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Тягар норми  
У цьому номері обговорюється тема відношень індивіда та соціального порядку. 
Стаття Шкоди В.В. зосереджена на формуванні екзистенціального завдання індивіда, а 
саме: підтвердження та відстоювання своєї унікальності, завданої як на рівні 
природного буття, так і у суспільному жітті. Продовжує тему дослідження Кравченко 
П.А. щодо процесу дегуманізації вищої освіти в Україні. Висловлено припущення, що у 
подальшому цей процес може призвести  до антидемократичного способу життя та 
вульгаризації національних цінностей. Стаття Калініченко І.О. розкриває суть поняття 
«діти з особливими освітніми потребами», а Зелюк В.В. характеризує етапи розробки і 
упроваждення сучасної системи управляння якістю. У рубриці «Ретрометодика» подано 
матеріали щодо навчально-виховної моделі Ісидора Севільського, аспектів розвитку 
змісту професійної освіти у педагогічному процесі XVII-XIX століть та спроб 
самоорганізації українського вчительства на Полтавщині початку ХХ століття.   
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Формальна і неформальна освіта 
Випуск присвячено формальній та неформальній освіті. Стаття О. Гірного 
«Ефективність системи освіти. Принцип когерентності» описує, як принцип  
узгодження формальної (офіційно визнаної) та позаформальної (додаткової) освіти діяв 
у колишньому СРСР і діє в демократичних країнах. Про досвід мотивації учнів до 
позаформальної (позашкільної) роботи з біології, зміст і методи цієї роботи 
повідомляється  у статті  вчителя Н. М. Васюкової. Рубрика «Юні обдаровання» 
відкриває учителям  формулу життєвого успіху сучасних учнів на основі використання 
Інтернету. Для того, щоб формальна освіта була ефективнішою, опубліковано поради 
та рекомендації для роботи з розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики; 
погляди науковців і практиків на проблему формуванння здоров’язбережувального 
середовища в школі та рекомендації керівникам ЗНЗ з організації економіки і 
бухгалтерського обліку  шкіл. Австрійський  соціолог Н. Лобнер вказує, як у ході 
трансформації в Україні не дати тим українським підліткам і дітям, хто змушений 
жити в дитбудинку,  «програти» своє майбутнє. Прочитати  виступи  А. С. Макаренко  
в автентичному вигляді та дізнатися нові біографічні факти про нього допоможе 
зібрання приміток, підготовлене німецьким макаренкознавцем Гьотцем Хіллігом.  
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Остроградський і сучасність 
Випуск «ювілейного» номера часопису збігся з ювілеєм «патрона» ПОІППО Михайла 
Васильовича Остроградського (210 років від дня народження), тому цей номер 
присвячено темі використання та розвитку в сучасній освіті ідей видатного 
математика, педагога-новатора, окреслених у його книзі «Роздуми про викладання», що 
пропонувала шляхи демократизації освіти молоді, перетворення навчання на цікаву і 
посильну справу для кожного учня. Ідеї Остроградського продовжують втілювати 
освітяни Полтавщини у роботі із обдарованою учнівською молоддю, у формуванні в учнів 
навичок здорового способу життя, активної життєвої та громадянської позиції та 
підготовці педагогічних кадрів, про що йдеться у статтях Федій О. А., Новака О.О., 
Шейка С.В., Мирошниченка В.І. та Низовцева А.В.  Рубрика «Людина в русі» пропонує 
ознайомитися із біографією відомого освітнього діяча, талановитого керівника Петра 
Миколайовича Щербаня та історією про Гьотца Хілліга – науковця, який, досліджуючи 
життя та діяльність А. С Макаренка, сам став відомим у всьому світі. 
*Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 4 (101). – 64 с. 
Аналізуються інноваційні здобутки освіти України, ідентифіковані в рамках 
Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій. 
Також розкриваються реалізовані та в стадії реалізації інноваційні ідеї та досягнення 
освіти Полтавщини, здобутки окремих відділів освіти і навчальних закладів за 
критеріями «Які в освіті області є інновації», «Що змінилося в освіті області за 
останній рік», «Що напрацьовано в області для поширення в Україні», «Стратегічні 
завдання освіти області», «Найуспішніші учні та вчителі-лідери області». Наводяться 
статистичні дані про систему освіти Полтавщини станом на  2010 р. 
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У номері «Рік освіти та інформатизації суспільства» ПМ починає публікувати 
інформацію методистів ПОІППО про стан викладання викладання та рівень навчальних 
досягнень учнів з предметів у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавької області у 
2011 році. До уваги читачів коротка інформація та розширений варіант по вибраних 
районах. Статті Клепка С. Ф. «Едукологічні репрезентації знань: парадигми освіти», 
Зелюка В.В. «Про освітню діяльність на Полтавщині (у контексті щорічного Послання 
Президента України до Верховної Ради України)», Литвинюк Л. В. «Сходження до 
вершин педагогічної науки: від учителя до члена-кореспондента НАПН України» та 
продовження досліджень Г. Хілліга «На путях к научной биографии А.С. Макаренко». 

*Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2011. – № 6 (103). – 64 с. 
TED (Technology Entertainment Design) – щорічна конференція, що проводиться в США з 
1984 року.  Місія конференції полягає в поширенні унікальних ідей (Ideas worth spreading – 
«ідеї, гідні розповсюдження»). 
Замість тематичних подій і зборів «за інтересами», конференції TED представляють 
самий широкий спектр свіжих і цікавих ідей з різних галузей. Абревіатура TED 
перекладається як Technology, Entertainment, Design, або все про науку і нові технології, 
цікаві рішення, а також дизайн і мистецтво. Теми виступів різноманітні: наука, 
мистецтво, дизайн, політика, культура, бізнес, глобальні проблеми, технології та 
розваги. Завдання кожного спікера – протягом максимум 18 хвилин у простій та 
зрозумілій формі донести до аудиторії важливу для нього ідею.У цьому номері ПМ друкує 
деякі з виступів на ТЕД-конференціях, які є важливими для професійного розвитку 
сучасних педагогів.  
Імідж сучасного педагога. – 2011. – №1 (110). – 72 . + 4 с. іл. 8.4 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-
вид. арк. Тема: «Теорія і практика навчання дорослих» 
Номер присвячений актуальній проблемі професійної компетентності педагога у 
вітчизняній та світовій науці і практиці навчання дорослих, розкриттю психолого-
педагогічних особливостей навчання дорослої людини. У рубриці «Журнал у журналі» 
представлені досвід і перспективи «Університету третього віку» м. Кременчука 
Полтавської області. Розкривається досвід роботи Кременчуцького педагогічного 
училища імені А. С. Макаренка і консультативно-методичного центру Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського щодо 
проектування розвитку і трансформації освітньої системи підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. Для працівників системи післядипломної педагогічної освіти цікавими 
будуть наступні матеріали: «Андрагогічна модель підвищення кваліфікації інженерно-
педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу»; «Основні тенденції 
формування інноваційної культури вчителя в сучасній школі»; «Післядипломна 
підготовка вчителів як шкільних лідерів у Великій Британії»; «Конструювання робочого 
зошита для курсів підвищення кваліфікації» тощо. Читачі можуть познайомитися із 
зарубіжним досвідом упровадження кредитно-трансферної системи, підготовкою 
фахівців з оцінювання, проектною організацією інформаційно-комп’ютерної освіти. 
Імідж сучасного педагога. – 2011. – №2 (111). – 64 с. + 4 с. іл. 8, 5 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-
вид. арк. Тема: «Компетентність педагогів професійної школи» 
У номері розглядаються проблеми професійно-технічної освіти: пріоритети і напрями, 
створення бізнес-плану професійно-технічних закладів і аналіз теорій навчання дорослих 
учнів у чинній системі. Представлені педагогічна модель професійної компетентності 
директорів ВНЗ I–II рівнів акредитації, система оцінювання результативності 
діяльності педагогічних працівників професійної школи, сучасний електронний підручник у 
системі професійної педагогічної освіти. У рубриці «Післядипломна освіта» акцентована 
увага на теоретичних засадах організації підвищення кваліфікації на підставі модульно-
компетентнісного підходу; дистанційних технологіях у системі підвищення професійної 
компетентності майстрів виробничого навчання; організаційно-педагогічних умовах 
удосконалення навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів; організації навчального процесу для дорослих за Я. Ф. Чепігою. застосування 
ефективної комунікації при формуванні сприятливого соціально-психологічного клімату у 
педагогічному колективі ПТНЗ. Також розглядаються питання професійної підготовки 
вчителів у полікультурному середовищі Швеції, історичні витоки сучасного італійського 
тьюторства в системі освіти дорослих, образ ідеального наставника у педагогічній 
спадщині М. Ф. Квінтіліана тощо. 



