р. працював інспектором шкіл 

Долинського району. У 1938 році закінчив Ворошиловградський педагогічний 

інститут. А з 1939 р. по 1940 р. очолював Долинський районний відділ народної 

освіти. 

У 1940 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут. 

Цього ж року був призваний до лав Радянської Армії. Потрапив у полон, 

працював на окупованій території в м. Дніпропетровську чорноробом. З 1943 р. 

по 1944 р. воював на ІІІ Українському фронті в якості командира відділення 

195 стрілкової дивізії. Був тяжко поранений в груди 10 березня 1944 року, 

лікувався в 271 госпіталі. Пізніше продовжив боротьбу проти фашистських 
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загарбників, очоливши 1474 відділення АЗрПрТ. Після війни працював 

директором Долинської СШ (з 1945 р. по 1946 р.). 

Відділ освіти очолює директор Долинської СШ Любивець Леонід 

Петрович, 1908 року народження, який після закінчення Великосорочинського 

педагогічного технікуму (1928 р.) та Лубенського інституту соціального 

виховання (1932 р.) здобув кваліфікацію вчителя української мови та 

літератури. У цьому ж році Любивець Л.П. починає працювати завучем 

Круп’янської СШ № 33.  

 

 

 

Любивець Леонід Петрович 

закінчив Великосорочинський педтехнікум, 

навчався в Лубенському інституті соціального виховання, у Вінницькому 

педінституті, викладач мовно-літературних дисциплін, працював у різні 

роки завучем та директором Долинської СШ, завідуючий Долинським 

райвно, нагороджений орденом «Червона зірка», медалями «За оборону 

Кавказа», «За відвагу», «За взяття Будапешта», «За перемогу над 

Німеччиною», «За трудову доблесть» 

 

Біографія 

Народився Любивець Леонід Петрович 27 липня 1908 року в с. Кромишня 

Полтавської області в родині селян-бідняків. З 1916 року навчався в 

Криворізькій залізничній школі, а потім продовжив навчання в Кромишнянській 

залізничній школі, яку закінчив у 1924 році. У 1925 році закінчив І-й курс 

Хомутецької с/г профшколи, у 1928 році – Сорочинський педтехнікум. 

Працював завідуючим Кромишнянської ПШ № 4 (з 1928 року по 1932 рік) й 

одночасно викладав (з 1930 року по 1932 рік) українську мову та літературу в 

Кромишнянській НСШ № 3 і навчався в Лубенському інституті соціального 

виховання, здобуваючи кваліфікацію викладача мовно-літературних дисциплін. 

1932 року був направлений учителем мови до Ромоданівської СШ Південної 

залізниці, де працював до 1934 року. З січня по вересень 1934 року працював 

учителем Миргородської СШ № 3 Полтавської області. З 1934 року по 1935 рік 

працював учителем мови Кромишнянської СШ Полтавської області. З 

1935 року по 1937 рік Любивця Леоніда Петровича призначають директором 

Долинської СШ, з 1937 року по 1938 рік працював завучем у цій же школі. У 

1938 році Леоніда Петровича було поновлено на посаді директора Долинської 

СШ. З 1939 року по 1940 рік працював завідуючим Долинським райвно. З 

1940 року до 1942 рік – завуч Круп’янської СШ № 33. Починаючи з 1942 року по 

1945 рік перебував у лавах Радянської Армії, воював на Кавказькому та ІІ 

Українському фронтах. За бойові та трудові заслуги був відзначений багатьма 

орденами та медалями. Після війни повернувся до вчительської справи. З 1945 

по 1946 рік працював учителем української мови та літератури 

Кромишнянської СШ, потім до 1946 року був завучем залізничної школи № 30 

станції Бобрик. А з 1947 року по 1950 рік працював директором Козятинської 
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залізничної школи № 5 та навчався у Вінницькому педагогічному інституті. І 

лише в 50-му році повернувся до Долинської СШ працювати завучем. 

Завідуючим призначають Івлєва (1940-1941 рр.). Інспектором відділу 

освіти працює вчитель української мови та літератури Гурівської СШ Лисенко 

Федір Сидорович (01.09.1940р. – 13.08.1941р.) 

 

 

 

 

Лисенко Федір Сидорович 

навчався на однорічних педагогічних курсах (1933 р.), 

заочно в Олександрійському педагогічному училищі, закінчив Одеський 

учительський інститут, філологічний факультет Кіровоградського 

педагогічного інституту й отримав спеціальність викладача української 

мови та літератури; директор Маловодянської НСШ, інспектор 

Долинського райвно, учасник Великої Вітчизняної війни 

 

Біографія 

Лисенко Федір Сидорович народився 23 серпня 

1912 року в с. Варварівці Долинського району 

Кіровоградської області в сім’ї селянина-середняка. У 

1920 році розпочав навчання у Варварівській НСШ, далі 

продовжив освіту в Братолюбівській профтехшколі. 

