
Перша обласна педагогічна олімпіада 

(стаття з сайту КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського») 

 

24-25 листопада 2010 року у обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського  за ініціативою кафедри 

педагогіки і психології  проведено першу  обласну педагогічну олімпіаду з 

проблеми «Обдарований педагог – обдаровані діти».    

     Її учасниками стали 22 педагогічних працівники – директори та  заступники 
директорів загальноосвітніх шкіл області. Провідні ідеї  олімпіади   - актуальні 

проблеми обдарованості та  підготовка вчителя до роботи зі здібними учнями. 

 Протягом першого дня  менеджери освіти змагалися у конкурсі 
ораторського мистецтва та представляли свої творчі здобутки щодо системи 

підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованою учнівською 

молоддю  (майстер-клас).  

 Незабутніми і зворушливими стали промови: 
 Яцейко В.І., заступника директора з виховної роботи  Новомиргородської 

загальноосвітньої школи    І-ІІІ ступенів  № 1 Новомиргородської 

райдержадміністрації; 
 Кондрашової О.І, заступника директора з навчальної 

роботи  Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 Черепій О.М., заступника директора з навчально-виховної 

роботи  Комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-
економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр» Кіровоградської міської ради;  

 Залуженко Т.В, заступника директора з навчально-виховної 
роботи  Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  ім. П.П. 

Шумилова Бобринецької районної ради; 

 Тутаєвої М.О., директора Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Маловисківської районної ради; 
 Коломойця С.Д., заступника директора з навчально-виховної роботи 

Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради; 
 Тосика І.А., директора Попівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради;  

 Поліщук В.П., директора навчально-виховного комплексу «Гайворонська 

гімназія-ЗШ І-ІІІ ступенів № 5»; 
 

Однією з кращих, за оцінками журі, була визнана промова Зінченка О.В., 

який, презентуючи обдарованість дітей Івангородської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Олександрівської райдержадміністрації, виголосив  її у віршах, 
використовуючи Шевченківську  строфу.  

 Справжню професійну обдарованість у проведенні майстер-класу 

продемонстрували:  
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 Гула Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради; 

 Калініченко О.І., заступник директора з виховної роботи  навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  - дошкільний 

навчальний заклад № 3» Помічнянської міської ради»; 

 Кондрашова О.І, заступник директора з навчальної 

роботи  Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
 Коломоєць С.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради; 
 Орищенко В.П, заступник директора з навчально-методичної та наукової 

роботи навчально-виховного комплексу «Знам` янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 – ліцей» Знам`янської міської ради; 

 Чубова С.В., заступник директора з навчально-виховної роботи 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської 

міської ради; 

 Яцейко В.І., заступник директора з виховної роботи Новомиргородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новомиргородської 

райдержадміністрації. 

Другий день змагань виявив високий інтелектуальний та менеджерський 

потенціал конкурсантів. Найбільшу кількість балів при виконанні тестових 
завдань  з освітнього менеджменту та питань методичного спрямування отримали 

Тутаєва М.О., директор Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради і Луговська С.О., директор Рівнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської  районної державної 

адміністрації. 

Захоплюючим і інтригуючим став бліц-турнір «Ерудит», у 

якому  конкурсанти  за 1 хвилину мали дати відповіді на найбільшу кількість 
поставлених запитань.  Кожен з учасників виявив свій рівень знань шкільної 

програми, кмітливості, швидкості мисленнєвої реакції.    Переможцями даного 

туру стали: 
 Гула Л.А., заступник директора з навчально-виховної роботи 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради; 

 Коломоєць С.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи 
Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради; 

 Піскорський В.В.,  директор Свірнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Свірнівської сільської ради Голованівського району; 
 Чимало  спритності, гумору, ерудиції виявили керівники шкіл і у 

розважальній програмі «Своя гра». Безперечним лідером цього дійства став 

Коломоєць С.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи Ульяновської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради. 