 

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №3 (112). – 64 с. - 12 с. іл. 8, 8 ум.-др. арк.,  2 обл.-
вид. арк. Тема: «Мовний імідж фахівця» 
Особливе значення відводиться проблемі мовного іміджу сучасного фахівця, а саме: 
підготовці майбутніх педагогів вищої школи до невербального спілкування; формулі 
ввічливості українського мовленнєвого етикету; мовним алгоритмам як засобам 
організації мисленнєвої діяльності; навчанню усного японського спілкування на 
початковому етапі.  
У рубриці «Журнал у журналі» представлений 20-річний поступ кафедри 
українознавства та Народний музей історії Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка  
Також подані конспект лекції «Українська термінологія в професійному спілкуванні» та 
сценарій засідання мовно-літературного гуртка «Мовний світ нової та сучасної 
української літератури». 

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №4 (113). – 68 с. 8, 5 ум.-др. арк., 7, 9 обл.-вид. арк. 
Тема: «Підготовка майбутніх фахівців» 
У номері широко висвітлюються питання історико-педагогічної компетентності 
формування педагогічної культури майбутнього вчителя, оцінювання навчальних 
досягнень студентів у вищий школі, дослідження специфіки розвитку прийомів 
самоконтролю їхньої навчальної діяльності, формування пізнавальної самостійності 
методами інтерактивного навчання, комплектування студентських академічних груп, 
аналіз змісту професійної підготовки майбутнього вчителя, проблемно-інтегративне 
навчання та роль самоактуалізації й самореалізації в становленні майбутніх фахівців. 
Акцентується увага на професійній підготовці менеджера освіти впродовж життя та 
новаторський підхід до роботи освітян, на принципі доброчинності системи освіти. 

Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 5 (114). – 64 с. 7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк. 
Тема: «ІКТ-компетентність педагога» 
Номер містить матеріали про інформаційно-комунікаційні технології, сучасні 
педагогічні технології в дистанційному навчанні, систему вищої освіти і наукові 
комунікації, проектування інформаційного середовища в сучасному загальноосвітньому 
закладі, створення навчальних відеофільмів, комп’ютерну залежність учнів старших 
класів, виховний потенціал віртуально-навчального іншомовного середовища, дидактичні 
та організаційні умови застосування комп'ютерних технологій у професійній підготовці 
бакалаврів іноземних мов в університетах США, соціальні мережі для соціалізації молоді 
в Польщі. Також цікавим є матеріал щодо особливостей навчальних програм курсів 
підвищення кваліфікації вчителів в умовах кредитно-трансферної системи навчання, 
використання тьюторських технологій у підготовці майбутнього вчителя засобами 
музейно-педагогічної діяльності, особливості глосарію географічної регіоналістики, 
специфіка визначення та функціонування регіональних одиниць в Україні тощо.  
Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 6 (115). – 64 с. 7,4 ум.-др. арк., 6,9 обл.-вид. арк. 
Тема: «Виховання здорового способу життя» 
До номеру подані матеріали про: здоровий спосіб життя як соціальний феномен; рухову 
активність як складову способу життя і чинник зміцнення здоров’я школярів; тенденції 
розвитку та шляхи впровадження ідей фізичного виховання в освітню практику; фізичне 
виховання у поглядах вітчизняних педагогів; упровадження спортивно-педагогічних 
систем для зміцнення  функціонального стану організму студентської молоді; вплив 
фізичного стану на якість професійної підготовки магістрів; підготовку майбутніх 
учителів фізичної культури до впровадження ігрових методик у систему сучасного 
фізичного виховання; вплив занять футболом на вербальну поведінку та самооцінку 
спортсменок тощо.Представлено програмне забезпечення курсу «Спортивно-педагогічне 
вдосконалення (оздоровча аеробіка)» для студентів педагогічних ВНЗ; модель 
фізкультурно-оздоровчої діяльності як система виховання здорового способу життя 
підлітків тощо.Для вчителя фізкультури цінними є матеріали про: самостійну 
фізкультурно-оздоровчу діяльність як засіб зміцнення здоров’я молодших школярів у 
контексті навчально-виховної роботи; використання елементів тенісу на уроках 
фізичної культури як шлях удосконалення оздоровчої роботи з дітьми молодшого 
шкільного віку; специфіка навчання основам спортивних бальних танців дітей молодшого 
шкільного віку; плани-конспекти уроків з фізичної культури для учнів 7 класу. 



Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 7 (116) 2011. – 76 с. 8,8 ум.-др. арк., 8,2 обл.-вид. 
арк. Тема: «Світова художня культура» 
До номеру ввійшли статті про: культуротворчий потенціал шкільної художньо-
естетичної освіти; електронні мас-медіа як засіб комунікації інформаційного 
суспільства; історико-педагогічний аспект феномену "духовний розвиток" майбутнього 
вчителя; музично-педагогічні технології в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього 
вчителя музики; зміст і структуру фахової компетентності майбутнього вчителя 
музики у процесі диригентсько-хорової підготовки; світові тенденції розвитку шкільної 
історичної освіти та підготовки вчителя історії у першій третині ХХ ст.; 
етнопедагогіку у професійному становленні майбутнього вчителя тощо. З досвіду 
зарубіжних країн представлено матеріали про європейський ярмарок як феномен 
художньої культури; художня культура стародавнього сходу: Китай, Індія, Японія (до 
вивчення курсу «Світова художня культура» в 11 класі загальноосвітньої школи); 
графічне мистецтво Далекосхідного культурного регіону; орнаментика древніх 
цивілізацій у системі художньої культури сучасності. Подані тести для самоконтролю і 
контролю знань учнів 9–11 класів з інтегрованого навчального курсу «Художня культура» 
та Положення про обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра». 
*Імідж сучасного педагога. – Полтава : ПОІППО, 2011. –  №8-9 (101)   
− 120 с. 
У номері вміщено матеріали 39 авторів, у тому числі, закордонних – 3 (Республіка 
Польща, Австралійський союз, Вірменія), 24 – з поза меж Полтавської області (мм. Київ, 
Суми, Львів і т.д.)  
Розглядаються проблеми освіти дорослих як невід’ємної складової освіти впродовж 
життя (С. Болтівець, В. Олійник), сучасні вимоги до розробки програм удосконалення 
безперервної педагогічної освіти в Україні (М. Чурсін), самоосвіти вчителя в умовах 
профільного та компетентнісно орієнтованого навчання (В. Зелюк), розвитку 
індивідуальності педагога у системі освіти дорослих (Л. Ніколенко) т. ін.  
Частина статей присвячена історичним дослідженням розвитку освіти дорослих 
(Л. Сігаєва, Л. Меленець), темі духовного розвитку майбутнього вчителя 
(В. Ришковська), сучасним інформаційним технологіям в освіті (С. Овчаров, А. 
Дерев’янчукВ. Смирнов), технологіям моніторингових досліджень (О. Олексюк) т.ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – 2011. – №10 (119). – 64 с. + 4 с. іл. 8, 8 ум.-др. арк., 8, 2 
обл.-вид. арк. Тема: «Цілісність культурного простору української освіти» 
У номері акцентується увага на питаннях цілісності культурного простору української 
освіти, новітньої інформаційної педагогіки, філософському погляду на роль комунікації в 
суспільстві. З позиції педагогічного менеджменту розглядаються питання формування 
аналітико-експертних компетенцій педагогів з урахуванням емоційного інтелекту, 
особистісно орієнтоване управління професійним зростанням педагогів 
загальноосвітнього навчального закладу, моделювання системи управління правовою 
освітою учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах суспільних змін. А також 
висвітлюються такі матеріали: структура професійної мобільності особистості, 
візуальний імідж педагога як засіб само презентації, діагностика сформованості 
правової компетентності майбутнього вчителя, формування самоосвітньої компетенції 
майбутніх фахівців iз міжнародної економіки: прикладні аспекти   

*Емоційна компетентність: Часопис / [ред. В.В.Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – 
№ 23/24. – 68 с. 
Часопис «Емоційна компетентність» присвячений визначенню місця емоційного 
інтелекту в сучасній системі освіти; особливостям емоційної сфери педагога та 
формування навичок роботи з власними емоціями та емоційним станом інших людей. 
Даний номер присвячений результатам проекту «Емоційний інтелект і сучасна школа», 
що здійснювався впродовж 2010 – 2011 pp. Матеріали будуть корисними керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів, слухачам курсів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, науковцям і викладачам вишів та закладів післядипломної освіти. 



