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Полтавська земля, оповита легендами, оспі-
вана у піснях і думах, опоетизована у тво-
рах письменства, славиться талантами. 

Серед них чільне місце належить діячам освітян-
ської ниви, які плекають найдовершеніше – особис-
тість, засіваючи її серце зернами добра, справедли-
вості, любові до рідної землі, допомагаючи пізнава-
ти мудрість життя і шукати свою особливу сте-
жину в ньому.

Розуміючи важливість і складність педагогіч-
ної професії, обласна влада Полтавщини сприяє під-
несенню соціального статусу вчителів, створенню 
умов для ефективного функціонування навчальних 
закладів, вбачаючи першочерговим завданням за-
безпечення професійного вдосконалення педагогіч-
них працівників.З обласного бюджету щороку виді-
ляється 6 млн. грн. на розвиток системи післяди-
пломної педагогічної освіти.

Останнім часом з’являється дедалі більше ви-
дань, у яких розкриваються маловідомі сторінки 
полтавського краю. «Історія Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної осві-
ти імені М. В. Остроградського» відтворює майже 
півторастолітній процес організації професійного 
зростання вчительства регіону. Це 50-річна ді-
яльність земських установ і робота Педагогічного 
бюро, час активного експериментування 1920-х ро-
ків, 70-річний творчий шлях ПОІППО.

Сторінки видання зберігають пам’ять про лю-
дей, які стояли біля джерел післядипломної педаго-
гічної освіти Полтавщини і своїми інтелектуаль-
ними досягненнями прославляли рідну землю. І про 
тих, хто сьогодні копіткою працею примножує її 

Освітянам Полтавщини
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славу, трепетно оберігаючи надбання попередників і вписуючи нову сторінку в іс-
торію освіти регіону.

Ця книга є даниною глибокої поваги та вдячності вчителям, які в різні часи, 
не зраджуючи свого покликання, шукали ефективні шляхи навчання і виховання 
молодого покоління і чий педагогічний досвід став вагомим внеском у підвищення 
професійного рівня педагогічних працівників.

Поява видання «Історія Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського» є важливим кроком досліджен-
ня історії освіти полтавського краю. Сподіваюся, що цю книгу читатимуть і 
перечитуватимуть, вона спонукатиме колективи закладів освіти долучити-
ся до пошуку історичних коренів освітніх установ, розташованих на території 
Полтавщини, а найважливіше – стимулюватиме вчителів у русі до висот педаго-
гічної професії.

Вітаю авторський колектив і всіх освітян Полтавщини з появою видання 
«Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського», зичу нових наукових звершень, невичерпної енергії, 
творчої наснаги, непохитної віри у свій успіх і щирої людської поваги.

Читачам книги бажаю здоров’я, щастя, добробуту, задоволення від прочи-
тання нової публікації з історії полтавського краю.

Голова Полтавської обласної                         
державної адміністрації                                               О. В. УдОВІченКО
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Вітаю освітян Полтавщини з появою ваго-
мого видання – «Історії Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М. В. Остроградського».
Земля полтавська багата історичним мину-

лим і пам’ятає багатьох талановитих людей. Тут 
народився і виріс український Сократ – Григорій 
Сковорода, який закликав до добра й гуманізму, вчив, 
як людина може розумно прожити життя. 

Геніальний учений-природознавець, мисли-
тель, перший президент Української академії наук 
Володимир Вернадський у полтавському краї досяг 
найвищого професійного зростання. 

Полтавщина подарувала Україні й людству ви-
датного математика Михайла Остроградського, 
тут здобули світове визнання відомі педагоги 
Антон Макаренко і Василь Сухомлинський.

Слава геніальних особистостей вимагає від 
Полтавського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти, який нині відзначає 70-річчя, бути одним із 
кращих центрів підготовки педагогічних працівників. 

Відзначу, що цей заклад достойно виконує свою 
місію з формування Людини Сьогодення, учителя 
школи майбутнього. Для Академії педагогічних наук 
ПОІППО – це особливий інститут.

Із 1994 р. з ініціативи Комітету з питань освіти і на-
уки Верховної Ради, за рішенням президії АПН України та 
згодою управління освіти Полтавської облдержадміністра-
ції на базі цього інституту діє лабораторія інтеграції зміс-
ту освіти Інституту педагогіки АПН України, з 1999-го – 
Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти. 

Важливо не тільки те, що ПОІППО «академічний», 
не тільки те, що він є партнером НАПН України, а те, 
що він – експериментальна база впровадження у практи-
ку школи результатів реформування змісту освіти, інно-
ваційної педагогічної технології «Довкілля» – вітчизняної 
здоров’язберігаючої технології для 1–12 класів.

cлово про історію 
співробітництва НАПН  
і ПОІППО
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cЛОВО ПРО ІСТОРІю СПІВРОБІТНИцТВА НАПН І ПОІППО

Відзначення 70-ї річниці від дня заснування інституту – не лише гарна нагода 
для щирих поздоровлень і побажань на адресу керівництва та працівників цієї по-
важної установи, а й дає змогу визначити подальші перспективи її розвитку. 

Співпраця НАПН України з ПОІППО дала значні результати. На часі – продовжен-
ня реформування освіти, розроблення стандарту освіти другого покоління, пошуки 
шляхів удосконалення профільного навчання, нових підходів до післядипломної освіти. 
Сподіваємося на подальшу спільну діяльність, насамперед із підготовки інноваційної 
людини з новим типом мислення, культури та здатністю до інноваційної діяльності.

ПОІППО в цьому контексті має певні надбання. Уже стало доброю тради-
цією щорічно представляти на огляд суспільства і педагогічної громадськості 
України найкращі освітянські здобутки Полтавщини, інноваційні проекти, про-
гресивні технології, обмінюватися досвідом педагогічної та наукової практики на 
виставках-презентаціях різного рівня. 

Відрадно, що у 2009 р. ПОІППО отримав Почесне звання «Лідер сучасної освіти» за 
багаторічну науково-педагогічну діяльність з інноваційного розвитку освіти України, 
Почесний диплом за творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій, Диплом за високі 
творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти. 

На Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в освіті України» делегація 
педагогів Полтавщини була нагороджена Почесними званнями «Лауреат конкурсу» 
у номінації «Науковий супровід педагогічних інновацій в освіті», «Лауреат конкур-
су» у номінації «Інноватика у загальній середній освіті», «Дипломант конкурсу» у 
номінації «Інноватика у загальній середній освіті». Делегації полтавських освітян 
були вручені чотири Почесні дипломи за особистий внесок у розвиток освітніх інно-
вацій, шість Дипломів за розроблення й упровадження інноваційних освітніх техно-
логій, винесена подяка за плідну організаторську роботу з розвитку й упровадження 
новітніх технологій. 

Відзначимо, що в області проводиться п’ять експериментів всеукраїнського 
рівня та шість регіонального. У 2009 р. ініційовано ще два експерименти всеукраїн-
ського та три – регіонального рівнів.

Подальше розгортання цієї діяльності, вивчення, узагальнення кращого досві-
ду окремих освітніх колективів, упровадження результатів наукових досліджень 
у практику сприятиме професійному розвитку педагогів задля підвищення якості 
освіти у Полтавській області.

Зичу освітянам Вашого краю успіхів у розвитку української освіти, підготовці 
Людини розумної, Людини інноваційної, яка постійно навчається й будує свої жит-
тя і діяльність на основі знань. 

Переконаний, що видання «Історії Полтавського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського» сприятиме новим досягненням 
колективу, а читачам допоможе пройнятися гордістю за здобутки співвітчизників.

Президент національної академії 
педагогічних наук України, 
академік нАн України, 
доктор філософських наук,
професор                                                                                        В. Г. Кремень 
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Змінюються епохи, минають роки й деся-
тиріччя, а тісна співпраця і співтвор-
чість сучасних Полтавського обласного ін-

ституту післядип ломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського й ДВНЗ «Університет ме-
неджменту освіти» триває. 

Ваш навчальний заклад відомий не лише освітя-
нам України, але й Росії, Республіки Білорусь, Канади, 
Польщі, США, Італії, Німеччини, Нідерландів як 
регіональний науково-методичний, інформаційно-
координаційний центр післядипломної педагогічної 
освіти. 

Післядипломна педагогічна освіта Полтавщи-
ни – це система організації різноманітних методич-
них заходів (конференцій, семінарів, нарад, тренінгів, 
«круглих столів»), педагогічних ярмарків, професійних 
конкурсів, предметних олімпіад, здійснення дослідно-
експериментальної роботи на різних рівнях, моніто-
рингу якості освіти, предметних олімпіад. 

ЦІППО НАПН України завжди сприяв підго-
товці фахівців ПОІППО щодо:

– присвоєння вчених звань С.  Ф.  Клепку, 
П. І. Матвієнку, І. В. Охріменку, В. І. Мирошниченку, 
П.  Г.  Шемету, Л.  М.  Кравченко, А.  В. Лисенко, 
Н. І. Білик, С. В. Королюк;

– захисту кандидатських досліджень педагогіч-
них працівників ПОІППО в ЦІППО АПН України 
(Л.  М.  Кравченко, «Професійна діагностика у си-
стемі післядипломного підвищення кваліфікації 
вчителів» (1996); Н.  І. Білик, «Моделювання про-
цесу навчання в системі підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників» (2005); С. В. Королюк, 
«Розвиток управлінської культури керівника за-
гальноосвітнього навчального закладу в процесі під-
вищення кваліфікації» (2006); 

І співпраця, і співтворчість



15

І СПІВПРАцЯ, І СПІВТВОРЧІСТЬ

– навчання в аспірантурі (В. Ю. Стрельніков був випускником ас-
пірантури Українського інституту підвищення кваліфікації керів-
них кадрів освіти Міністерства освіти України (перший випуск, 1991– 
1993 рр.), де підготував кандидатську дисертацію «Розвиток професійної ком-
петентності вчителів у закладах післядипломної освіти», захистивши її в 
Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Напрями й результативність науково-дослідницької діяльності, міжнародні 
зв’язки й партнерство, наукові конференції характеризують плідну роботу ка-
федр ПОІППО: філософії та економіки освіти; менеджменту освіти; педагогічної 
майстерності; методики змісту освіти. Діяльність цих підрозділів відзначаєть-
ся постійним пошуком, розробленням, апробацією та впровадженням сучасних пе-
дагогічних технологій, спрямованих на оновлення змісту післядипломної освіти. 

Співпраця кафедр педагогічної майстерності та менеджменту освіти 
ПОІППО з кафедрами Університету менеджменту освіти НАПН України сприя-
ла проведенню спільних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій: «Інноваційний розвиток управлінського потенціалу керівника загальноос-
вітнього навчального закладу» (2006); «Менеджмент і дидактичний процес у піс-
лядипломній освіті» (2007); «Проектування освітніх систем: технології, досвід, 
практика» (2008); «Управління адаптивною школою: здобутки і перспекти-
ви» (2009). Значний внесок у цьому напрямі належить кандидату педагогічних 
наук, доценту, заслуженому працівнику освіти України, першому завідувачу кафед-
ри менеджменту освіти, головному редактору часопису «Освіта Полтавщини» і 
співавтору посібників «Менеджмент. Творчість. Пошук», «Менеджмент як наука і 
праця», «Менеджер освіти: вимоги до управлінської культури та професійної ком-
петенції» І. В. Охріменку.

Взаємообмін досвідом роботи педагогічних колективів ПОІППО з інститу-
тами післядипломної освіти України, особливо з Дніпропетровським, Донецьким, 
Запорізьким, Кіровоградським, Київським, Луганським, Сумським, Харківським, 
Хмельницьким постійно відбувається під час проведення спільних науково-
практичних конференцій, педагогічних «мостів», незалежного тестування учнів 
і дружніх людських стосунків працівників кафедр, відділів, лабораторій, центрів.

Унаслідок праці багатьох самовідданих трудівників освітянської ниви зрос-
ли здобутки ПОІППО. Кандидат педагогічних наук, доцент Павло Іванович 
Матвієнко залишив по собі вагомий слід як науковець, ректор інституту, кот-
рий постійно сприяв підготовці методистів інституту і педагогічних праців-
ників районних і міських відділів освіти та методичних кабінетів області в 
НАПН України. П.  І.  Матвієнко як завідувач кафедри педагогічної майстернос-
ті здійснював значну науково-методичну роботу, є автором понад 150 науко-
вих публікацій, зокрема, монографії «Комплексна оцінка ефективності дидак-
тичного процесу», практичні ідеї якої використовують керівники загальноосвіт-
ніх навчальних закладів області для управління навчально-виховним процесом.  
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За ініціативи П. І. Матвієнка створено видання: «Педагогічні технології. Досвід. 
Практика» (1999, 2008); «Антологія краєзнавства Полтавщини» (2002, 2005, 
2007); «Козацькі традиції: імена – пам’ятники – події – легенди» (2008).