Призерами гри стали: Луговська С.О., директор Рівнянської загальноосвітньої 
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школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської  районної державної адміністрації, 

Ваніна Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи Петрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради, Яцейко В.І., 

заступник директора з виховної роботи  Новомиргородської загальноосвітньої 
школи    І-ІІІ ступенів  № 1 Новомиргородської райдержадміністрації. 

Розмаїття обдарувань менеджерів освіти виявив  творчий конкурс з 

умовною назвою «Х фактор».  Яскравими і захоплюючими були виступи та 

презентації власного хисту і талантів.  
 Секрети своєї поетичної майстерності розкривали: 

 Скрипка Н.К.,  заступник директора Підвисоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Новоархангельської районної ради; 
 Коломоєць С.Д., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради;  

 Кондрашова О.І, заступник директора з навчальної 
роботи  Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

 Орищенко В.П, заступник директора з навчально-методичної та наукової 

роботи навчально-виховного комплексу «Знам`янська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 – ліцей» Знам`янської міської ради. 

Поетичний супровід до демонстрації свого рукотворного шедевру  – вишиту 

бісером ікону, - майстерно зробила Залуженко Т.В , заступник директора з 

навчально-виховної роботи Бобринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5  ім. П.П. Шумилова Бобринецької районної ради. 

Не абиякі  здібності власного танцювального мистецтва демонстрували Зінченко 

О.В., директор Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрівської райдержадміністрації та Логвінов В.Ф., директор Крупської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської райдержадміністрації. 

Мелодійними і ліричними були вокальні виступи: Гулої Л.А., заступника 

директора з навчально-виховної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради; Калініченко О.І., заступника 

директора з виховної роботи  навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ  ступенів  - дошкільний навчальний заклад № 3» Помічнянської 
міської ради»; Калюжної Т.В., заступника директора з виховної роботи 

Новгородківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням предметів – центр довузівської підготовки», 

Новгородківської районної ради; Орищенко В.П, заступника директора з 
навчально-методичної та наукової роботи навчально-виховного комплексу 

«Знам`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам`янської 

міської ради, які повели глядачів у світ щирих  та зворушливих пісень. 

Бурхливі позитивниі емоції у глядачів викликала інсценізація уривку з п`єси 
М.Старицького «За двома зайцями» у виконанні Піскорського В.В., директора 

Свірнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Свірнівської сільської ради 

Голованівського району та однієї з  його обдарованих учениць.  
Однією з найкращих у творчому конкурсі була Олійник Т.М., заступник 

директора з науково-методичної роботи спеціалізованого загальноосвітнього 



4 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 3 м. Долинської. Її витвори рукоділля  та 

вміння презентувати своє захоплення, не залишили байдужими ні журі 

олімпіади,  ні глядачів. 

За підсумками двох конкурсних днів переможцем першої 
обласної  педагогічної олімпіади став Зінченко Олександр Володимирович , 

директор Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської 

райдержадміністрації. 

Друге місце  виборола Кондрашова Оксана Іванівна, заступник директора з 
навчальної роботи  Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Третє місце посів Коломоєць Сергій Дмитрович, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Ульяновської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійської районної ради. 

Бажаємо переможцями і учасникам конкурсу відчуття повноти і 

неповторності життя, здоров’я, натхнення, невичерпних творчих  сил. Нехай ваші 

знання, любов і терпіння відгукнуться вдячністю Ваших учнів! 
 

Крилаті вислови олімпіади  

 
 Кожна школа талановита по-своєму. Талановита своїми учителями, 

своїми учнями, талановита своїм директором і своїм заступником; 

 Вкладайте кошти в майбуття; 

 Освітнє середовище – це благодатний грунт; 
 Педагог – сонце; 

 Меценат світло, вода…; 

 Дитина – діамант. Школа має відточити його; 
 Інвестуйте кошти в обдарованих дітей; 

 Обдарована дитина – це щаслива дитина; 

 Отримайте щастя, відкривши талант обдарованих дітей; 

 Запалали на рідному небосхилі, а віддають свій розум іншим. Давайте 
зупинимо цей процес! 