 

*«Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу» Часопис / [ред. В.В. Зелюк]. – Полтава: ПОІППО, 2011. – № 
25/26. – 68 с. 
Часопис  «Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього 
навчального закладу» присвячений практичному рішенню проблеми розвитку 
управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. У 
ньому розглянуто спеціальний апарат моделювання, що відповідає умовам та потребам 
освіти як відкритої системи; представлено огляд сучасних поглядів з питань побудови 
моделей в сфері освіти. У часописі обґрунтована комплексна теорія моделювання 
управлінської компетентності керівника ЗНЗ, подано критерії ефективності 
практичного застосування моделей, основними компонентами якої виступають 
готовність до проявів компетентності; володіння знаннями; рівні компетентності в 
стандартних та нестандартних ситуаціях; відношення до об’єкту застосування знань; 
емоційно-вольова регуляція процесу і результату.  

 

*Наукові записки ПОІППО : Концепції та методичні моделі вивчення освітніх 
галузей у профільній школі. Випуск 1. – 2011. – 122 с. 
Наукові записки є стислим висвітленням актуальних проблем сучасної освіти, шляхів їх 
розв’язання та перспективних напрямків розвитку. У підготовці наукових записок беруть 
участь педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які мають 
багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. На основі наукових записок можливе 
створення методичних матеріалів, узагальнення емпіричного досвіду та їх впровадження 
у практику роботи освітніх закладів. 
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*Наукові записки ПОІППО : Моделі ключових та професійних компетентностей 
педагогічного працівника. Випуск 2. – 2012. – 180 с. 
Наукові записки є стислим висвітленням концепції моделей сучасних компетентностей 
педагогічного працівника різних освітніх галузей. Визначається сутність ключових 
компетентностей та шляхи, форми і методи їх формування в навчальному процесі. 
Відображаються науково-методичні та методологічні засади підготовки вчителя, 
принципи компетентнісно та особистісно орієнтованої освіти, інтеграція, 
диференціація та індивідуалізація освітнього процесу. У підготовці наукових записок 
беруть участь педагогічні працівники, провідні фахівці, доктори та кандидати наук, які 
мають багаторічний досвід роботи в галузях освіти і науки. 

*Особистість в освіті: парадигма культури : зб. ст. / В. В. Зелюк, В.Ф. Моргун,  
Т.А.Устименко.  –   Полтава : ПОІППО, 2011. –  212 с. 
Монографія є узагальненням багаторічних досліджень гуманітарних феноменів через 
призму категорії  «культура». У  центрі  розгляду  авторського колективу  – особистість 
освітянина та чинники, що формують освітній простір сучасності. 
Матеріали будуть корисними учителям, слухачам курсів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, науковцям і викладачам вищих педагогічних навчальних закладів та 
закладів післядипломної освіти, керівникам освіти різних рівнів  для розвитку освітніх 
засад та інституцій у відповідності з цінностями гуманізму та людиноцентризму. 

*Процес державотворення в Україні / Відділ правової роботи, правової освіти та 
державної реєстрації НПА Головного управління юстиції у Полтавській області. -
Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. -20 с. 
Для широких верств населення 
Становлення української державності проходило досить складно і суперечливо. Науковці 
схильні виділяти дві основні складові цього тривалого процесу в часі. Перший великий 
етап формування держави і права України: від часу появи перших державних утворень 
на території України у Північному Причорномор'ї і Приазов'ї (те до нової ери) і 
закінчується часом, який передував Лютневій демократичній революції. 



*1941-й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії та героїзму : збірник статтей за 
матеріалами міжнародної наукової конференції (28 вересня 2011 року) – Полтава : 
ПОІППО, 2011. – 160 с. 
 
У збірнику вміщені статті за матеріалами доповідей і повідомлень учасників 
Всеукраїнської наукової конференції «1941-й рік на Полтавщині: людський вимір трагедії 
та героїзму» 
 

*Інноваційний розвиток різноманітності навчального середовища учнів : збірник 
статей / [упорядник Г.О.Сиротенко] –– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 80 с.  
У збірнику статей висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів Полтавщини. 
Автори, директори інноваційних навчальних закладів області, діляться досвідом зі 
створення інноваційного навчального середовища учнів, розглядаючи його як основу для 
створення «Школи майбутнього».  
Статті розміщені відповідно до переліку районів (міст). 