1933-1934 рік – закінчив однорічні педагогічні курси. З 

1934 по 1935 рік працював учителем початкових класів 

Гурівської ПШ № 3. Одночасно навчався в 

Олександрійському педагогічному училищі, яке закінчив у 

1935 році. З 1935 по 1937 рік служив у лавах Червоної 

Армії. 1937-1938 рік – працював учителем Гурівської 

початкової школи № 2. З 1938 до 1940 року викладав 

українську мову та літературу в Гурівській СШ. У цей час заочно навчався в 

Одеському учительському інституті. З 1940 по 1941 рік працював 

інспектором Долинського райвно. З 1941 року по 1946 рік брав участь у Великій 

Вітчизняній війні. У 1944 році закінчив Подільське артилерійське училище, 

одержав звання молодшого лейтенанта. З 1946 року по 1947 рік займав посаду 

старшого інспектора Долинського райсовбеза. З 1947 року по 1948 рік 

працівник маслозаводу м. Долинської. З 1948 року по 1953 рік був директором 

Маловодянської НСШ та навчався в Кіровоградському вчительському 

інституті (1950-1953), де здобув професію вчителя української мови та 

літератури. З січня по вересень 1953 року викладав українську мову та 

літературу в Долинській СШ, а з вересня 1953 до 1954 року працював учителем 

української мови та літератури Долинської СШ робітничої молоді. З 1954 року 

по 1959 рік – учитель Долинської СШ. У 1959-1963 році обіймав посаду 

вихователя інтернату Першотравневої СШ. З 1963 року по 1965 рік – учитель 



313 

праці Першотравневої СШ. З 1965 року працював вихователем інтернату 

Долинської СШ №2. 

Але розпочалась кровопролитна, довготривала Велика Вітчизняна війна. 

Майже всі вчителі чоловічої статі пішли на фронт захищати Батьківщину, а хто 

не встиг евакуюватись з району, залишались на окупованій території. 

Олександр Гнатович Оніпко, 1927 року народження, працівникам музею 

А.С. Макаренка розповідав: «Пам’ятаю як зараз… У ніч з 7 на 8 серпня 

1941 року фашисти бомбили станцію Долинська і вранці зайшли в селище 

Шевченкове. З перших днів окупації встановили свій «новий порядок»: у клубі 

залізничників відкрили церкву, наказали, щоб всі діти ходили до школи. 

Приміщення залізничного училища перетворили на госпіталь для своїх 

солдатів, а парк залізничників – на цвинтар. У Шевченківській школі я вивчав 

математику, українську мову, співи. За цей час вивчив вірш П.Чубинського 

«Ще не вмерла Україна», який пам’ятаю і донині. Через два тижні фашисти 

розмістили на стовпах селища Шевченкове оголошення, у яких йшлося про 

наказ гейбіст-комісара: «Діти до дванадцяти років продовжують навчатися в 

школі, а діти старшого віку – повинні працювати». Навчання дітей 

продовжувалось до 1942 року, до поразки німців під Сталінградом, а потім 

припинилося». 

 

Відродження народної освіти на Долинщині в післявоєнний період 

12 березня 1944 р. Долинський район було звільнено від тимчасової 

німецької окупації. Велика Вітчизняна війна і пов’язані з нею труднощі наклали 

певний відбиток на діяльність усіх закладів освіти. Зросла потреба в освічених 

людях, які могли б відбудовувати район, працювати в різних галузях народного 

господарства. 

У повоєнний період працювати в освіті було надзвичайно важко. 

Більшість шкіл були повністю або частково зруйновані: побиті вікна, зламані 

двері, класи без парт і столів, завалені сміттям. Майже не було підручників, 

навчального обладнання. Писали на паперових мішках, між рядками газет, на 

листках з кукурудзяних початків чорнилом, зробленим з бузини, столового 

буряка чи омели. У зв’язку з важкими матеріальними умовами, за рахунок 

батьків організовували громадське харчування всіх учнів. Харчувалися один 

раз в день. У районі після війни залишилося багато дітей сиріт, напівсиріт. Для 

них були організовані гарячі сніданки, продукти надходили з райторгвідділу та 

колгоспів. Незважаючи на важкі післявоєнні роки життя, учні виявляли 

великий інтерес до навчання. «У квітні 1944 року діти шкільного віку, – 

згадувала вчителька математики, завуч з навчальної частини Залізничної школи 

№ 7 Євдокія Михайлівна Замрій, – сіли за парти, а точніше, за швидкоруч збиті 

столи і лави. Вікна в більшості класів закладені цеглою. Не вистачало 

підручників, крейди. Діти були напівголодні та напівроздягнені. Проте у цих 

змучених підлітків-переростків було велике бажання і потяг до знань.» У своїх 

спогадах вона писала, що характерною рисою повоєнних дітей була помітна 

значна серйозність та випередження розумового розвитку за віком. Євдокія 

Михайлівна відзначала, що її учні вміли по-дорослому розмірковувати і давати 
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грамотну життєву оцінку подіям. Очевидно, на думку Замрій Є.М., це було 