Вагомим результатом діяльності інституту є популяризація передово-
го педагогічного й наукового досвіду в журналі «Постметодика», інформаційно-
методичних збірниках, навчально-методичних посібниках, наукових монографіях, 
спільне видання з обласними ІППО та ЦІППО АПН України тематичних спец-
випусків журналу «Імідж сучасного педагога»: «Управлінська компетентність ме-
неджера освіти» (№ 10, 2004); «Розвиток управлінського потенціалу керівника» 
(№ 3 – 4, 2006); «Лідерство в освіті» (№ 7 – 8, 2007); «Моделювання управлінської ді-
яльності керівника ЗНЗ» (№ 3 – 4, 2008); «Управління адаптивною школою» (№ 8 – 
9, 2009).

Інституційний розвиток – від учительських курсів до інститутів післядип-
ломної педагогічної освіти – є свідченням вагомості цих регіональних структур 
у державі і підтвердженням дієвої турботи суспільства і вищеназваних закладів 
про Вчителя України. 

Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної осві-
ти імені М. В. Остроградського – це значуща сторінка історії післядипломної пе-
дагогічної освіти: її становлення, розвитку та модернізації, організації науково-
дослідницької та редакційно-видавничої діяльності, розширення горизонтів спів-
праці і співтворчості з подібними освітніми закладами зарубіжних країн.

ректор дВнЗ «Університет менеджменту освіти»
нАПн України, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент 
нАПн України                                       В. В. ОлІйниК 

ректор дВнЗ «Університет менеджменту освіти»
нАПн України, доктор педагогічних наук, 

нАПн України                                       В. В. 

 І СПІВПРАцЯ, І СПІВТВОРЧІСТЬ
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читачам і авторам книги «Історія 
Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
імені м. В. Остроградського»

Із великим зацікавленням прочитав історію ста-
новлення та розвитку Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені М. В. Остроградського. 
Мої спогади про цей навчальний заклад сягають 

більше ніж 30-річної давнини, коли я в 1975 р. розпо-
чав працювати ректором Полтавського державно-
го педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 

Тоді, у 70 – 80-х рр., ми спільно зі всіма освітя-
нами області розробили і практично реалізовува-
ли інноваційну програму «Вчитель: школа – педвуз 
– школа», впровадили програму «Юний педагог».

На початку 90-х, організовуючи на посаді 
Міністра народної освіти України проведення різ-
них освітніх програм, я констатував, що полтавці 
одні із перших підтримали концепцію безперервної 
післядипломної освіти педагогічних кадрів.

У Полтаві при реорганізації Інституту удоско-
налення вчителів у Полтавський обласний інсти-
тут післядипломної освіти педагогічних працівни-
ків по-науковому доцільно визначилися із структу-
рою кафедр відповідно до вимог часу: кафедра ме-
неджменту освіти, кафедра педагогічної майстер-
ності, кафедра філософії і економіки освіти, кафед-
ра методики змісту освіти.

Я не сторонній спостерігач розвитку ПОІППО, 
а дуже часто учасник конференцій, семінарів, по-
стійний дописувач часопису «Постметодика» і 
член його редакційної колегії.

До Академії педагогічної 
майстерності
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ДО АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАйСТЕРНОСТІ

Бачу результати плідної діяльності колективу ПОІППО – радіє око від ряс-
ного ужинку наукових, науково-методичних видань інституту, відзначаю свіжий 
погляд щодо відповіді на питання: як навчати наступне покоління вчителів у но-
вому тисячолітті.

Одначе сьогодні кожен із нас не може не відчувати, а аналізуючи – не бачити 
проблем системи післядипломної педагогічної освіти. Це насамперед:

– недосконала нормативно-правова база (немає Закону про освіту дорослих, 
Закону про післядипломну освіту, Положення про ліцензування та акредитацію 
закладів післядипломної освіти);

– не впорядкована система соціальних гарантій і захисту працівників закла-
дів післядипломної освіти; 

– не визначено статус закладу післядипломної освіти як вищого навчально-
го закладу.

Як наслідок, помічається намагання деформувати післядипломні курси на-
вчання, зменшуючи час на їх проходження учителями, ігноруючи право педагогів 
на вільний вибір форм навчання, віддаючи перевагу дистанційному навчанню та 
збільшенню обсягу залікових робіт.

Світовий досвід засвідчує, що кращі зразки післядипломної педагогічної осві-
ти, наприклад, у Великій Британії, США, Австралії відповідають рівню аспіран-
тури та магістратури. У Японії післядипломне навчання спрямоване на погли-
блення спеціалізації педагога в конкретній галузі знань та набуття ним навичок 
проведення науково-дослідної роботи, результати якої узагальнюються в дисер-
таціях.

Тому я підтримую прагнення працівників інституту до забезпечення сис-
темних якісних змін в обласному освітньому полі відповідно до Стратегії розви-
тку ПОІППО на 2008 – 2012 рр. і проведення регіонального експерименту з орга-
нізації післядипломної педагогічної освіти за акумулятивною схемою: всі заходи у 
ПОІППО (курси, семінари, тренінги, майстер-класи тощо) набуватимуть таких 
змісту і якості, щоб їх проходження могло зараховуватися педагогу як внески до 
здобуття ним вищих освітніх рівнів та ступенів. 

Означений експеримент передбачає розроблення відповідних програм і бюд-
жетну підтримку стратегії розвитку інститутів післядипломної освіти. 

Маємо віддалятися від абсурдної практики радянських часів, коли в інститу-
тах удосконалення вчителів не працювали вчені-педагоги, науковці інших профі-
лів, не проводилася дослідницька робота вчителів, яких перед цим готували у ВНЗ 
професори.

Нині, коли в інституті науковці чотирьох кафедр здійснюють ґрунтовні дослі-
дження, коли за рік видається декілька десятків найменувань науково-методичної 
літератури, коли цей навчальний заклад став науково-методичним центром для 
освітян області, на часі питання про його трансформацію в Академію педагогіч-
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ної майстерності, навчально-дослідницький заклад, який сприятиме і забезпечу-
ватиме щоденне зростання педагогічної майстерності і компетентності вчите-
лів відповідно до викликів ХХІ століття. 

Сердечно вітаю освітян Полтавщини з появою проникливого видання про іс-
торію розвитку сучасного навчального закладу, що упродовж семи десятиліть діє 
на Полтавщині й об’єднує сотні шкіл і тисячі вчителів, надихаючи їх на оволо-
діння найвищим у сфері людської діяльності мистецтвом виховання і творення 
особистості.

Упевнений, що історичні дані про відомих освітян, учених, котрі були генера-
торами і творцями прогресивних наукових знань, ніколи не відійдуть у минуле. 

Зичу подальших успіхів авторам, які працювали над виданням чудової книги 
«Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського», і бажаю всього найкращого вчителям Полтавщини, 
котрі так багато роблять для своєї області та країни.

директор Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих нАПн України, 
доктор філософських наук, професор, 
академік нАПн України               І. А. ЗяЗюн 

ДО АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАйСТЕРНОСТІ
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В умовах національного розвитку Української 
держави важливого значення набуває вивчен-
ня її історичного минулого й сьогодення. У 

цьому напрямі, безперечно, актуальним є питан-
ня розвитку освіти і підготовки кваліфікованих 
педагогічних кадрів. Адже початок третього ти-
сячоліття характеризується переходом людства 
від індустріального до інформаційного суспільства, 
який значною мірою зумовлюється рівнем освітньо-
го потенціалу країни. Національна доктрина роз-
витку освіти України визначає пріоритетну роль 
освітньої галузі. Це пов’язано з усвідомленням того, 
що цивілізаційний прогрес лежить у площині розви-
тку особистості, здатної до самовдосконалення і 
навчання впродовж життя.

Питання якості освіти, її результативності 
хвилювало суспільно відповідальних людей у всі часи 
і зараз, на початку XXI століття, бо саме від неї 
залежать добробут та процвітання народу, його 
майбутнє. Тому, визначаючи напрями і пріоритети 
розвитку сучасної освіти, освітяни Полтавщини 
повинні вчитися у своїх попередників, враховувати 
їх багатий педагогічний досвід, досягнення і помилки.

Нам є чого вчитися, і це не викликає сумні-
вів. Полтавщина вважається духовною столицею 
України, що значною мірою є заслугою освітньої ді-
яльності наших попередників, результатом їх са-
мовідданої праці. Наша земля багата великими пе-
дагогами та мислителями, які залишили нам у спа-
док скарб – свої досвід та знання. Обов’язок сучас-
них педагогічних працівників – не просто досконало 
вивчити його, а й зберегти наступність педагогіч-
ної думки – дбайливо користуватися цим скарбом і 
примножувати його.

«Історія Полтавського обласного інституту 

З турботою про вчителя
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З ТУРБОТОю ПРО ВЧИТЕЛЯ

післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського» розкриває ціка-
ві сторінки еволюції педагогічної освіти нашого краю, зберігаючи пам’ять про зем-
ських діячів кінця XIX – початку XX століття, які знайшли ефективні шляхи під-
готовки народних учителів, сприяючи демократизації та націоналізації освіти, 
перші експерименти радянської влади та становлення системи професійного вдо-
сконалення педагогічних працівників.

Це дослідження, підсумовуючи здобутки педагогічного колективу інституту, 
дає ПОІППО змогу впевнено дивитися вперед, змінюючи себе і майбутнє україн-
ської освіти. Творчий потенціал інституту спрямований на створення умов для 
піднесення ролі педагога у розвитку якісної освіти. Його місія – допомогти вчите-
лю здобути компетентність, щоб відчувати задоволення і радість від професій-
ної діяльності.

Вітаємо Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної осві-
ти із 70-річчям! Нехай у книзі його життя буде найбільше нових сторінок, присвя-
чених Добру, Творчості, Любові! 

начальник Головного
управління освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації                                      В. І. мирОшниченКО державної адміністрації                                      В. І. 
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ВСТУП:
минуле утримує майбутнє 

Книга про Полтавський обласний інсти-
тут післядипломної педагогічної освіти  
імені М.  В.  Остроградського є однією з 

перших цеглин до літопису освіти Полтавщи-
ни. Незабаром історія освіти Полтавської облас-
ті найповніше постане на сторінках енциклопедії 
«Полтавіка», укладачем якої є колектив науково-
редакційного підрозділу центру дослідження іс-
торії Полтавщини Полтавської обласної держав-
ної адміністрації на чолі із заслуженим учителем 
України Олександром Білоуськом. 

Упродовж двох останніх століть полтавський 
край не раз змінював свої географічні межі. Од-
нак у метафоричних означеннях назв міст і міс-
течок збережено унікальні духовні координати 
нашої рідної землі і поколінь полтавців: Полтава 
– «сонцелика, промениста», «духовне серце Укра-
їни», Гадяч – «найукраїніша Україна», «край ла-
гідної краси», Кременчук – «золотаве місто», Пи-
рятин – «натхненний», Миргород – «край нащад-
ків миргородських кобзарів». 

Дивно, що з-поміж досліджень на тему істо-
рії Полтавщини обмаль розвідок і публікацій, 
присвячених історії регіону, про що переконли-
во свідчить невелика бібліографія праць, авто-
рами яких є М. В. Бака, т. О. Благова, Р. Л. Гав-
риш, О.  П.Єрмак, В.  Н.  Жук, Н.  К.  Кочерга, 
В. І. Мирошниченко, І. В. Охріменко, М. С. Паш-
ко, В.  І.  Половка, т.  П.  Пустовіт, В.  я.  Ревегук, 
П. Г. шемет, В. І. шульга1.  Непізнана історія осві-

1 Бака М. В. церковно-парафіяльні школи в системі почат-
кової освіти Полтавської губернії. (Релігійні традиції в духов-
ному відродженні України) / М. В. Бака. – Полтава, 1992.

Благова т. О. Розвиток шкільної і професійної мистецької 
освіти на Полтавщині (друга половина хІх–початок хх ст.): 
навчальний посібник. – Полтава : Оріяна, 2009. – 240 с.

Гавриш Р. Земська школа на Полтавщині / Р. Гавриш. – Пол-
тава : археологія, 1998. – 102 с.
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ти гальмує її сучасний розвиток, адже мусимо знати як успіхи освіти краю, так 
і минулі невдачі, уникаючи їх у наш час. тому видання історії ПОІППО, який у 
2010 році відзначає своє 70-річчя, – не лише наслідок ювілейних приготувань, 
а й намагання розкрити один із визначальних аспектів історії освіти – вплив 
на якість освіти регіону засобів і форм підготовки й удосконалення шкільних 
учителів, стимулювання їх праці. 

якість освіти Полтавщини ще з XIX ст. підтримувала система стимулюван-
ня праці педагогів: дореволюційна система «летних педагогическихъ курсовъ, 
организованныхъ Полтавскимъ губернскимъ земствомъ», радянські системи 
«перепідготовки вчителів», «удосконалення кваліфікації вчителів», «удоско-
налення вчителів». Сучасна післядипломна педагогічна освіта є правонаступ-
ницею цих систем. У динаміці історії якість освіти регіону можна розгляда-
ти з різних позицій, але серед них незаперечною ознакою якості є випускники 
шкіл, якими пишаються край, навчальний заклад, громада. Про якість марки 
освіти Полтавської області свідчать біографії більш як мільйона випускників 
її шкіл (за час існування ПІУВ-ПОІППО). Назвемо імена лише деяких із них.

