
 

УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

м. Кропивницький 

14.06.2017 року № 505 

 

Про проведення обласного  

педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета  

Василя Сухомлинського» 

 

На виконання рішень Кіровоградської обласної ради від 29 вересня  

2015 року № 793 «Про відзначення 100-річчя від дня народження 

В.О. Сухомлинського», від 19 травня 2017 року № 289 «Про обласну програму з 

відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського», з метою 

вшанування пам’яті, сподвижницької педагогічної праці та громадянської 

активності В.О. Сухомлинського, дослідження і творчої трансформації його 

ідей розвитку, формування, виховання дитини, що сприятиме пошуку 

ефективних моделей компетентнісно спрямованої освіти «Нової української 

школи» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з вересня 2017 року по вересень 2018 року обласний 

педагогічний марафон «Штрихи до портрета Василя Сухомлинського», 

присвячений відзначенню 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського 

(далі – обласний педагогічний Марафон). 

2. Затвердити Умови проведення обласного педагогічного Марафону та 

склад організаційного комітету згідно з додатками 1 та 2 відповідно. 

3. Організаційному комітету до 15 вересня 2017 року розробити план 

підготовки і проведення обласного педагогічного Марафону. 

4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад: 

1) забезпечити проведення обласного педагогічного Марафону згідно із 

затвердженими Умовами; 

2) здійснити фінансування витрат на відрядження учасників обласного 

педагогічного Марафону (проїзд, проживання, добові). 
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5. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) забезпечити науково-методичне керівництво підготовкою та 

проведенням обласного педагогічного Марафону; 

2) здійснювати висвітлення ходу проведення обласного педагогічного 

Марафону на веб-сайті інституту та у засобах масової інформації області. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 
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Додаток 1 

до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації  

«14» червня 2017 року № 505 

 

Умови проведення 

обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» 

 
1. Загальні положення 

Обласний педагогічний марафон «Штрихи до портрета Василя 
Сухомлинського» (далі – Марафон) приводиться на виконання рішень 
Кіровоградської обласної ради від 29 вересня 2015 року № 793 «Про 
відзначення 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського» та 
від 19 травня 2017 року № 289 «Про обласну програму з відзначення 
100-річчя від дня народженняВ.О. Сухомлинського». 

Участь у Марафоні передбачає дослідження провідних ідей педагогіки 
В.О. Сухомлинського через очну та дистанційну взаємодію.  

Дистанційна взаємодія реалізується через виконання семи творчо-
дослідницьких завдань («Технологічна картка», «Опорний навчальний заклад», 
«Методична студія», «Відеоінтерв’ю», «Урок. Гурткове заняття», «Музейна 
педагогіка», «Книжкова виставка»). Для розміщення матеріалів дослідження 
учасників Марафону використовуються он-лайн сервіси та інтернет-ресурси. 
Платформа для організації і проведення Марафону розміщена за адресою 
https://goo.gl/U5B6en . 

Очна взаємодія передбачає проведення презентаційних заходів творчого 
доробку педагогів та педагогічних колективів, спрямованих на розкриття й 
доповнення проблеми (провідної ідеї) в рамках однієї творчої локації (додаток 
до Умов).  

 
2. Мета проведення Марафону: 

- вшанування пам’яті, сподвижницької педагогічної праці 
В.О. Сухомлинського; 

- дослідження та творча трансформація його ідей розвитку, формування, 
виховання дитини, що сприятиме пошуку ефективних моделей компетентнісно 
спрямованої освіти «Нової української школи». 

 
3. Завдання Марафону: 

- активізація роботи педагогів і педагогічних колективів навчальних 
закладів області з підготовки до відзначення 100-річчя від дня народження 
Василя Сухомлинського; 

- популяризація перспективного досвіду реалізації педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського, підвищення до них інтересу, їх осмислення та творче 
використання в умовах «Нової української школи»; 
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- розробка та впровадження демократичних і гуманістично-спрямованих 
педагогічних засобів, методів навчання й виховання; 

- обмін досвідом щодо впровадження нових підходів, технологій, окремих 
прийомів, що сприяють демократизації структури управління навчально-
виховним процесом у навчальному закладі, стимулюють творчий пошук 
педагогічних працівників; 

- актуалізація ідей компетентнісно орієнтованої освіти в педагогіці 
Василя Сухомлинського; 

- привернення уваги педагогів до важливості проблеми розвивального 
навчання, емоційного сприйняття процесу навчання, «радості пізнання» в 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського; 

- презентація перспективних моделей співпраці та взаємодії з 
батьківською громадськістю, педагогізація сім’ї, використання ідей педагогіки 
співробітництва; 

- піднесення ролі педагога як співавтора освітнього та духовного 
простору дитини; формування і збагачення педагогічної культури вчителя, 
підвищення якості методичної роботи з педагогічними кадрами з урахуванням 
основних підходів педагогіки Василя Сухомлинського та вимог «Нової 
української школи»; 