пов’язано з тими стресами, які їм довелося пережити під час війни. «Майже три 

місяці йшла відбудова вчителями, батьками та громадськістю приміщення 

Залізничного училища № 7», – згадував командирований на відбудову школи 

технічний секретар 7-го Знам’янського відділення Одеської залізниці 

Поповіченко Юрій Олександрович. Він виконував тимчасово обов’язки 

директора, а пізніше за трудовий особистий внесок та особливі організаторські 

здібності був призначений інспектором шкіл Долинського райвно (червень 

1944 – січень 1946 року). 

 

 

 

Поповиченко Юрій Олександрович 

навчався в Гадяцькому педагогічному технікумі, 

в Одеському вчительському інституті ім. К.Д. Ушинського на 

історичному факультеті; завуч Миколо-Бурдзенківської ВШ (Василівська 

сільська рада), інспектор шкіл Долинська райвно, нагороджений медаллю 

«За доблесний труд у ВВв» 

 

Біографія 

Народився Поповиченко Ю.О. 1912 року в с. Рашевка Гадяцького району 

Полтавської області в родині селянина-бідняка. У ранньому дитинстві 

втратив батьків і був на утриманні старшої сестри Поповіченко Ульяни 

Олександрівни. З 1927 року по 1930 рік навчався в Гадяцькому педагогічному 

технікумі. З 1930 по 1932 рік працював учителем початкових класів Ново-

Михалівської ПШ Т-Березанського району Миколаївської області. З травня по 

вересень 1932 року як хороший спеціаліст був запрошений на роботу в 

редакцію районної газети «Соц. Перемога» літературним працівником. З 

вересня 1932 року по червень 1938 рік працював на посаді вчителя географії та 

історії Тузловської НСШ. Навчався в Одеському вчительському інституті, 

історичний факультет якого закінчив у 1939 році. З вересня 1938 року по 

серпень 1941 викладав історію та географію в Долинській вечірній школі при 

Долинській СШ. З січня по серпень 1941 року перебував в евакуації в Казахській 

СРС. З січня 1942 року по грудень 1943 року працював ваговиком залізничної 

станції Лугова Туркестано-Сибірської залізниці. З грудня 1943 року по січень 

1944 року робота на залізничній станції Знам’янка, тимчасово окупованій 

фашистами. З січня по березень 1944 року працював технічним секретарем 7-

го Знам’янського відділення Одеської залізниці. Березень-червень 1944 року – 

командирований на відбудову Залізничної школи № 7 і тимчасово виконував 

обов’язки директора цієї школи. З червня 1944 по січень 1945 року був 

інспектором шкіл Долинського райвно. З лютого 1945 року по вересень 1946 

року – учитель історії Маловодянської НСШ. З вересня 1946 року вчитель та 

завуч Н.-Бурдзенківської НСШ. 
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На посаду завідувача відділу народної освіти Долинського району було 

направлено нашого земляка, уродженця с. Протопопівка Олександрійського 

повіту Херсонської губернії, учителя фізики та математики, директора 

Болхунівської середньої школи (15.08.1942 р. – 15.03.1944 р.) Москаленка 

Андрія Архиповича (13.04.1944 р. – 15.01.1951 р.). 

 

Москаленко Андрій Архипович 

навчався в Кіровоградському педагогічному інституті на фізико-

математичному факультеті, у Криворізькому педагогічному інституті; 

завуч Долинської СШ № 1, завідуючий Долинським райвно 

 

Біографія 

Москаленко А.А. уродженець с. Протопопівки Олександрійського району 

Херсонської губернії, народився в родині селян. Дата народження невідома. 

Трудову педагогічну діяльність розпочав у залізничній школі № 20 м. 

Миколаєва, з 15 серпня 1938 року по 15 серпня 1939 року працював учителем 2-

го класу (викладав арифметику). Для підвищення свого кваліфікаційного рівня з 

1939 по 1941 рік навчався в Кіровоградському педагогічному інституті на 

фізико-математичному факультеті.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але розпочалась Велика Вітчизняна війна і вчителя 

Москаленка було командировано працювати вчителем 

до Сталінградської області, де організовує навчання для 

евакуйованих дітей. З 1941 року по 1942 рік в с. 