це працівники сільського господарства: Герої України Антонець Семен 
Свиридович (антонцівська неповна середня школа Решетилівського району), 
Корост Тетяна Михайлівна (Березоволуцька середня школа Гадяцького ра-
йону), Герой Соціалістичної праці Сиволап Ганна Миколаївна (Ветхалівська 
восьмирічна школа Гадяцького району), лікар Касьян Микола Андрійович 
(Бутенківська школа Кобеляцького району); учені-педагоги: ректор Київського 
національного університету імені т.  Г.  шевченка, філософ Губерський 
Леонід Васильович (Миргородська школа № 3), ректор харківського наці-
онального педагогічного університету імені Г.  Сковороди Прокопенко Іван 
Федорович (Лохвицька школа № 1), ректор Національної юридичної академії 
України імені ярослава Мудрого, Герой України Тацій Василь Якович (шко-
ла № 22 м. Полтави); академіки Національної академії наук України: Грінченко 
Віктор Тимофійович (школа м.  Полтави), астрофізик Стешенко Микола 
Володимирович (Диканська школа); державні та військові діячі: генерал-

Кочерга Н. К. Інститут шляхетних дівчат у Полтаві / Н. К. Кочерга // Постметодика. – 1998. – 
№4(22). – С. 48–49.

Мирошниченко В. І. Нові історіографічні джерела про розвиток освіти на Полтавщині // 
Наш рідний край (З історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період). – Вип. 12. –  

Полтава, 1991
Жук В. Н. Наш рідний край (з історії освіти на Полтавщині в дореволюційний період). –Вип.12. 

Полтава. 1991. 
Наш рідний край (Сторінки розвитку освіти на Полтавщині). – Вип.3. – Полтава, 1990 
Охріменко І. В. Освіта на Полтавщині в минулому й сьогодні. Історичний нарис / І. В. Охріменко, 

С. М. Пашко, П. Г. шемет – Полтава, 1998. – 164 с.
Половка В. І. Історія розвитку освіти на Решетилівщині другої половини хІх та початку хх ст. / 

В. І. Половка, Н. В Половка // Постметодика.– 2000.– №2(28).– С.54–59.
Пустовіт т. П. З історії полтавських гімназій/ т.П.Пустовіт // Постметодика.– 1993. – № 1. – С.46–48.
шульга В. І., Пашко М. С. Літопис історії освіти на Полтавщині / В. І. шульга, М. С. Пашко // 

Постметодика.– 1997.– №3(17).– С. 11–23.
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лейтенант Затинайко Олександр Іванович (Гребінківська середня школа 
№ 3); голова Вищого господарського суду України Демченко Сергій Федорович 
(Окіпська школа Лубенського району); письменники-прозаїки: Загребельний 
Павло Архипович (Солошинська школа Кобеляцького району), Тютюнник 
Григір Михайлович (шилівська семирічна школа Зіньківського району), 
журналісти Стороженко Павло Сергійович (школа № 7 імені т. Г. шевченка 
м. Полтави), Ляпаненко Микола Іванович (Семенівська  середня школа); 
письменники-поети: Симоненко Василь Андрійович (тарандинцівська се-
редня школа Лубенського району), Олійник Борис Ілліч (Зачепилівська 
школа Новосанжарського району); співачка Кириченко Раїса Опанасівна 
(Землянківська школа Глобинського району); композитори: Білаш Олександр 
Іванович (Градизька школа Глобинського району), Чухрай Олексій 
Іванович (Нижньоланнівська школа Карлівського району); диригенти: 
Левченко Григорій Семенович (Грабарівська школа Пирятинського району), 
Остапенко Дмитро Іванович (Новачиська школа хорольського району), ак-
тори: Сумська Ольга В’ячеславівна (школа № 4 м. Полтави), Роговцева Ада 
Миколаївна (школа № 10 м. Полтави), Данилко Андрій Михайлович (шко-
ла № 27 м. Полтави); художник Підгорний Микола Васильович (школа № 9 
м. Полтави); спортсмени: Немченко Олексій (Василівська школа Кобеляцького 
району); чемпіон параолімпійських ігор Виноградець Дмитро Миколайович 
(школа № 4 м. Полтави); чемпіон Олімпійських ігор Кисельов Володимир 
Вікторович (школа № 17 м. Кременчука) т. ін.

Учительство Полтавщини дало путівку в життя багатьом поколінням пол-
тавців – і звичайним громадянам, і видатним діячам нації. Упродовж своєї ді-
яльності з 1940 року інститут забезпечив курсову підготовку понад 270 тисяч 
педагогічних працівників. щирі подяки учителям уміщено в одному із розді-
лів цієї книги – «Видатні полтавці про вчителя та школу». 

У наш час центром системи стимулювання праці педагогів і науково-
методичної підтримки 21 тисячі педагогічних працівників Полтавщини є 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського, заснований на майні комунальної власності тери-
торіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області, які і є його власни-
ком в особі Полтавської обласної ради. Навчальний заклад підконтрольний 
Полтавській обласній раді, а також підпорядкований і підзвітний Головному 
управлінню освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Для забезпечення роботи курсів підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників інститут має 8 навчальних аудиторій на 240 місць; актовий зал на 100 
місць; 2 навчальні комп’ютерні класи; 15 сучасних технічних засобів навчан-
ня; 52 комп’ютери та 35 одиниць периферійної техніки, доступ до Інтернет; 
веб-сайт, локальну мережу (INtraNet); бібліотеку та читальний зал (28 090 
книг); санаторій-профілакторій на 50 місць, гуртожиток на 100 місць.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу в ПОІППО здій-
снюють чотири кафедри: педагогічної майстерності, філософії і економі-
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ки освіти, менеджменту освіти та методики змісту освіти; 10  відділів: гума-
нітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, редакційно-
видавничий, ліцензування та атестації навчальних закладів, роботи з персо-
налом, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, методики виховання, зо-
внішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, засобів навчання, на-
вчальний. У структурі інституту працюють 4  центри: педагогічних іннова-
цій та інформації, обласний центр практичної психології та соціальної робо-
ти, методичний тренінговий центр природного розвитку дитини (за системою 
М. Монтессорі), консультативно-методичний центр на базі Кременчуцького 
педагогічного училища імені а. С. Макаренка.

Інститут має висококваліфікований штат – 6 докторів наук, професорів, 1 
дійсний член НаПН України, 17 кандидатів наук, 16 доцентів, 68 методистів, 
49 із яких вищої кваліфікаційної категорії.

Для вирішення нагальних потреб педагогічної громадськості області ін-
ститут корегує науково-методичну роботу відповідно до вимог часу. Нині 
ПОІППО працює над розробкою науково-дослідної теми «Науково-методичне 
забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в осві-
ті при реалізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження 
Державних стандартів освіти». Розгляд теми включає аналіз концептуальних 
напрямів досліджень в освіті: інноваційна діяльність, менеджмент і дидактич-
ний процес, державна освітня політика, компетентнісний підхід у шкільній 
освіті, профілізація, проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, розвиток курикулярного процесу і мо-
дернізація сучасної освіти. 

Колектив здійснює організаційно-методичне забезпечення впроваджен-
ня прогресивних педагогічних технологій в освітній простір регіону шляхом 
проведення всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій і се-
мінарів; постійних семінарів для районної (міської) системи методичної служ-
би, семінарів-практикумів для керівників освітніх закладів, педагогічної гро-
мадськості. 

Важливою ланкою діяльності Полтавського інституту є популяриза-
ція передового педагогічного й наукового досвіду за допомогою видання 
інформаційно-методичних збірників, навчальних і навчально-методичних 
посібників, наукових монографій. Упродовж 2004 – 2009 рр. видано 138 най-
менувань науково-методичної літератури загальним тиражем 56 130 примір-
ників.

ПОІППО активно співпрацює з іноземними науково-освітніми закладами 
та громадськими організаціями. Працівники інституту беруть участь у міжна-
родних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах за кордоном (Румунія, 
Сша, Росія, Польща, Нідерланди). Ключові теми цих заходів – громадянська 
освіта, інноваційний розвиток шкіл, роль батьків і громади в розвитку шко-
ли, європейська та євроатлантична інтеграція України, екологічне виховання, 
міжнародний досвід із питань післядипломної педагогічної освіти.
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З метою сприяння входженню України у європейське та світове співтова-
риство ПОІППО співпрацює з фондами, програмами в галузі освіти й між-
народними освітніми організаціями зі швеції, Сша, ФРН, Польщі, Норвегії, 
Нідерландів, здійснює міжнародні проекти. 

У ПОІППО вивчається європейська практика організації акредитації та 
контролю якості післядипломної освіти, впроваджується державний стандарт 
управління якістю ІSО 9001:2000. На сьогодні ПОІППО – перший в Україні за-
клад післядипломної педагогічної освіти, що отримав сертифікат на систему 
управління якістю. Сертифікат засвідчує, що система управління якістю сто-
совно надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержан-
ням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки, підви-
щення кваліфікації, здійснюється Полтавським обласним інститутом після-
дипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського згідно з чинними в 
Україні нормативними документами та стандартами.

Результати діяльності інституту відзначені Дипломом Міжнародного 
акаде мі ч  ного Рейтингу популярності «Золота Фортуна» з присвоєнням титу-
лу «Лауреат Рейтингу» (2005). На Міжнародних виставках «Сучасна освіта в 
Україні» з 2006 р. по 2009 р. ПОІППО за багаторічну науково-педагогічну ді-
яльність з інноваційного розвитку освіти України відзначено Почесним зван-
ням «Лідер сучасної освіти» та срібними і бронзовими медалями у номіна-
ціях «Упровадження нових форм організації навчально-виховного проце-
су» (2006); «Упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику» 
(2007); «Інноватика у вищій освіті» і Свідоцтвом «Лідер у створенні сучасних 
засобів навчання» (2008). На Міжнародній виставці-презентації «Інноватика 
в освіті України» (2009) інститут здобув Почесний диплом за творчий підхід 
у впровадженні освітніх інновацій, дипломи «За розробку і впровадження ін-
новаційних освітніх технологій» та «За високі творчі досягнення в інновацій-
ному оновленні національної системи освіти». 

У роки незалежності України інститут відчуває постійну підтримку 
Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації, 
Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адмі-
ністрації. ПОІППО вбачає свою роль як активного провідника стратегічних 
ініціатив виконавчих органів влади щодо поліпшення якості системи післяди-
пломної педагогічної освіти. Відповідно його місією є сприяння професійному 
розвитку педагогів задля підвищення якості освіти в Полтавській області. У 
2008 р. заклад отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підви-
щення кваліфікації 5 500 осіб на рік.

Підвищення кваліфікації в ПОІППО орієнтовано на підтримку і розвиток 
європейських стандартів якості післядипломної освіти, які враховують демо-
кратизацію та оновлення змісту шкільної освіти, здобуття педагогами профе-
сійної компетентності. 
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Зустрічаючи 70-річний ювілей, колектив Полтавського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти аналізує свою діяльність, акумулює 
цінні досягнення попередніх років.

Написання історії інституту – це не лише бажання зафіксувати і зберег-
ти на сторінках книги пам’ять про людей та освітні практики в системі під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до гасла батька іс-
торії Геродота – «щоб зроблене людьми з часом не забулося». Систематизація 
історії інституту стала для його працівників засобом розвитку їх історичної 
компетентності, тобто організації особистісної та інституційної пам’яті, що 
визначає також їхнє майбутнє. Історична компетенція дає змогу людям дума-
ти в альтернативах, розвивати фантазію, прагнути до суспільних змін і здій-
снювати їх.

У рамках сучасного шкільного курсу історії формування історичної ком-
петентності учнів постає як вироблення в них комплексу таких умінь: хроно-
логічного (уміння орієнтуватися в історичному часі); просторового (уміння 
орієнтуватися в історичному просторі); інформаційного (уміння працюва-
ти з джерелами історичної інформації); мовленнєвого (уміння будувати усні 
та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей 
та історичної теорії); логічного (уміння визначати та застосовувати тео-
ретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних 
фактів, явищ, процесів); аксіологічного (уміння формулювати оцінки і версії 
історичного руху і розвитку )2.

Вимоги сучасних програм до історичної компетентності учнів зобов’язують 
методистів і викладачів ПОІППО володіти названими уміннями та застосову-
вати їх у своїй методичній і викладацькій діяльності. З цього і виходила ре-
дакційна колегія «Історії Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського», запросивши у її автори всіх 
працівників інституту.

тому історія закладу здебільшого написана не професійними істориками, а 
його працівниками, окремі з яких творили її протягом останніх двох десяти-
літь. У запропонованих ними розвідках подано як аналіз на базі документів, 
так і повідомлено конкретні розповіді-історії.