- розвиток творчих зв’язків та створення умов для співпраці наукових, 
методичних і педагогічних працівників області у вивченні, використанні та 
впровадженні ідей В.О. Сухомлинського в діяльність «Нової української 
школи»; 

- активізація діяльності щодо оновлення, створення музейних кімнат, 
куточків, експозицій, присвячених життю та діяльності видатного педагога; 
організація відвідування педагогічно-меморіального музею 
В.О. Сухомлинського у с. Павлиші Онуфріївського району; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів у процесі 
створення і поширення електронного контенту, пошуку й обміну інформацією з 
метою використання в навчально-виховному процесі; удосконалення 
практичних навичок роботи з інтернет-сервісами; формування культури роботи 
з інтернет-технологіями. 

 

4. Організація Марафону 
Марафон проводиться управлінням освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації спільно з комунальним 
закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського», органами управління освітою 
райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад. 

Організаційна складова Марафону передбачає об’єднання педагогічної 
громадськості області у вісім творчих локацій для дослідження однієї з 
провідних ідей педагогіки Василя Сухомлинського (додаток до Умов). 

У межах творчих локацій створюються оргкомітети та міжрайонні 
(міські) творчі групи. Склад оргкомітетів Марафону затверджується 
відповідним органом управління освітою. Оргкомітети вирішують усі питання, 
пов’язані з організацією та проведенням Марафону. 
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Учасники творчих груп спільно визначають і досліджують одну із 
провідних ідей педагогіки Василя Сухомлинського та планують діяльність з її 
презентації. 

На рівні навчальних закладів (дистанційна взаємодія) до участі в 
Марафоні залучаються педагогічні працівники і педагогічні колективи 
навчальних закладів через реалізацію та виконання ними семи творчо-
дослідницьких завдань («Технологічна картка», «Опорний навчальний заклад», 
«Методична студія», «Відеоінтерв’ю», «Урок. Гурткове заняття», «Музейна 
педагогіка», «Книжкова виставка»).  

Дистанційна взаємодія педагогічних працівників і колективів навчальних 
закладів передбачає роботу з он-лайн сервісами та інтернет-ресурсами, 
можливості застосування яких надають сервіси Google Диск і YouTube. 
Зокрема, пропонується використання Google Презентацій, де можливо 
розмістити творчий доробок та дослідницькі матеріали педагогів і колективів.  

Кожен бажаючий педагог, який виявить власну ініціативу, має 
можливість долучитись до Марафону і здійснювати наповнення презентації зі 
спільним доступом, отримавши доступ на її редагування; здійснювати 
коментування слайдів презентації та окремих її об’єктів.  

На рівні творчої локації (очна взаємодія). Проводяться презентаційні 
заходи, що передбачають колективну співпрацю учасників творчих локацій. Їх 
проведення здійснюється у визначені терміни та регулюється наказами 
відповідних місцевих органів управління освітою. 
 

5. Учасники Марафону 
У Марафоні беруть участь учні, педагогічні працівники та колективи 

навчальних закладів області, батьківська громадськість, представники 
методичних служб, культурно-освітніх установ, засобів масової інформації, 
громадських організацій. 

 

6. Порядок, термін проведення і маршрут Марафону 
Марафон проводиться поетапно: 
І етап – дистанційна взаємодія (вересень 2017 рік – вересень 2018 рік) 

спрямована на виконання творчо-дослідницьких завдань педагогами, 
педагогічними колективами навчальних закладів, міжрайонними (міськими) 
творчими групами;  

ІІ етап – очна взаємодія передбачає проведення презентаційних заходів 
творчо-дослідницьких матеріалів учасників кожної творчої локації Марафону у 
визначені терміни.  

Розпочинається Марафон у м. Благовіщенському (вересень 2017 року) і 
завершується в с. Павлиші Онуфріївського району (вересень 2018 року) 
відповідно до визначеного маршруту та термінів (додаток до Умов).  
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Додаток 

до Умов проведення  

обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета  

Василя Сухомлинського» 

 

 

Склад учасників творчих локацій, маршрут і  

терміни презентаційних заходів обласного педагогічного марафону  

«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» 

(вересень 2017 року – вересень 2018 року) 

 

№ 

з/п 

Провідна ідея 

педагогіки Василя 

Сухомлинського (форма 

проведення) 

Склад учасників 

творчої локації 

Місце проведення 

презентаційних заходів 

з учасниками творчої 

локації 

Термін 

прове-

дення 

презен-

таційних 

заходів 

1 «Виховання 

громадянина-патріота в 

системі ціннісних 

орієнтацій науково-

педагогічної спадщини 

Василя 

Сухомлинського» 

Райони: 