 Діти – це квіти. Давайте їх підживлювати! Освітнє середовище – це дуже 

гарний грунт для цього процесу;  
 Учительське прагнення не залежить від курсу долара! 

 Робота з обдарованими дітьми – це комп’ютерна гра. Весь час виходиш 

на все вищий і вищий рівень. 

 Школа – це клумба. Квіти зростають на клумбах. Давайте дбати про 
плоди, оскільки ними потім користуються всі! 
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Про  педагогічну олімпіаду 
 

Ну ось і все. Розпочалося! 

Від жаху піднялось волосся. 

В жінок розмазалась помада… 

Така ось, педолімпіада. 

Журі засіло, протоколи, 

(Чи не посидів би я в школі?) 

Але нема як відступати, 

Вже треба скоро виступати. 
 

Хтось про регламент геть забувся, 

Хтось на півслові взяв запнувся. 

Хтось ще говорить про таланти. 

А спонсор мій – міліціянти. 

Вони мені пообіцяли, 

Якщо малі поставлять бали, 

То все журі заарештують 

(А хлопці в формі не жартують). 
 

Все. Виступив. Аж теліпає 

Чого воно так, я не знаю. 

Звело живіт, як при холері. 

До мікрофона йде Валера. 

Сказав по ділу і конкретно 

Йому підняли всі таблички 

І трійки тичуть у обличчя. 

Валера – друг, скажу без шуток – 

Чекає їх 15 суток. 
 

Аж тут на сцену йде Оксана 

Лукавити я тут не стану: 

Вдалося їй зробить багато, 

Не телеролик – справжнє свято, 

Дітей  зняла у своїй школі, 

Якогось вплела «дядю Толю». 

Аж тут дорвалася до слова 

Моя сусідка із Петрова, 

І до найменшої дрібниці 

Нам представляє ученицю 

У залі додається жару 

Пітніють в Болсун окуляри, 

Вона їх швидко протирає, 

(Але чомусь не одягає). 

Йде перший конкурс котрий час, 

(Попереду ж ще майстер-клас!) 
 

Ось Віктор Федорович слово 

Узяв для виступу, та знову 

Щось презентація партачить 

(Скажіть колеги, чи не значить, 

Що це антидержавна змова?! 

Пов’яжуть всіх, даю вам слово!!!) 

Картини підібрали вдало, 
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Журі сміялось, жартувало, 

Але ж ви гляньте, друзі, тільки! 

Серед «четвірок» навіть «трійка»! 
 

… Ідуть на сцену конкурсанти, 

Всі просять долари та гранти . 

Та поясніть мені, у кого? 

І всі слова оці для чого? 

У кого просим? У Іванка? 

Йому, я бачу, нас всіх жалко, 

Але заступника зарплата 

Його не робить меценатом. 
 

А тут іще така проблема: 

Для роздумів постала тема – 

Чоловіків чогось замало. 

Нас що у школі геть не стало? 

Кінець у конкурсу не скоро. 
 

Я вислизнув до коридору. 

Емоцій – бризка через край, 

Аж тут назустріч йде Міцай: 

«Чого ви тут? Що за проблеми? 

Ну що, ви пишете поему?» 

«Пишу, - кажу, - бо це вже звичка, 

Вона, щоправда, невеличка». 

До речі, треба врахувати, 

Що у поемі написати. 

Щоб на м’якині не попався, 

Бо он Шевченко дописався). 

Хоча я, звісно, не Шевченко, 

Але ж пишу, ще й чималенько. 
 

Мізки потроху закипають, 

Та вже останні виступають. 

Шкода, що в школі це не чують, 

Але мене уже цитують. 

(Гляди – поріжуть на цитати), 

Та ось гукають, результати. 

Чотири цілих шість десятих, 

Ну  що ж, продовжую писати. 

Аж раптом спонсор! Оце диво, 

Хтось із колег живе щасливим. 
 

 

Обід пройшов. Настав наш час, 

І ми даємо майстер-клас. 

Журі нам видало розкладку: 

Йдемо в зворотному порядку. 