Історія ПОІППО писалася не один рік. Першим відомим на сьогодні зби-
рачем документів і спогадів був Іван юхимович Легенький, завідувач кабіне-
ту історії та суспільствознавства ІУВ (1955–1983  рр.), проте його матеріали 
виявилися, на жаль, втраченими. Потім історію ПОІППО укладав, перебува-
ючи вже на заслуженому відпочинку, Борис Васильович Піддубний, директор 
ПОІУВ (1979–1998  рр.). Зрештою, наказом ректора інституту від 07.05.2008 
року № 106/1, у зв’язку з підготовкою матеріалів про історію удосконалення 
учителів Полтавщини до всеукраїнської серії книг «Педагогічна освіта і нау-
ка в Україні: історія, сьогодення та перспективи розвитку» керівником автор-

2 Історія України. Всесвітня історія. 5-12 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів.  −  К. : Перун, 2005. 
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ського колективу з укладання історії ПОІППО було призначено завідувача ка-
федри педагогічної майстерності, кандидата педагогічних наук, доцента Павла 
Івановича Матвієнка, ректора ПОІППО (1993–2005 рр.). Під його керівни-
цтвом і розпочалася робота  зі збирання основних матеріалів до інститутської 
історії.

Виявилося, що в історії закладу є багато білих плям, які необхідно дослі-
джувати. такою плямою є навіть визначення дати заснування Полтавського 
інституту удосконалення вчителів.

Світлана Михайлівна Стадник, опрацьовуючи архівні матеріали інсти-
туту 1944–1990 рр. (документи 1940–1943 рр., на жаль, не збереглися), у 
центральному державному архіві вищих органів влади України і Державному 
архіві Полтавщини 1944–1968 років, періодичні видання Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бі-
бліотеки України імені В. Вернадського за 1917–1940 рр., не змогла знайти до-
кумент про заснування Полтавського обласного інституту удосконалення 
вчителів. 

центральний державний архів вищих органів влади та управління України 
повідомив, що «у переглянутих документах Міністерства освіти Української 
РСР за 1939–1944 рр. відомостей про заснування Полтавського обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти імені  М.  В.  Остроградського не 
виявлено».3

Першим віднайденим документальним підтвердженням існування інсти-
туту удосконалення вчителів при Полтавському облвно є опис 1 справи 5 від 
29 травня 1944 року фонду Ф№–Р5465 Державного архіву Полтавської облас-
ті, де зазначено назву установи, адресу, підпорядкованість Полтавському від-
ділу народної освіти, місце відкриття поточного рахунку, затверджений фонд 
заробітної плати штатних працівників4. 

Першими віднайденими публікаціями, де згадується Полтавський ІУКВ, 
є статті 1945 року директора інституту тамари Миколаївни толстоносової 
«Підготовка шкіл до випускних екзаменів»5 і завідувача кабінету історії та гео-
графії інституту Кіндрата Івановича Кушнірчука «Проти формалізму в педа-
гогічній роботі»6.

цих даних недостатньо для визначення часу заснування ПОІУВ з огля-
ду на те, що, наприклад, підставою для визначення дати заснування 
харківського обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів є на-
каз по харківському обласному відділу народної освіти від 29 травня 1939 

3 Лист цДаВО України від 29.03.2010 р. № 164 
4 ДаПО Ф. Р 5465, оп.1, спр.4, арк.1  
5 толстоносова т. Підготовка шкіл до випускних екзаменів / т. толстоносова // Зоря Полтавщи-

ни. – 1945. – 4 квітня.
6 Кушнірчук К. І. Проти формалізму в педагогічній роботі / К. Кушнірчук // Зоря Полтавщини. – 

1945. – 17 листопада. 



30

ВСТУП: МИНУЛЕ УТРИМУє МАйБУТНє

року № 8927. Водночас Київський обласний інститут удосконалення вчителів 
вважається започаткованим відповідно до наказу Народного комісаріату осві-
ти УРСР від 21 лютого 1939 року № 1203 «Про організацію обласних інститутів 
удосконалення вчителів у Київській та харківській областях». Інститути під-
вищення кваліфікації вчителів на території Західної України вважають почат-
ком їх становлення другу половину березня 1940 р. відповідно до Постанови 
РНК УРСР «Про реорганізацію Початкових і середніх шкіл на території захід-
них областей України», яка зобов’язувала Народний комісаріат освіти УРСР 
з 15  березня 1940 року організувати інститути в Львівській, Дрогобицькій, 
Станіславській, Волинській, тернопільській і Ровенській областях.

тому гіпотетичну дату заснування Полтавського обласного інституту удо-
сконалення вчителів встановлено наближено за такими документами:  наказом 
Народного комісаріату освіти УРСР від 9 лютого 1940 року № 512 «Про органі-
зацію обласних інститутів удосконалення вчителів»;  «Положенням про облас-
ні інститути удосконалення вчителів УРСР», розробленим Управлінням шкіл 
НКО УРСР (додаток до наказу НКО УРСР від 21 лютого 1939 року № 1203). 

У пунктах 3 і 4 зазначеного наказу № 512 завідувачі обласних відділів на-
родної освіти зобов’язувалися до 1 березня 1940 року дібрати кандидатури 
на посади директорів інститутів і заступників директорів з навчальної части-
ни, скласти кошториси та подати їх на затвердження НКО, а до 1 квітня 1940 
року – забезпечити новоутворені інститути кваліфікованими професорсько-
викладацькими кадрами, науковими працівниками, методистами, навчаль-
ним, господарським обладнанням і приміщеннями.8

Відповідно до цих документів Полтавський ІУВ, імовірно, заснований у пе-
ріод з 1 березня по 1 квітня 1940 року на базі обласного шкільного методично-
го кабінету. Проте документальних підтверджень цього не вдалося знайти, як 
й інформації про першого директора інституту у 1940-1941 рр. Відомо лише, 
що 19 березня 1944 року з посади директора Полтавського ІУВ було звільнено  
М. Г. Петренка9, але коли він почав працювати на цій посаді, не з’ясовано. 
твердження про заснування інституту в 1937 році в історичних довідках, під-
готовлених в 1961 р. та 1992 р.10, у світлі вищевикладених міркувань є помил-
ковими.

як вказує історик Наталя яковенко, історія «вивчає те, чого вже немає і 
чого ніколи не вдасться пізнати емпірично». тому, «з одного боку, знання «дій-
сної» історії справді недосяжне, бо ми не маємо прямого доступу до минуло-
го, а розрізнені інформації, що дійшли до нас у вигляді джерела, стають «іс-
торичними фактами» лише після того, як їх опише історик». Із другого боку, 

7 Спогади ветеранів: від інституту удосконалення кваліфікації вчителів до  інституту безперерв-
ної освіти. – харків : хОНМІБО, 2009. – 200 с. 

8 Наказ № 512 НКО УРСР від 9 лютого 1940 року «Про організацію обласних інститутів удоско-
налення учителів» // Збірник наказів та розпоряджень народного комісаріату освіти Української 
РСР. – 1940. – № 5. – С. 5.  

9  ДаПО Ф. Р 5465, оп.1, спр.4, арк.1
10  див. цю книгу,  с. 142-148
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складний шлях пізнання історії, звісно ж, не означає, що минулої реальності 
не існувало. Історична наука пережила дрейф від самовпевненості до комп-
ромісного звуження сфери власної компетенції, визнавши, що більш-менш 
досяжною метою історичного пізнання є не об’єктивна реальність, а виявлен-
ня способів, за посередництва яких люди минулого наділяли смислами свої 
вчинки, та розшифрування поштовхів, якими вони керувалися. На жаль, нам 
цього не вдалося послідовно досягти на всіх сторінках цієї книги.

Видання складається із семи розділів. Перший розділ «Становлення систе-
ми післядипломної педагогічної освіти на Полтавщині», у який увійшли до-
слідження професійних істориків С. М. Стадник і т. П. Демиденко, присвя-
чений виникненню системи вдосконалення професійної діяльності вчителів 
Полтавщини, заснуванню Полтавського обласного інституту удосконалення 
вчителів, діяльності закладу в 1940 – 1990 рр. як науково-освітньої установи, 
покликаної підняти на новий щабель розвитку тогочасну систему підвищен-
ня кваліфікації педагогічних працівників. Розкривається подальша діяльність 
навчального закладу, реорганізованого у Полтавський обласний інститут піс-
лядипломної освіти педагогічних працівників, а пізніше – Полтавський облас-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 
цей процес відбувається в складні часи розбудови незалежності України, су-
проводжуючись пошуком оптимальної моделі розвитку навчального закладу. 

У перший розділ книги також увійшли державні документи, на підста-
ві яких визначено дату заснування інституту, та інформаційна довідка про 
М. В. Остроградського, чиє ім’я носить навчальний заклад.

Стратегічне призначення інституту – підвищення кваліфікації майже всіх 
категорій педагогічних працівників регіону, впровадження прогресивних 
технологій в освітній процес області – залишалося незмінним протягом усієї 
його історії. Особливості науково-методичного супроводу освітнього процесу 
Полтавщини відображено на сторінках книги, присвячених діяльності відді-
лів інституту: методики виховання, гуманітарних, природничо-математичних 
дисциплін; дошкільної, початкової та спеціальної освіти та кабінету нових ін-
формаційних технологій. У другому розділі «Традиції і новаторство методич-
ної роботи» розкривається процес організаційно-методичного та технічного 
забезпечення навчально-виховної діяльності закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти області в різні часи існування інституту.

У цей розділ видання увійшли матеріали про бібліотечну та редакційно-
видавничу діяльність інституту, спрямовану на здійснення науково-
педагогічного та навчально-пізнавального забезпечення безперервної освіти 
педагогічних працівників.

Упровадження науково-методичних досягнень в обласний освітній простір 
є пріоритетним напрямом діяльності Полтавського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. Третій розділ 
книги «Розвиток наукової бази інституту (1994–2010)» відображає роботу 
кафедр інституту, науково-дослідницька діяльність яких спрямована на вдо-



32

ВСТУП: МИНУЛЕ УТРИМУє МАйБУТНє

сконалення змісту, форм і методів підвищення професійного рівня педагогіч-
них працівників, науково-методичне забезпечення системи педагогічної осві-
ти регіону.

Предметом досліджень, які складають четвертий розділ «Інноваційний 
вимір освіти Полтавщини», стала робота центру педагогічних інновацій та 
інформації, обласного методичного тренінгового центру природного розви-
тку дитини, центру практичної психології і соціальної роботи, відділу засобів 
навчання, ліцензування та атестації навчальних закладів, зовнішнього оці-
нювання та моніторингу якості освіти, роботи з персоналом –  структурних 
підрозділів ПОІППО – та науково-методичного центру інтеграції змісту осві-
ти НаПН України Лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки 
НаПН України, покликаних сприяти розвитку дошкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів відповідно до векторів руху сучасної української системи 
освіти.

У п’ятому розділі книги «Навчальне середовище» відображено діяльність 
інституту зі створення сприятливих умов для навчання слухачів курсів підви-
щення кваліфікації. Розвиток організаційного, нормативно-документального, 
методичного забезпечення навчального процесу розкривається на основі ді-
яльності навчального відділу інституту та консультативно-методичного цен-
тру ПОІППО при Кременчуцькому педучилищі імені а. С. Макаренка.

Створенню комфортних умов проживання слухачів курсів підвищення 
кваліфікації, зміцненню їх здоров’я сприяє робота гуртожитку та санаторію-
профілакторію інституту.

Не лише письмові архіви є історичними свідченнями, помірне значення ма-
ють усні розповіді, які, за словами історика Жозефа Ки-Зербо, «надають за-
барвлення минулому». Зі сторінок шостого розділу «Інститут у спогадах» 
звучать слова тих, для кого історія ПОІППО – власна історія, життя зі злетами 
і падіннями, з любов’ю до освіти і навчання педагогів. У такому задумі укла-
дання «Історії Полтавського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені М. В. Остроградського» її редколегія намагалася бути відпо-
відною сучасному зміщенню наголосу в історичних дослідженнях від безлико-
го суспільного та колективного до особистісного історичного досвіду. Дедалі 
більшу роль у цьому зміщенні має усна історія як метод та окрема наукова дис-
ципліна. автори «Історії Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського» постають не тільки як до-
слідники певних історичних питань розвитку інституту. як окремі особистос-
ті та члени команди інституту, вони стають агентами процесу трансформації 
свого інституту та суспільства загалом, у яких ще активно продовжують вива-
жуватися залишкові принципи та цінності як попереднього суспільного ладу, 
так і відповідних зразків професійності.

За сім десятків років творчої і наполегливої праці колективу інститут став 
центром генерування прогресивних ідей і розвитку науково-методичної дум-
ки регіону. ПОІППО прагне розвинути ці надбання, про що свідчать страте-
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гічні цілі та завдання, відображені в сьомому розділі книги «Сучасна страте-
гія розвитку інституту». 

У додатках до книги читач знайде «Біографічний довідник працівників 
ПОІППО», літопис освіти Полтавщини за часів незалежності України, список 
начальників  управлінь (відділів) освіти та завідувачів районних (міських) ме-
тодичних кабінетів, які є надійними помічниками і партнерами ПОІППО з 
методичної роботи, . 