Благовіщенський 

Вільшанський 

Гайворонський 

Голованівський  

м. Благовіщенське Вересень 

2017 року 

2 «Гуманістична 

спрямованість ідей 

В.О.Сухомлинського та 

сучасні освітні акценти» 

Райони: 

Добровеличківський  

Новоархангельський  

Новоукраїнський  

 

м. Новоукраїнка 

смт Добровеличківка Жовтень 

2017 року 

3 «Василь Сухомлинський 

про роль рідної мови у 

процесі формування 

українського 

світосприйняття» 

Райони: 

Маловисківський 

Новомиргородський  

 

м. Мала Виска 

м. Мала Виска Листопад 

2017 року 

4 «Ідеї Василя 

Сухомлинського в 

системі методичної 

роботи з педагогічними 

кадрами та їх 

використання в практиці 

сучасної школи» 

м. Кропивницький м. Кропивницький Листопад 

2017 року 

5 «У центрі уваги – 

дитина. Ідеї розвитку 

Райони: 

Бобринецький  

м. Бобринець Березень 

2018 року 
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особистості в 

педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського та 

в умовах нової 

української школи» 

Компаніївський  

Устинівський  

 

м. Бобринець 

6 «Педагог як співавтор 

освітнього та духовного 

простору дитини» 

Райони: 

Знам’янський 

Кіровоградський 

Олександрівський  

 

м. Знам’янка 

м. Знам’янка Квітень 

2018 року 

7 «Використання ідей 

Василя Сухомлинського 

у процесі формування 

екологічної культури та 

здорового способу 

життя в сучасних 

умовах» 

Райони: 

Долинський  

Новгородківський  

Петрівський  

с. Веселі Боковеньки 

Долинського району 

(дендрологічний парк 

загальнодержавного 

значення «Веселі 

Боковеньки») 

Травень 

2018 року 

8 «Діалог, що 

продовжується: 

популяризація та 

поширення ідей Василя 

Сухомлинського» 

Райони: 

Олександрійський  

Онуфріївський  

Світловодський  

 

м. Олександрія 

м. Світловодськ 

с. Павлиш 

Онуфріївського району 

Серпень-

вересень 

2018 року 
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Додаток 2 

до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації  

«14» червня 2017 року № 505 

 

 

Склад оргкомітету 

обласного педагогічного марафону 

«Штрихи до портрета Василя Сухомлинського» 

 
Голова оргкомітету 

Таборанський 

Володимир Петрович 

– начальник управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, кандидат історичних наук. 

 

Заступники голови оргкомітету: 

Корецька  

Людмила Вікторівна 

– директор комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського», заслужений 

працівник освіти України; 

 

Шатна 

Лідія Францівна 

– заступник начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації. 

 

Члени оргкомітету: 

Гадірова 

Оксана Вікторівна 

– начальник відділу освіти Долинської районної 

державної адміністрації; 

 

Грекова  

Людмила Анатоліївна 

– начальник відділу освіти виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради; 

 

Деркач 

Валентина Федорівна 

– директор навчально-виховного комплексу 

«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області;  

лауреат обласної педагогічної премії  

імені В.О. Сухомлинського; 

 

Каєнко 

Наталія Георгіївна 

– завідувач районного методичного кабінету відділу 

освіти Новоукраїнської районної державної 

адміністрації, лауреат обласної педагогічної премії 

імені В.О. Сухомлинського; 
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Костенко  

Лариса Давидівна 

– начальник управління освіти Кіровоградської 

міської ради; 

 

Літвінова 

Вікторія Петрівна 

– начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бобринецької міської ради; 

 

Луценко  

Володимир Борисович 

– начальник відділу освіти Благовіщенської 

районної державної адміністрації; 

 

Міцай  

Юлія Віталіївна 

– завідувач науково-методичної лабораторії 

виховної роботи і формування культури здоров’я 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського», кандидат 

педагогічних наук; 

 

Нудний 

Василь Михайлович 

– заступник директора з навчально-організаційної 

діяльності комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського», лауреат обласної педагогічної 

премії імені В.О. Сухомлинського; 

 

Пляка 

Сергій Миколайович 

– методист науково-методичної лабораторії 

виховної роботи і формування культури здоров’я 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського; 

 

Половенко 

Олена Вікторівна 

– завідувач обласного навчально-методичного 

центру освітнього менеджменту та координації 

діяльності методичних служб комунального 

закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського»; 

 

Самородченко 

Олена Григорівна 

– начальник відділу освіти Онуфріївської районної 

державної адміністрації; 

 

Силенко 

Людмила Віталіївна 

– начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації; 

 

 

 



10 

Тарапака 

Наталія Володимирівна 

– завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського, кандидат 

педагогічних наук, доцент, лауреат обласної 

педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського; 

 

Шпак 

Алла Миколаївна 

– начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

 