Карануби був викладачем фізики в 6-10 класах. Потім з 

січня по серпень 1942 року перебуває в Ростовській 

області, виконуючи обов’язки директора навчального 

закладу та викладаючи математику. А з серпня 1942 

року по березень 1944 року проживає в с. Болхуни 

Володимирівського району Сталінградської області 

(викладає фізику та здійснює керівництво місцевою 

школою). Після визволення Долинщини від німецько-

фашистських загарбників, та згідно Постанови РНК 

УРСР «Про відновлення роботи шкіл УРСР у 1943-1944 

Андрєєв Карпо 
Олександрович 
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навчальному році на території визволеній від німецько-фашистських 

окупантів», Москаленка А.А. було  направлено в Долинський район на посаду 

завідуючого Долинським райвно. Завідуючим Андрій Архипович працював з 

квітня 1944 року по січень 1951 року. З 1951 року завідував Долинською СШ та 

викладав фізику. 

Інспекторський контроль за відродженням народної освіти в повоєнні 

роки здійснювали:  

- 1944 р. – 1945 р. – колишній учитель географії Залізничної школи № 7, 

інспектор Галіна Надія Іванівна; 

- 1948 р. –1958 р. – колишній учитель російської мови та літератури, 

інспектор вечірніх шкіл Барсуков Леонід Леонтійович; 

-  1950 р. – … – інспектор шкіл для дорослих робітничої та сільської 

молоді Андрєєв Карп Олександрович. 

 

 

Галіна Надія Іванівна 

закінчила Нікопольський педагогічний технікум, географічний факультет 

Бердянського учительського інституту (учитель географії), працювала 

директором Маловодянської НСШ, інспектором шкіл Долинського райвно 
 

Біографія 

Народилась Галіна Надія Іванівна 25 серпня 1912 року в селищі Кефалино в 

родині робітника залізничної станції Долинська. У 1928 році закінчила 7-річну 

Залізничну школу № 7. З 1928 року по 1922 рік навчалась у Нікопольському 

педагогічному технікумі. З 1932 року по 1935 рік працювала вчителем географії 

Покровської НСШ, Артемівської НСШ Сталінської області. З 1935 по 1940 рік 

викладала географію в Шевченківській СШ та була завучем початкових класів і 

одночасно навчалася в Бердянському вчительському інституті на заочному 

відділенні. З 1940 року по 1941 рік обіймала посаду вчителя географії Рава-

Російської НСШ № 3 Львівської області. Коли розпочалася Велика Вітчизняна 

війна, Надія Іванівна з 3-річною дитиною повернулась до матері в селище 

Шевченкове, потім всією родиною евакуювались до с. Глубока Ростовської 

області, де з 1941 року по 1942 рік читала географію в Гусівській НСШ. З 

липня 1942 року по жовтень 1942 року знаходилась на території тимчасово 

окупованій фашистами. У жовтні 1942 року повертається до с. Шевченкове 

Долинського району. З травня 1943 року по жовтень 1943 року працювала 

чорноробочою на перевалочному пункті залізничної станції Долинська. З 

березня 1944 року по серпень 1944 рік працювала вчителем географії 

Долинської Залізничної № 7. Із серпня 1944 року по серпень 1945 року була 

інспектором шкіл Долинського райвно. З серпня 1945 року по серпень 1948 рік 

працювала директором Маловодянської НСШ. 

З 1 січня 1946 року починає роботу методичний кабінет на чолі з 

завідуючим Макусінським Макаром Іллічем, колишнім фронтовиком, за фахом 

вчителем природознавства, який до війни працював завідуючим 
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Маловодянської та Новогригорівської початкових шкіл. Методичний кабінет 

функціонував у приміщенні відділу освіти, який раніше знаходився на розі 

вулиці Шевченка та провулку Кірова навпроти входу до парку залізничників. 

Незважаючи на величезні збитки завдані 

війною всім галузям народного господарства, уже 

через 5 років після її закінчення в районі було 

повністю відновлено систему народної освіти. Так, 

станом на 1950-1951 навчальний рік у районі 

повноцінно працювало 45 шкіл, із них: початкових 

23, 7-річних – 18, середніх – 4, у яких навчалось 

8 тисяч 800 учнів, працювало 360 вчителів. Але у 

повоєнні роки була величезна проблема з 

педагогічними кадрами. Оскільки професіональних учителів було недостатньо, 

тому доводилось залучати до педагогічної діяльності осіб без спеціальної 

освіти (учителів навчальної військової підготовки, учителів фізичної культури, 

обслуговуючої праці, учителів початкових класів та ін.). 
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