Історія ПОІППО ілюстрована фотографіями (зібрано 171 фото).
Книга «Історія Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-

гічної освіти імені  М.  В.  Остроградського» не вичерпує всієї досліджуваної 
теми. Залишилося ще чимало «білих плям» у цій царині, які, сподіваємось, 
стануть предметом наступних досліджень, як і чітке виявлення ролі інсти-
тутів ПОІУВ-ПОІППО в розвитку освіти області. автори статей про діяль-
ність інституту намагалися розкрити еволюцію науково-методичної підтрим-
ки вчительства регіону, висвітлити внесок фундаторів післядипломної освіти 
Полтавщини та їх послідовників у справу професійного вдосконалення педа-
гогічних працівників, проте не всім їм вдалося повною мірою оволодіти плас-
том досліджуваної історії того чи іншого питання, дійти певних висновків. 
Сподіваємося, що ці прогалини будуть усунені під час подальшого пізнання 
історії післядипломної педагогічної освіти Полтавської області. 

члени редакційної колегії не змогли погодитися з усіма оцінками та мане-
рою подання фактів тих матеріалів книги, де зроблено висновки й узагальнен-
ня без достатнього залучення архівних  джерел, не згадано все, що потрібно 
було згадати, висвітлено не всі аспекти досліджуваної проблеми. Водночас ре-
дакційна колегія визнала за доцільне не вступати в дискусію з авторами і не 
відкидати нариси, підготовлені непрофесійно з точки зору історії як науки, не 
вимагати дописування тих статей, які очевидно не є адекватним віддзеркален-
ням і осмисленням тієї чи іншої ситуації. В усякому разі досягнутий обшир ві-
дображення палітри праці інституту слугуватиме наступним дослідникам  іс-
торії освіти Полтавщини й України. І можливо, саме авторське різноголосся, 
не висловлене зараз, становитиме більшу цінність для історії, ніж концепту-
альне монолітне дослідження історії організації. 

Створюючи книгу про власну історію, інститут приєднується до руху дослі-
дження історій інститутів післядипломної педагогічної освіти11. Полтавський 
ОІППО вітає і стимулює написання історій шкіл області. Поки що надруко-
вано їх не більше тридцяти, вони мають різну якість, але кожна школа мусить 

11  Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів: 1939, 1999, 2009 : 
інформаційне видання / за заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла церква, 2009. – 336 с. 

Волинському обласному навчально-методичному інституту післядипломної  педагогічної освіти 
–  60 років!  – Луцьк , 2000. – 44 с.

Сташенко М. О. Система підготовки вчителя на Волині (Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти /  М. О. Стешенко, В. В. Вітюк //  Вища педагогічна освіта і наука України : Істо-
рія,  сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень (голова) ; 
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вести роботу з укладання своєї історії, прикладом такої роботи і є пропонова-
на читачеві історія ПОІППО. Повно історія освіти Полтавщини постане лише 
як зібрання історій існуючих сьогодні 800 шкіл, академій та університетів, 
розташованих на її території. 

Написання книги з історії ПОІППО – спроба акумулювати сімдесятиріч-
ний досвід навчального закладу для нових творчих здобутків, адже «звернен-
ня назад продуктивне тою мірою, якою воно передбачає рух уперед». Іншими 
словами, минуле будь-якої організації утримує її майбутнє. «Утримує» у двох 
сенсах – тобто «містить» і водночас «те, що тримає», «не пускає», «затримує». 
щоб історія не затримувала майбутнє, вона має бути написана і з неї взято 
уроки. цьому і слугує книга з історії ПОІППО, присвячена його 70-річчю. 

В.В.ЗелюК, 
голова редакційної колегії «Історії Полтавського обласного

інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В.  Остроградського»,

кандидат педагогічних наук,  
ректор ПОІППО

ред.  тому: І. я. Коцан (голова / Г. Д. Романчук // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2010 
рік. – Луцьк, 2009

Романчук  Г. Д. 70 років Врлинському інституту післядипломної педагогічної освіти / Г. Д. Роман-
чук // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині 2010. – Луцьк, 2009

Осколов П. В. Короткий нарис історії чернівецького обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти /  П. В. Осколов, В. Ф. Федорак, Н. І. черкач –  чернівці : технодрук. – 2005. – 62 с. 
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1.1. Генеза соціально-педагогічної 
системи вдосконалення професійної 
діяльності вчителів Полтавщини 
(1865 – 1939 рр.)

Що було, воно й буде, і що робилося, буде 
робитись воно, – і немає нічого нового
    під сонцем!..
Буває таке, що про нього говорять:
«Дивись, – це нове!» – Та воно вже було 
від віків,  що були перед нами!

еклезіаст

Просвітитель, духівник, наставник, бака-
лавр, дидаскал, приходський священик, 
мандрівний дяк, попечитель, гувернер чи 

гувернантка, пан професор, директор, педагог, ви-
кладач, вихователь, учитель – професійна терміно-
логія особливого прошарку людей, що створюва-
ли й створюють гуманітарну ауру української на-
ції – освіту. Педагогічна спадщина Г. c. Сковороди, 
М. В. Остроградського, а. С. Макаренка, Г. Г. Ващен-
ка є тими творчими вершинами рельєфного ланд-
шафту історичного, соціально-педагогічного до-
свіду Полтавщини, на які завжди орієнтувалася ві-
тчизняна і світова освіта. Народне вчительство па-
ростком виростало «знизу», живлячись джерела-
ми вікової народної мудрості (на відміну від викла-
дацького складу елітарних, гімназійних закладів, 
що формувався «згори», від університетів), і ви-
являло свій творчий імпульс завдяки піклуванню 
про нього губернського земства (1865 – 1919  рр.). 

розділ 1.

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ
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Місцева земська влада була найприроднішим партнером школи. Вона краще за 
інших розуміла потреби навчального закладу та вчителя. часи розбудови тради-
ційної народної освіти др. пол. XIX-го століття – це часи «учнівства» і самого вчи-
тельства, наближення його до розуміння науково-методичних основ навчально-
виховного процесу. 1870 року в містечку Сміле Роменського повіту Полтавської 
губернії були проведені перші короткотермінові педагогічні курси, які започатку-
вали педагогічну систему професійного зростання вчителів початкових училищ, а 
згодом – викладачів середніх навчальних закладів, професійних училищ.

Революційні події початку хх ст. зруйнували сталу політику щодо питань осві-
ти. Кожна влада, декларуючи своє бачення місії вчительства, намагалася віднайти 
найдосконаліші форми і методи підготовки та підвищення педагогічної кваліфі-
кації. Лекційно-курсова й практично-семінарська форми доповнювалися органі-
зацією учительських з’їздів, мітингів, нарад, конференцій. Упродовж 1925 – 1927 
рр. популярним було «самонавчання» вчителів у педагогічних гуртках, що стали 
передумовою створення заочного навчання – центральної форми підвищення 
кваліфікації учителів 1930-х років. Генеза різнобічних форм і методів педагогіч-
ного спілкування з одного боку, розрізненість і брак ефективної взаємодії органів 
народної освіти, науково-методичних центрів і педагогічних закладів – з іншого, 
призвели до кризи соціально-педагогічної системи підвищення фахової кваліфі-
кації, виявили потребу в організації мережі інститутів удосконалення кваліфіка-
ції вчителів (ІУКВ).

1.1.1. Діяльність губернських земських установ з організації мережі 
короткострокових і загальноосвітніх педагогічних курсів для 
вчителів Полтавської губернії (1865 – 1919 рр.)

Історичні часи становлення індустріального суспільства др. пол. XIX – поч. 
XX  ст., насичені політичними переворотами, змінами урядів і світоглядів, про-
цесами демократизації та українізації вітчизняної освіти, нагадують сучасну 
глобалізаційну епоху інформаційного суспільного розвитку й пов’язані з ним 
проблеми реформування та модернізації освітньої галузі. швидкий розвиток 
промисловості, сільського господарства, торгівлі, освіти стимулювали профе-
сійну освіту. Відкривалися промислові, ремісничі, ветеринарні, комерційні учи-
лища, учительські курси. Важливе місце в системі професійної освіти посіда-
ли педагогічні короткострокові курси, які готували викладачів для початкової 
ланки. Згідно з освітньою реформою 1864 року всі початкові заклади – земські, 
церковно-приходські, приватні, громадські, міські (назви вказують на підпо-
рядкованість цих шкіл, джерело їх фінансування) – отримали єдину назву – «по-
чаткові народні училища» і мали працювати за єдиною програмою. До програми 
входили такі предмети: читання, письмо, арифметика та Закон Божий. Навчання 
здійснювалося російською мовою. Жінки одержали право викладати. Провідна 
роль в освіті належала священикам, які впродовж століть акумулювали цінний 
просвітницько-педагогічний досвід духовного розвитку населення нашого краю. 
ці люди гідні того, щоб занести їхні імена до шкільного літопису Полтавщини.
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1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності  
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)

У 1870-х роках початкові училища реорганізовано: створені «зразкові двоклас-
ні училища» з 5-річним терміном навчання, в яких додатково викладалася історія, 
географія, малювання тощо. Згодом у 1872 році більшість повітових початкових 
училищ реорганізовано в 6-річні міські училища, що давали знання, необхідні 
для роботи у промисловості, на транспорті, у державних установах [1].

Із середини 1860-х років освітню справу очолило земство. Століттями творе-
на система народної педагогіки з її безцінною скарбницею різноманітних знань 
з астрономії, метеорології, математики, біології, зоології, медицини, ветерина-
рії, які набувалися шляхом життєвого й виробничого досвіду та передавалися 
від покоління до покоління, зазнала руйнувань реформою 1861 року, що звіль-
нила селян від кріпацтва та призвела до болісного, невідворотного розшаруван-
ня населення та еміграційних процесів. Уже на першому зібранні Полтавського 
губернського земства 1865 року гласні, висловивши щиру вдячність духовенству 
за його плідну освітню діяльність, почали активно розглядати питання про роз-
виток народного шкільництва краю, про необхідність будівництва мережі почат-
кових училищ і забезпечення їх педагогічним персоналом. Пропонувалися різні  
проекти: створити спеціальний навчальний заклад для підготовки вчителів у 
кількості 30 осіб; запровадити педагогічні курси; направляти в початкові шко-
ли для педагогічної роботи «грамотних відставних військових і безстрокововід-
пускних солдат, які б могли навчати дітей у віці 9-13 років не гірше дячків і пала-
марів... тому прохати військове міністерство звернути увагу на навчання грамоті 
солдат» [2, 193–194]. Із роздумів, пропозицій, ініціатив зароджувалося прагнен-
ня патріотичного, громадянського служіння на противагу переважно контролю-
ючій, особливо в питаннях українського змісту навчальних предметів і мови, дер-
жавницькій політиці Міністерства народної освіти, що знаходилось у далекому 
північному Петербурзі. На зауваження гласного П. а. Кочубея про те, що земству 
не варто перейматися педагогічними питаннями, що саме уряд «...братиме більш 
активну участь у матеріальному забезпеченні шкільної справи, збільшивши бю-
джет Міністерства народної освіти», багато хто із земців опонував йому, вважа-
ючи за необхідне терміново розпочати ґрунтовне вивчення освітніх потреб насе-
лення та введення грошового збору в розмірі 1/2 копійки з десятини на шкільну 
розбудову. Проведені дослідження засвідчили низький рівень письменності насе-
лення: у 1860 роках навчалося лише 18462 учні при населенні – 1 млн. 914442 осо-
би. Кожна друга дитина не навчалася [2, 140].

Із часом земські установи набиралися досвіду й реально впливали на розви-
ток освіти Полтавщини. Вони фінансували 85% шкільного бюджету, відкривали 
нові школи, пропонували прогресивні методики викладання, зверталися до уря-
ду з проханням запровадити українську мову навчання замість російської. якщо 
у 1871 році земських навчальних закладів було лише 48, то в 1887 році кількість 
шкіл зросла у 13 разів. 1895 року їх налічувалося 736, а в 1916 – 1773. Кількість 
учнів земських шкіл становила 57% від усього шкільництва початкових училищ 
[3,  8]. Народне вчительство тих часів нагадувало старанного учня-початківця, 
який долучався до «азів» шкільної педагогіки. Переважна більшість учителів зем-
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ських шкіл (51,5%) – вихідці із селян і козаків, не мали вищої та спеціальної педа-
гогічної освіти, основи їх методики були закорінені в народній мудрості й життє-
вих потребах.

Земство користувалося правом наймання вчителів і було зацікавлене в їх про-
фесійному зростанні. З цією метою в 1870-х роках започатковується мережа ко-
роткострокових педагогічних курсів для вчителів початкових народних училищ. 
Уперше подібні курси організовані у 1870-му році в містечку Сміле Роменського 
повіту на базі зразкового народного училища, побудованого на власні кошти 
вчителем-меценатом П. Фостиковим. Керівник курсів Д. І. тихомиров згадує: «У 
ті часи мало було відпрацьованих, перевірених на практиці систем навчання та 
методів викладання. Не існувало програм, народний учитель не мав спеціальної 
підготовки й досвіду і навчав, керуючись спогадами дитинства, – «як його навча-
ли». На педагогічних курсах учителі опановували елементарні методи викладання 
навчальних предметів – читання (за книгами громадянського та церковного дру-
ку), письма та чотирьом діям арифметики» [4, 19]. У 1875 році Міністерство на-
родної освіти затвердило «Правила о временных педагогических курсах для учи-
телей и учительниц начальных народных училищ», посилаючись на перший пол-
тавський досвід організації фахової освіти для вчителів початкових закладів. 