*Превенція агресивності та насилля в освітньому середовищі : [методичні 
рекомендації] / [Дроздов О. Ю., Живолуп Л. В., Ніжинська О. В., Сухенко Я. В.,] ; за 
ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 80 с. 
Методичні рекомендації підготовлені на виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України від 01.02.2010 р. № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над 
дітьми», наказу Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
від 15.02.2010 р. № 93 «Про затвердження заходів щодо запобігання насильству над 
дітьми». 
Для фахівців психологічної служби, інших педагогічних працівників, студентів психолого-
педагогічних факультетів, батьківської громадськості. 

Каліберда Г.А., Лобач О.О. Християнська етика в українській культурі: наук.-метод. 
Посіб. / укл. Г.А. Каліберда, О.О. Лобач. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 324 с. 
У посібнику містяться нормативно-правові документи, розкриваються теоретичні та 
науково-методичні основи викладання курсу «Християнська етика в українській 
культурі», а також пропонуються відповідні методичні рекомендації та матеріали, 
розробки уроків і виховних заходів, напрацьованих учасниками Полтавської обласної 
спеціальної дослідницької групи. 
Видання призначене всім, хто дбає про збереження національної культури, невмирущих 
християнських цінностей і цікавиться проблемами духовно-морального виховання 
особистості в системі української освіти. 

*Учнівська олімпіада з хімії у Полтавській області : завдання та розв’язки II і III 
етапів 2009-2010 навчального року. Навчально-методичний посібник. / [автори-
укладачі Шиян Н.І., Буйдіна О.О.]. – Полтава : ПОІППО, 2011. –  60 с. 
Посібник містить завдання II та III етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, що 
проводилася в Полтавській області протягом 2009-2010 навчального року. 
Пропонуються розв’язки задач, відповіді на тестові завдання, що дає можливість 
використовувати посібник для самостійної роботи учнів і для роботи вчителя під час 
підготовки до олімпіад різних рівнів. Посібник адресований учителям, учням 
загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтам. 



 

Школа успіху: уроки проекту «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» 
2007–2009 /  Касьянов Г., Клепко С. та ін.. –– Київ : Шк. світ, 2011. –– 64 с. 
Проект «Громадські платформи освітньої реформи в Україні» – один із найуспішніших 
освітніх проектів в Україні, який здійснювався Міжнародним фондом «Відродження» 
(Київ) спільно з Міжнародним центром розвитку шкільництва / APS International 
(Утрехт, Нідерланди) з метою започаткування в Україні відкритого демократичного 
обговорення, освітянських проблем. Про задум та втілення проекту, мету, партнерів, 
учасників, підсумки і отримані уроки – у цій книзі. 

 

Формування лідерських компетентностей в інноваційному суспільстві: експеримент 
і практика : робочі матеріали обласного семінару / [упорядник Л. В. Литвинюк]. –– 
Полтава : ПОІППО, 2011. –– 64 с. 
Розкриваються результати пошуку вчителями-лідерами Полтавщини ефективних шляхів 
формування лідерських компетентностей учителів та учнів, здобутки 
експериментальної роботи педагогів Кременчуцького ліцею № 11. 
Збірка робочих матеріалів призначена для педагогічних працівників, які прагнуть 
розвинути лідерство у собі та сформувати учня-лідера. 

Обласний науково-практичний семінар «Навчання в школі і економіка освіти» (27 
квітня 2011 року, Полтава-Шишаки) : робочі матеріали / [упорядник Т. О. Бондар]. 
–– Полтава : ПОІППО, 2011. –– 68 с. 
У збірнику розміщено тези виступів учасників семінару «Навчання в школі і економіка 
освіти», присвячених проблемі пошуку шляхів забезпечення ефективної діяльності 
навчальних закладів у сучасних умовах на різних рівнях – школи, методкабінету, 
управління освіти. Розглядаються економічні аспекти розроблення програм та 
фінансових стратегій розвитку навчального закладу, моделей залучення 
позабюджетних коштів та визначення індикаторів розвитку освіти 
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