На кожен виступ – чверть години, 

Затерпли ноги, ниють спини, 

Я так весь виступ свій забуду! 

Коли ж я вийду перед люди? 
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В людини он своя турбота, 

Розповідає про роботу, 

Напрацювань у них немало. 

Та час безбожно перебрала 

Якщо так всі зробити схочуть, 

То ми просидимо до ночі. 

Цікаві тренінги проводять, 

У коло садять і розводять. 

 

А далі, щось не те зчинилось, 

Погляньте і скажіть на милість: 

Навіщо доповідь лунає? 

Це й так багато хто вже знає… 

Колеги! Креативу більше! 

Ми ж кращі, а не кращі з гірших! 

Все, виступив, ото морока, 

Так поспішав, упрів нівроку. 

Заледве сів. Зирк потихеньку, 

Пробралась в зал Калініченко, 

Мене вітає особисто, 

Піт з мене котиться намистом, 

Першить у горлі, хочу пити, 

А як до завтра ще дожити? 

 

Ведучий вже допомагає, 

Слова у виступ добавляє, 

Він теж в нас творчий, креативний, 

А час летить як реактивний! 

І Люда все сказати хоче, 

Спішить,  як з кулемета строче, 

І не даремно ж бо старалась, - 

Секунда у секунду вклалась. 

 

Ще півгодини, все скінчиться, 

Я вип’ю чаю, як годиться, 

І рушу ночувати до брата, 

Бо завтра будуть ще дебати. 

Калініченко он, Олена, 

Чи то бліда, чи то зелена, 

Бо теж, до речі, що є сили 

Вона свій виступ прострочила. 

І відчуваю, бронзовію!!! 

Спішіть потиснуть мені руки –  

Я ж майже класик від науки!!! 

Можливо, час вже за цитати 

Хоч трішки балів додавати? 

 

Уже йде другий день змагання, 

День вирішальний, бо останній. 

Ну а мені відверто гірше, 

Я тут за часом вже найбільше. 

Бо кворум в середу зібрався, 
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А я в вівторок ще припхався, 

(Бо Болсун я послухав сліпо 

І вже на восьму був в КОІППО. 

Вона ж немало здивувалась: 

Сергій, а ви чого при…були?, 

Я ж говорила не ті речі, 

Щоб їхали в вівторок, ввечір.» 

Тож три доби я вже в дорозі. 

Журі – врахуйте! Це – вимога!!! 
 

Ось перший конкурс, він письмовий, 

Для мене особисто -  новий. 

Сиджу, дивлюся, що я знаю, 

Як у «морського боя» граю. 

Дивлюсь по залу скоса оком. 

Ого! А я ж не одинокий 

Колеги, наче так і треба, 

Мені сказала в очі прямо: 

«Сергію, скоро конкурс усний, 

Мені здається, він не нужний. 

Як вийду, все забуду зразу, 

Розтеліпає, як заразу.» 
 

Але на свій великий сором 

До мікрофону йдемо хором 

А ще ж Кизименко прибуде 

І мучити нас скоро буде. 

Питання, кнопки, проводочки – 

Дійдемо до кипіння точки. 

Йшла вперта гра, всі тисли кнопку, 

У мене пересохла глотка. 

У грудях серце геть завмерло, 

У лопухи мене приперло. 
 

Та все закінчилось щасливо. 

Я конкурс виграв. Ото диво! 

А далі конкурс. Хтось співає 

(«Х-фактор» точно от дихає) 

Хтось вишиває, хтось малює, 

Танцює хтось, хтось декламує. 

Чи знайдеться для мене місце, 

Для віршоплета, борзописця? 

Час виступати, йти на сцену. 

Я ставлю крапку у поемі. 

 
Писано в м. Кіровограді місяця листопада,  
у днях 24-25, Року Божого 2010 (на коліні). 

 

С. Коломоєць, заступник директора 
з навчально-виховної роботи  
Ульяновської ЗШ І-ІІІ ступенів 
Олександрійської районної ради 

 

 