Короткострокові педагогічні курси мали практично-підготовчий характер і явля-
ли собою тимчасовий навчальний заклад на зразок учительської семінарії. Керівник 
курсів теоретично знайомив із методикою навчання та практично «ілюстрував» її 
зразковими уроками. Згодом кожний курсант відпрацьовував прийоми шкільно-
го викладання предметів на пробних уроках. тому кількість учасників педагогічних 
курсів не перевищувала 20 осіб на кожного керівника-наставника [4, 1–2].

Підготовчо-практичний період короткотермінових курсів 80 – 90-х рр. хІх ст. 
сприяв формуванню педагогічої самосвідомості народного вчительства та розу-
мінню науково-методичних основ навчально-виховного процесу. Вчителі рубежу 
хІх – хх ст. вже не випадкові, тимчасові «добровольці» з народу, а викладачі з 
певним педагогічним досвідом, здатні до впровадження нових методів навчання. 
Повітові училищні ради все частіше вимагають від кандидата на посаду вчителя 
освіти не нижче середньої та спеціальної педагогічної підготовки, а іноді й вищої 
освіти. Про педагогічний рівень учителів дає уявлення склад учасників (61 особа) 
курсів у Полтаві 1897 року: 1 – учитель з університетською освітою; 4 – випуск-
ники духовної семінарії; 12 – із жіночих гімназій, 11 – єпархіальних училищ; 30 
мали дипломи на звання «народного вчителя» і 3 особи – «вчителя-початківця» 
[4, 7]. якщо раніше метою занять на курсах було з’ясування й оволодіння прийо-
мами викладання, тепер найголовнішим є виховний аспект кожного навчально-
го предмета, безпосередній зв’язок із життям. Педагогічні курси, що відбувалися 
в літній період у різних місцях Полтавської губернії, ретельно готувалися як сус-
пільно важлива подія. Керівник Лубенських педкурсів 1898 року В. П. Вахтеров, 
виголошуючи промову на відкритті, зазначив: «Із того часу як народна освіта ста-
ла земською справою, шкільні стіни не в змозі вмістити всіх бажаючих навчатися. 
Народ добровільно несе в школу свої трудові кошти. щорічно з його власної іні-
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ціативи складаються сотні, навіть тисячі проектів щодо влаштування початкових 
училищ. І в цьому русі зустрічаються дві хвилі, у найвищій мірі характерні для на-
шого часу: одна – це стремління культурних класів до поширення освіти серед на-
роду; друга – нестримний потяг до знань самого народу» [5, 4].

У земських звітах відзначалося, що Лубенські курси, до участі в яких приїзди-
ли вчителі та діячі освіти навіть із Москви, Кавказу, Казанської та Самарської гу-
берній, сприяли формуванню педагогічної самосвідомості, почуттю єдності вчи-
тельської спільноти: «... зважаючи на наші географічні умови, вчителі надзвичай-
но одинокі – місяцями не зустрічаються один з одним та з освіченими людьми. а 
при такому відчуженні, душевній самотності так легко згасає віра у свою справу, 
так легко тане енергія, втрачається те розумове натхнення, з яким учитель спочат-
ку відправлявся на своє поприще. Курси дають можливість зійтись разом, відчути 
себе членами однієї великої родини» [5, 4]. 

З часом удосконалювались форми і методи організації та проведення педа-
гогічних курсів. Програма курсів складалася з урахуванням методичних потреб 
учителів на основі анкетного опитування. Затверджена програма заздалегідь роз-
силалася учасникам курсів із проханням надати керівникові свої пропозиції з пи-
тань програми для подальшого їх обговорення. Практичні заняття в школі від-
бувалися за потребою і, головним чином, слугували «ілюстрацією» до того чи ін-
шого теоретичного питання. тому кількість курсантів не обмежувалася жодною 
цифрою, як це спостерігалося у 70 – 80-х роках хІх ст. Обов’язковим було звіту-
вання керівника курсів перед губернською земською управою. З метою подаль-
шого вирішення нагальних проблем шкільництва у звітній документації фіксува-
лися нагальні питання вчителів до владних земських установ, а саме: велика кіль-
кість учнів у класах і перевантаженість учителів; необхідність будівництва нових 
приміщень, забезпечення методичною літературою, організація мережі бібліотек; 
актуальність викладання предметів зрозумілою для дітей українською мовою.

Упродовж 30-річної історії, починаючи від 1870 до 1900-х років, тимчасові, 
щорічні курси для педагогічного персоналу відбувалися влітку у місті Полтава 
та повітових містечках губернії. За підрахунками управ учителі кожного пові-
ту мали змогу підвищити фаховий рівень від 3 до 6 разів [6, 160–162]. якщо пи-
таннями проведення та фінансування займалися місцеві самоврядні органи, то 
адміністративно-контролюючу функцію здійснювали інспектори народних учи-
лищ. Вони затверджували програми та списки курсантів, спостерігали за на-
вчальним процесом і доповідали Міністерству народної освіти. Іноді протиріч-
чя земської та державної складової управлінської діяльності набували гострого 
протистояння. так, у 1902 році інспекція вилучила з програми теми національно-
патріотичного звучання, до обговорення яких прагнула вчительська інтелігенція 
та представники шкільних рад повітового й губернського рівнів. тому з часом все 
виразнішою ставала потреба у створенні окремої освітньої інституції при губерн-
ській управі, яка б забезпечувала єдність освітнього й педагогічного життя, во-
лоділа всією проблематикою освітнього розвитку регіону, – Педагогічного бюро.

1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності  
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)
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1.1.2.  Педагогічне бюро (1905 – 1919 рр.) – перша науково-освітня 
установа краю, організатор цілісної системи професійного  
та національно-патріотичного зростання вчительської  
спільноти регіону 

Створення Педагогічного бюро у 1905 році при Полтавській губернській упра-
ві знаменувало новий період розвитку педагогічної справи: започаткувалася сис-
темна робота з учителями з питань методики викладання предметів і самоосвіти; 
самі ж короткострокові курси практично-методичного спрямування доповнили-
ся загальноосвітніми курсами науково-теоретичного змісту з психології, педаго-
гіки, історії, геології, космогонії, хімії, богослов’я тощо. Науковці бюро проекту-
вали та впроваджували нові напрями своєї діяльності: аналітично-статистичні 
дослідження освітньої галузі, видавничу справу, розробку програм наочного ви-
кладання предметів і впровадження їх у шкільну практику, науково-методичні 
консультації, організацію самоосвітньої форми вдосконалення професійної ді-
яльності вчителів, звітність перед земською управою про стан справ в освіті та за-
провадження діалогу між органами місцевої влади й учительською спільнотою з 
проблем освіти [7]. 

Структура Педагогічного бюро складалася з наступних підрозділів: 1 – педаго-
гічного музею як освітньо-методичного центру, що формував методичну культу-
ру вчительства,  здійснював науково-дослідницьку роботу, виготовляв і видавав 
засоби наочного навчання (колекції з природознавства, гербарії рослин, зразки 
ґрунтів тощо), таблиці, схеми, малюнки, популяризував екскурсію як метод акти-
візації пізнавальної діяльності учнів, організовував виставки наочних засобів на-
вчання та методичної літератури на педагогічних курсах; 2 – видавничого відділу 
(готував до друку науково-методичні журнали, посібники, підручники); 3 – біблі-
отеки (видавала педагогічну літературу вчителям, службовцям) [7]. 

активне будівництво земських шкіл потребувало збільшення мережі педаго-
гічних курсів. У постанові від 18 листопада 1913 року губернська училищна рада 
звернулася до земської управи з наступним проханням: «Беручи до уваги те, що 
з уведенням загальної освіти в губернії щорічно призначається більше, ніж 300 
учителів, у знов відкриті училища, а це означає, що частина вчителів навіть з до-
статньою загальною освітою потребує поновлення педагогічних знань й особли-
во методичних прийомів викладання, губернська училищна рада визнає нагаль-
ну потребу в щорічній організації мережі короткострокових педагогічних курсів 
у складі всього 500 слухачів з улаштуванням при них зразкових шкіл. Найбільш 
придатним пунктом вважаємо Полтаву, яка має достатні приміщення для бага-
толюдних курсів. а тому вважаємо за необхідне просити губернське земство про 
асигнування коштів на педагогічні курси для вищезазначеного складу слухачів» 
[8, 60].

З метою забезпечення вчителів початкових училищ проходженням курсів кож-
ні 5 років Педагогічне бюро збільшує кількість короткострокових курсів. Від 1912 
року їх влаштовували в 3 пунктах Полтавщини: у місті Полтава – загальноосвіт-
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ні курси науково-теоретичного змісту, у повітах – педагогічні курси практично-
го спрямування. так, влітку 1912 року в Полтаву з’їхалося вчительство з усієї гу-
бернії – 285 осіб (234 – представники земських шкіл, 33 – церковно-приходських, 
9 – міських і 9 – приватних шкіл). Для читання лекцій з богослов’я, психології, іс-
торії, ґрунтознавства, мінералогії, фізики, космогонії, методики викладання ро-
сійської мови та літератури Педагогічне бюро запросило науковців із Київської 
духовної академії, Казанського університету та інших міст. Сторінки звітної до-
кументації («Отчёт об общеобразовательныхъ курсахъ Полтавского Губернского 
Земства для народныхъ учителей и учительницъ Полтавской Губерніи, проходив-
ших летом 1913 г.» Полтава, 1913 г.) містять інформацію про склад учителів, лек-
тури педагогічних курсів та розклад занять (табл. 1, 2, 3). 

Таблиця 1
Склад лектури педагогічних курсів 1913 року у м. Полтаві

1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності 
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)
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Таблиця 2

Склад учителів на педагогічних курсах 1913 р. у м. Полтаві
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Таблиця 3

Розклад занять загальноосвітніх курсів 1913 року у м. Полтаві

1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності 
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)
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Викладацький склад курсів достатньо високого науково-педагогічного 
рівня долучав учителів краю до головних напрямків світової педагогіки. 
Найефективнішою шкільною технологією вважалася, згідно з «Великою дидакти-
кою» я. Коменського, методика наочного викладання предметів. Важливо навча-
ти життєвими прикладами через почуттєве сприйняття, адже діти починають хо-
дити не за теоретичними правилами, «але шляхом наслідування. Навпаки, все те, 
що ми пізнаємо з розповідей, ми засвоюємо з труднощами». 

Напротивагу прибічникам методики середньовічної схоластики та «буквоїд-
ства» впроваджувався педагогічний принцип, проголошений я. а. Коменським, 
«Немає нічого в пізнанні, чого раніше не побувало у почуттєвому сприйнятті». 
Для цього науковці Педагогічного бюро розробили програму наочного викладан-
ня предметів і впровадження їх у шкільну практику. Програма передбачала ак-
тивне застосування навчальних екскурсій як методу активізації пізнавальної ді-
яльності учнів і засобів наочного викладання – таблиць, схем, малюнків, колек-
цій з природознавства, гербаріїв рослин тощо. Для реалізації цих освітніх цілей 
діяв Педагогічний музей, який складався з постійно діючої експозиції зразкової 
шкільної наочності для огляду охочих його відвідати та пересувного музею, що 
безкоштовно видавав колекції та предмети навчальним закладам усіх типів – зем-
ським, міністерським, приватним. У правилах користування колекціями зазнача-
лося: «За несвоєчасне повернення предметів без поважних причин установа чи 
особа втрачає право на подальше користування колекціями. За пошкоджені або 
втрачені предмети потрібно відшкодувати їх вартість». Діяльність музею спря-
мовував особливий комітет, до складу якого входили працівники Педагогічного 
бюро, завідувач земського природничо-історичного музею, губернський агроном, 
завідувач Статистичного бюро, викладачі початкових і середніх навчальних за-
кладів. активним фундатором музею був М.  О.  Олеховський – перший дирек-
тор земського природничо-історичного музею, заснованого з ініціативи вченого-
ґрунтознавця В. В. Докучаєва у 1891 році (фото 1). В архівних матеріалах знахо-
димо відомості про його відрядження в Сімферополь, аби перейняти досвід із ви-
готовлення шкільної наочності, а саме: «...створення шкільних колекцій шкід-
ливих комах з метою ознайомлення з життям і розмноженням шкідників сіль-
ського господарства; створення при музеї майстерні з виготовлення шкільного 
наочного обладнання та постачання ним земських шкіл» [9]. В обласному архіві 
Полтавщини є також цікаві документи, що засвідчують прагнення музейних нау-
ковців удосконалювати методику викладання історії. так, на двох рукописних ар-
кушах, датованих 1905 роком, міститься повідомлення про відзначення 25-річно-
го ювілею науково-освітньої діяльності західнопруського музею у місті Данциг і 
необхідність запозичення його досвіду: «Музей випустив настінні таблиці з істо-
рії з метою підвищення інтересу до історичної спадщини учнівської молоді у шко-
лах, вищих навчальних закладах, серед населення. цей досвід треба запозичити 
губернським земським музеєм» [10]. Преса того часу писала: «...вчителі не уявля-
ють школу без музею, як майстерню без інструментарію».
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Одним із головних напрямків наукової роботи була музейна педагогіка, що за-
безпечувала науковий підхід до інтерпретації музейних зібрань на основі свідо-
мого використання законів педагогіки та психології. Музейні працівники розро-
бляли також методику проведення екскурсій для різних вікових категорій шко-
лярів. Із рекламних оголошень, опублікованих на сторінках педагогічних часо-
писів, дізнаємося про екскурсійні послуги та забезпечення учнів і вчителів міс-
цем проживання «з сінниками (без ліжка), а також безкоштовним чаєм із хлібом. 
Охочі скористатися приміщенням повинні звернутися письмово або особисто в 
Педагогічне бюро, яке посприяє також екскурсії при огляді культурних пам’яток 
м. Полтави». 

На сторінках «Педагогічного журналу» за квітень 1915 року читаємо по-
дитячому щирий відгук про музей учительки Софії чубової: «Є тут найкращі дру-
ковані посібники з усіх предметів – письма, географії, російської історії, приро-
ди, навчання грамоти. Дають усім цим користуватися в школі. хоч і не назавжди, 
а на деякий час, але це – дуже добре. Багато є в музеї всіляких фізичних прила-
дів, які школі придбати не під силу. а з музею дають ними користуватися, і ба-
гато шкіл мають змогу скористатися одним і тим же приладдям. Є в музеї бага-
то всіляких колекцій, що дають уявлення про різні виробництва. Є заспиртова-
ні тварини, є модель людини, в якій усі нутрощі розбираються. Всього багато, все 
маємо змогу використати, все дуже цікаве й корисне. Власне мене найбільше за-
цікавили роботи учнів. яких тільки робіт там немає! Є багато зошитів із різно-
го письма, починаючи з каракулів і закінчуючи красивим, правильним по-
черком! Подивишся – і підбадьоришся духом: не тільки в мене погано пишуть. 
Подивишся на інші – трішки засмутишся і вирішиш звернути більше уваги на по-
черк учнів. На роботи ж з малювання й ліплення – ніяк не могла надивитися! так 
недавно ця справа починалася і так швидко розвинулася. Багато тут робіт тако-
го роду. хто веде у себе в школі ліплення та малювання, тому все це повинно бути 
дуже цікавим. Відвідування педагогічного відділу учнями дає їм величезну ко-
ристь і залишає в дітях глибоке враження. Дітям показують під мікроскопом рух 
крові в жилах жаби, а також книгодрукування. Є при музеї бібліотека, в якій мож-
на знайти всі новітні книги з питань виховання і навчання».

Музей активно пропагував і видавав шкільним закладам у безкоштовне тим-
часове користування наочні засоби навчання. так, у звіті за 1914  рік читаємо: 
«Упродовж навчального року видано 850 предметів. З них – 679 картин (з геогра-
фії – 174, із зоології – 158, з російської мови – 123, з ботаніки – 101, з історії – 58); 
95 різного роду моделей і препаратів, 76 приладів із фізики та астрономії».

Під час проведення літніх педагогічних курсів обов’язково для курсантів вла-
штовувалися виставки наочних приладів, методичної та навчальної літерату-
ри. Учителі знайомилися, користувалися і, за бажанням, передплачували кни-
ги, журнали поштою. «Педагогическій журналъ для учащихъ народныхъ школъ 
Полтавской губерніи» (№1 за 1915 р.) надрукував зворушливу розповідь про пе-
ребування на курсах у м. Кременчуці учительки О.  Заборської. Прагнучи ово-
лодіти новими методами навчання грамоті, вона самостійно відвідувала курси, 
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кожного дня з трудом дістаючись до міста Кременчук на поїзді. «Прослухавши 
лекції пані Соловйової, – розповідає О. Заборська, – розшукала серед розкладе-
них посібників згадану нею книжечку «Словечко». Дивлюсь – у кінці методич-
ні рекомендації. В аудиторії прочитати і зосередитися не можу... В один магазин  
зайшла – немає. Послала замовлення до Москви... Надіслали! я була впевнена, що 
до осені у школи Кременчуцького повіту введуть навчання за «Словечком». Уся 
книга написана так, що один і той самий склад вводиться в інші слова і повторю-
ється багато разів, а тому неминуче закарбовується в дитячій пам’яті. але земство 
навчання вело за іншим букварем. Сумно, важко на душі: я готувалася до одно-
го, а умови життя пропонують інше. час їхати додому. Розмірковую і ніяк не ви-
рішу – чи вводити «Словечко». Надалі смілива вчителька на свій страх і ризик на 
власні кошти замовляє букварі з Москви. «13 вересня отримали книги, а з 15-го 
числа почали уроки читання. До 1-го листопада ми закінчили «Словечко» і тепер 
читаємо іншу книгу. але головне – читають усі 48 осіб! Ось у чому моя перемога! 
Скільки не працюю в школі, ніколи мені не було так легко навчати», – ділиться на 
сторінках педагогічного журналу своїм досвідом О. Заборська [11, 21–23].

У 1914  році при музеї було створено спеціальний виставковий відділ учнів-
ських робіт. Уперше подібна виставка експонувалася на загальноосвітніх курсах 
у Полтаві. Представлене зібрання учнівських зошитів, малюнків, глиняних виро-
бів давало можливість учителям ознайомитися з досвідом їхніх колег. Подібні ви-
ставки мали ще й наукову цінність, репрезентуючи в наочній формі історію роз-
витку методики викладання в початковій школі. 

ефективною формою роботи курсів були туристичні екскурсії містами України 
та Росії для охочих учителів за їхні кошти. Губернське земство частково компенсу-
вало екскурсійні затрати. так, після завершення загальноосвітніх курсів у Полтаві 
1914 року Педагогічне бюро влаштувало 2-тижневу подорож із 78 осіб в Одесу та 
Крим. Учителі Переяславських курсів 1915 року відвідали Київ, потім залізницею 
поїхали на 4–5 днів у Москву та на 2 дні в Нижній Новгород. Пароплавом Волгою 
пливли до царицина, звідти поїздом повернулися в Полтавську губернію.

цікаві побутові замальовки з життя курсантів читаємо в матеріалах 
Педагогічного бюро: «Враховуючи те, що місто Переяславль знаходиться від за-
лізничної станції на відстані 27 верст, повітова управа впродовж 8–9 червня на-
дішле на станцію Переяславську підводи для курсантів за низькими цінами... Для 
слухачів організовано гуртожиток, де охочі мають змогу безкоштовно користува-
тися приміщенням і чаєм, а також ліжком із сінником».

Основні форми роботи короткострокових педагогічних і загальноосвітніх кур-
сів 1900-х років – теоретичні бесіди, цикли лекцій, семінари-практикуми, вистав-
ки науково-методичної літератури, з обміну досвідом, пізнавально-туристичні 
екскурсії сприяли вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів. але для 
підтримки здобутого на курсах «професійного імпульсу» необхідно стимулювати 
й прагнення до самоосвіти. Для підтримки самоосвітньої форми вдосконалення 
фахового рівня Педагогічне бюро активно створювало бібліотечний ресурс і за-
снувало 1915 року видання «Педагогический журнал для учащихъ народных школ 
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Полтавской губернии». Журнал виходив від 12 до 18 разів на рік у кількості 3000 
екземплярів і безкоштовно надсилався бандеролями школам губернії – земським, 
церковно-приходським, міністерським. Для інших передплатників він коштував 2 
карбованці на рік. У бюро залишався лише десяток екземплярів для екстрених по-
треб. У першому номері цього видання редакційний відділ опублікував звернен-
ня до освітян Полтавщини: «Давно назріла необхідність заснувати свій учитель-
ський орган. Необхідно, щоб між ним і вчительством виник міцний зв’язок, щоб 
на його сторінках дедалі частіше й частіше з’являлися під статтями підписи вчите-
лів, у яких би вони ділилися про все з колегами, надавали яскраву картину життя 
школи, твердо пам’ятаючи про те, що чим яскравіше буде ця картина, тим чіткіше 
буде видно – які реформи потрібно здійснювати для школи, щоб вона була істин-
ною просвітительницею народу, щоб справді допомагала рідному краю рухатися 
шляхом прогресу» [11, 2–3].

Зі сторінок журналу дізнаємося про діяльність бібліотечного відділу 
Педагогічного бюро, що видавав літературу вчителям і службовцям земства. У 
звіті за 1914 рік зазначено 1592 назви книг і журналів із психології, педагогіки, іс-
торії, географії, астрономії, малювання, які видавали вчителям для самоосвіти. 
Список педагогічних журналів, що надходили щорічно в бібліотечні фонди, скла-
дався із 41 назви. ці видання надсилалися в школи безкоштовно. 

Науково-освітня діяльність Педагогічного бюро щодо організації коротко-
строкових педагогічних і загальноосвітніх курсів сприяла не тільки професійно-
му зростанню педагогічної майстерності освітянського загалу Полтавщини, але й 
формуванню активної громадянської позиції народного вчительства, що підготу-
вало відродження української освіти в часи Визвольних змагань 1917 – 1919 рр.

цей період в історії вітчизняної культури й освіти за своїм суспільним і 
громадсько-політичним значенням і наслідками можна прирівняти до двох 
подій української історії – Визвольної війни середини XvII ст. під прово-
дом Б.  хмельницького та відродження України 1991 року. Отримавши за часів 
центральної Ради можливість вільного державного розвитку, українська націо-
нальна еліта з натхненною рішучістю розбудовувала нову українську, демократич-
ну школу. Висока хвиля національної свідомості підняла й назавжди вкарбувала 
в народну пам’ять славетні імена полтавців – І. М. Стешенка (першого міністра 
освіти УНР), Г. Г. Ващенка (педагога, громадського діяча), В. Н. андрієвського (гу-
бернського комісара у справах освіти Полтавщини), М. я. Рудинського (завідува-
ча Педагогічного бюро, відомого археолога), В. О. щепотьєва (ученого філолога, 
ректора Полтавського інституту народної освіти), Д. Ф. Солов’я (соціолога, ста-
тиста, автора книги «Розгром Полтави»), В. М. щербаківського (етнографа, діяча 
культури), Н. ю. Мірзи-авак’янц, М. Ф. Ніколаєва, М. І. Гавриленка (викладачів 
Полтавського УНР) [12].

Буремні революційні часи породили й нові форми громадянського обгово-
рення нагальних соціально-політичних проблем – мітинги, збори, наради, з’їзди. 
Новою формою професійного педагогічного спілкування для вирішення проблем 
українізації та демократизації вітчизняної школи стали учительські з’їзди різно-
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го рівня – республіканського, губернського, повітового, районного. У перші дні 
революції 1917 року І. М. Стешенко очолював товариство шкільної освіти, яке на 
Великодні свята та в серпні 1917 року скликало педагогів із різних куточків країни 
до Києва на Перший і Другий Всеукраїнські учительські з’їзди. Учасники з’їздів 
розглядали проблеми українізації педагогічних курсів, видання українською мо-
вою підручників і педагогічної літератури. У матеріалах Другого Всеукраїнського 
учительського з’їзду зазначалося: «Між Першим і Другим з’їздами лежать вчи-
тельські курси, які змінили настрій українського вчительства. Вони кинули іскру 
національної свідомості, хоча не все добре проходило на курсах. Загалом, учите-
лі поділилися на групи: 1 – активних ворогів нашої школи; 2 – свідомих українців;  
3 – сіру, інертну масу, що схиляється на бік дужого, хоча, загалом, вона не ворожа».

Перші курси з українознавства для вчителів Полтавщини відбулися 5 червня - 4 
липня 1917 року в Лубнах. Лекції з української мови, історії та географії України 
прослухало 250 учителів початкової школи. Значна частина провінційного вчитель-
ства не розуміла суті «українізації». На сторінках лубенської газети «Вісник» від 5 
липня 1917 року надруковано враження лектора Н. Клименко: «Лубенського повіту 
русифікація та бюрократизація торкнулася дуже сильно... чомусь усе вчительство 
уявляє собі «українізацію» школи як одну голу націоналізацію: замість російської 
мови й підручників заведені будуть українські; замість російського інспекто ра – 
український інспектор з такими ж функціями. Довелося роз’яснювати, що «україні-
зація» школи є не одна націоналізація, а й демократизація. І що остання однаково 
важлива, як і перша. Вона вимагає зміни всієї системи шкільної справи».

4 липня 1918 року при 2-ій гімназії відкрилися губернські одномісячні кур-
си з українознавства, на яких навчалося 372 слухачі. Курс з історії української лі-
тератури викладав В. О. щепотьєв, української мови – З. Г. Курдиновська, педа-
гогічної психології – Г. Г. Ващенко. Влітку цього ж року вчительські українознав-
чі курси працювали у Кременчуці, Миргороді, Лохвиці, Зінькові. Утримувалися 
вони на кошти місцевих земств, а викладачів підбирало Педагогічне бюро, най-
більш масштабна діяльність якого припадає на 1917 – 1919 рр., коли його очолив 
М.  я.  Рудинський, обраний Першим губернським учительським з’їздом у трав-
ні 1917 року (фото 2). Освітню місію цієї соціальної інституції М. я. Рудинський 
вбачав у відродженні української школи, формуванні національно свідомого вчи-
тельського потенціалу, методичному забезпеченні потреб шкільництва. З цією 
метою впродовж 1917 – 1919 рр. видано понад 1 млн. примірників книг і брошур, 
назву «Педагогическій журналъ для учащихъ народныхъ школъ Полтавской гу-
берніи» змінено на нову – «Нова школа». цей журнал друкувався українською мо-
вою і знайомив читачів із різними напрямками зарубіжної педагогіки та впрова-
дженням у практику методів нової школи.

Відчутним фактором повороту сталих поглядів провінційного вчительства на-
шого краю стало долучення до початкового шкільництва поважних на той час у 
Полтаві вчених – В. М. щербаківського, В. Н. андрієвського, Г. Г. Ващенка т. ін. 
Попередньою перевіркою стану освіти став Перший губернський учительський 
з’їзд у Полтаві 25–28 травня 1917 року. Саме на цьому зібранні представників від 
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освіти, не зважаючи на протистояння, до правління губернського учительського 
союзу було обрано таємним голосуванням В. Н. андрієвського, прийнято перші 
стратегічні рішення щодо поліпшення подальшої роботи місцевого вчительства: 
українізація шкіл усіх рівнів та Учительського інституту; забезпечення шкіл від-
повідними підручниками та створення українських бібліотек; відкриття з наступ-
ного навчального року перших українських гімназій; заснування влітку 1918 року 
курсів для вчителів початкових класів із викладанням української мови та мето-
дичних дисциплін; обов’язкова присутність педагогів на курсах, зважаючи на те, 
що вони мають підготувати вчителів до перетворення школи. Необхідність укра-
їнізації шкільної освіти полягала в тому, що стара школа була засобом русифіка-
ції українського народу, а питома вага в ній українців далеко не відповідала наці-
ональному складу населення.

На освітній карті Полтавщини з’являються перші заклади, в яких предмети 
викладаються українською мовою. 1917 року в Полтаві відкрито дві українські 
гімназії. Перед початком 1918 – 1919 навчального року до першого класу з укра-
їнською мовою навчання в Полтаві записалося 564 дитини, а з російською – 338 
осіб. У зв’язку з цим міська управа перевела 15 початкових шкіл міста на україн-
ську мову навчання, а 11 залишила на російській. Українізація шкільної освіти 
відбувалася й в інших місцях Полтавської губернії – відкривалися українські гім-
назії в Лубенському, Лохвицькому, хорольському, Гадяцькому повітах [12, 18–19].

Проте історія визначила так, що вже в січні 1919 року до Полтави вступили 
більшовики, і колесо перетворень закрутилося в іншому непередбаченому на-
прямку. але імпульс «українізації», закорінений у культурно-просвітницькому 
русі національно свідомої інтелігенції та підтриманий земствами, закономірно 
сприяв відродженню народної освіти, яка до 1917 року розвивалася як складова 
російської культури. У 1920-х роках «українізація» збіглася в часі із розгортанням 
більшовицької так званої культурної революції, одним із головних напрямків якої 
була ліквідація неписьменності. 1925 року запроваджено для дітей обов’язкове 
чотирикласне, а у 1931 – семикласне навчання. якщо до революції 1917 року в 
Україні взагалі не існувало українських шкіл, то наприкінці 1920-х років 97% ді-
тей навчалися рідною мовою. цей показник так і не був перевершений за роки 
віт чизняної історії (за даними центру Разумкова у 1991 – 1992 навчальному році 
він становив лише 49% учнів, у 2005 – 2006 н. р. – 78,2% дітей.) Об’єктивно політи-
ка українізації сприяла розвиткові національної освіти в Україні. Водночас біль-
шовики бачили в культурно-освітній роботі перш за все знаряддя будівництва со-
ціалізму, підходили до реалізації її завдань з ідеологічних позицій.

1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності  
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)
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 1.1.3. Періоди становлення та розвитку системи перепідготовки  
й підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 1919 – 1939 рр.

Радянська влада почала реформування освіти з перших місяців існування. З 
28 квітня по 5 травня 1919 року в Полтаві відбувався Перший губернський з’їзд 
представників народної освіти, на якому було проголошено: «Стара школа мусить 
бути знищена дощенту. На руїнах буде утворена нова, єдина, трудова, обов’язкова 
для всіх, безплатна, світська школа». У червні 1919-го року на засіданні губвикон-
кому, як повідомлялося в газеті «известия» від 1 червня 1919 року, планувалося: 
«Перш за все знищити привілейовані навчальні заклади, такі як кадетський кор-
пус, інститут шляхетних дівчат. Припинять своє існування школи для підготовки 
духовенства ... Учні будуть розподілені по школах так, щоб діти бідних були пере-
мішані з дітьми більш заможних батьків; дівчатка й хлопчики в кожній школі – в 
однаковій кількості. Остаточно вже з’ясовано питання про необхідність уведення 
в школу трудових і виробничих процесів». 

На засіданні керівництва освіти влітку 1919 року затверджувався план роботи 
з учителями Полтавщини стосовно роз’яснень основних положень шкільного ре-
формування. Велике значення надавалося організації на місцях освітянських на-
рад і педагогічних курсів, які «дають змогу й можливість розпочати фільтрацію 
від учителів «у футлярах», що раніше проникли в школу як реакційний елемент. 
Курсанти надалі будуть приступати до організації нових кадрів учителів єдиної 
трудової школи на місцях». що стосується надання методичної допомоги, плану-
валося створити мережу педагогічних музеїв та учительських бібліотек. «У них на 
загальних зборах учителів будуть читатися доповіді, реферати, перевірятися про-
ведені досліди. такі музеї, центри всієї педагогічної діяльності, повинні органі-
зовуватися в кожній волості, в кожному повітовому містечку для об’єднання пе-
дагогічного життя всього повіту. Очолюватимуться всі ці установи Полтавським 
педагогічним музеєм... У самій Полтаві почали створення Педагогічної академії, 
при ній зосереджуватиметься вся педагогічна робота, центральний педагогічний 
музей та бібліотека. При академії будуть проходити учительські з’їзди та корот-
кострокові курси», – читаємо в газеті «известия» від 1 червня 1919 року.

У 1920 році Полтавський земський музей реорганізовано в центральний 
пролетарський музей Полтавщини, що підпорядковувався губернському від-
ділу Народної освіти. Педагогічний відділ музею діяв як науково-методичний 
центр освітян краю і мав такі підвідділи: експериментальної психології, фізич-
ної культури, соціального виховання, позашкільної освіти та кабінети для ви-
кладання історії, географії, природознавства і математики. При відділі працював 
склад наочних приладів і майстерня для їх виготовлення, педагогічна книгозбір-
ня. Педагогічний відділ Пролетарського музею Полтавщини та музейні заклади 
в повітах на початку 1920-х років були прообразом мережі науково-освітніх ме-
тодичних кабінетів. На жаль, у середині 1920-х років музеї з науково-освітніх пе-
ретворювалися на установи більшовицької пропаганди. В. І. Вернадський, один 
із засновників полтавського музею, у 1891 році писав: «Музей перетворили на 
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примітивно-популярний кабінет з ліквідації неписьменності. Внаслідок цього від-
булося змішання, конгломерат, переорганізація одних відділів більшою мірою, ін-
ших меншою... Сумним явищем для нашого музею є ще той факт, що в ньому май-
же немає музейно грамотних, освічених, тих, хто розуміє музейну справу, людей. 
Кожна ж спроба роз’яснити, розтлумачити щось у музейній справі трактується 
як контрреволюційна». На хвилі репресій 1920-х років звільнено з роботи й заа-
рештовано знаних в Україні науковців – М. я. Рудинського, В. М. щербаківського, 
М. І. Гавриленка, В. О. щепотьєва та багатьох інших [13, с. 114–115].

часи перебудови «старої школи» (1919 – 1932 рр.) на єдину трудову школу в 
історії радянської освіти – період активного експериментування. Заперечуючи 
класно-лекційну форму навчання, на практиці застосовуються найновіші на-
вчальні методики, створені передовою європейською й американською педаго-
гічною думкою: комплексна система навчання, Дальтонський лабораторний план 
(1919 – 1929 рр.) і комплексно-проектна система (1929 – 1932 рр.). Про організа-
цію трудової школи, побудованої на принципі поєднання навчання, виховання 
та продуктивної праці, застосування комплексної системи та Дальтонського ла-
бораторного плану в яреськівській школі, повідомляє стаття в газеті «известия» 
від 3 липня 1919 року: «Головне ядро (70 осіб) – це учні старших груп і педагог. 
Вони виконували, по-перше, роботу з розчищення садків, парків, робили стежки. 
По-друге, зорювали городи й засівали їх. Концентрованими кругами коло «ядра» 
групуються добровільні загони, які проводять заняття по декілька годин на день 
залежно від віку та сімейного стану. Один загін збирає рослини, робить гербарії 
для музею. Другий загін – ентомологічний, збирає шкідливих комах теж для му-
зею. третій загін – метеорологічний, записує опади, денну й нічну температуру. 
четвертий – геологічний, знайомиться на природі з рельєфом, берегами річок, 
збирає колекції з геології. Потім у свята влаштовуються лекції як для учнів, так і 
самими учнями». Згідно з новою педагогічною технологією – Дальтон-планом – 
класи перетворювалися на дослідні лабораторії з окремих дисциплін (фізики, хі-
мії, української мови тощо), які працювали за заздалегідь складеним планом і зві-
тувалися на конференціях. Класно-урочна система ліквідовувалася.

Реформування освіти відбувалося у складних умовах воєнного часу 1919 – 
1920-х  рр.: багато шкільних приміщень зруйновано, не вистачало палива й на-
вчального обладнання. Найстрашнішими були голод, епідемії, бандитизм, десят-
ки тисяч безпритульних дітей і сиріт. 1 липня 1920 року Наркомос УРСР оголо-
сив «Декларацію про соціальне виховання дітей». В усіх губернських центрах і 
промислових містах відкривалися дитячі будинки для сиріт і безпритульних. 
актуальності набула справа перепідготовки та підвищення кваліфікації вчитель-
ських кадрів. 15 червня 1920 року Наркомос УРСР видав постанову «Про втілення 
в життя єдиної трудової школи», згідно з якою всі нижчі і середні державні, гро-
мадські та приватні загальноосвітні школи, починаючи з 1 липня 1920 року, лікві-
довувались, а класи реорганізовувались у семирічну школу, після закінчення якої 
діти могли продовжувати навчання в середніх професійних закладах.

1.1. Генеза соціально-педагогічної системи вдосконалення професійної діяльності  
вчителів Полтавщини (1865 – 1939 рр.)
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Зміна ідеологічних, політичних, економічних основ освіти завдала майже ни-
щівного удару по високому професіоналізму учительської інтелігенції. За пер-
ші роки радянської влади слово «інтелігенція» стало образливим, і в ужиток уві-
йшло словосполучення «гнила інтелігенція». а з часом більш уживаним за слово 
«учитель» стає термінологія «робітник освіти» або «працівник освіти». частина 
високоосвічених, волелюбних учителів, яка не сприйняла більшовизм, фізич-
но знищувалася у процесі очищення від залишків «контрреволюційних елемен-
тів». Другу частину – «перепідготовляли». тема «перепідготовки» стала найпопу-
лярнішою в освітянських колах. Метою її, як зазначалось у пресі, «... є цілковита 
переробка, перетворення педагогів» відповідно до нових соціальних вимог єди-
ної трудової школи [14]. Орієнтація на широке шкільне самоврядування зміни-
лася централізацією освітньої справи, жорстким адміністративним контролем; 
призначення вчителів, визначення рівня їхньої кваліфікації стало компетенці-
єю Народного комісаріату освіти; інспектор перетворився на визначальну фігу-
ру для вчителя. У плані роботи інспектури народного відділу освіти Полтавської 
округи на 1923 – 1924 рр. перераховуються заходи щодо підвищення «політико-
педагогічних знань», а саме – «...потрібна організація курсів-з’їздів, нарад; як мі-
німум у цій справі Окрсоцвихом намічається: а) організація по одному разу на 
трисеместр двотижневих курсів-з’їздів з питань політики і педагогіки; б) дві на-
ради робітників дитячих будинків (одна на початку цього року і одна на почат-
ку весняно-літнього триместру); в) дві наради завідувачів 7-річними школами, 
теж одна – на початку навчального року і друга – на початку весняно-літнього 
триместру;  г) дві окружних широких конференції робітників освіти – у вересні 
та березні». Інспектурою здійснювалося також методичне забезпечення вчителів: 
складалися орієнтовні навчальні плани з пояснювальними текстами, орієнтовна 
структура та зміст класного щоденника; надсилалися методичні листи із вказівка-
ми дидактичного характеру щодо організації самої роботи та проведення різних 
громадських свят. З метою методичної допомоги інспектори також їздили по ра-
йонах, проводили наради та конференції [15]. 

Система перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів у 1920-х роках 
пройшла кілька етапів становлення й розвитку. Перший період (1922 – 1923 рр.) 
характеризується як «наближення вчительства до трудової школи та завдань со-
ціального виховання», всілякого заохочування й залучення «старої» вчительської 
інтелігенції колишніх дореволюційних гімназій, приватних навчальних закладів 
до реформування освіти. Другий період (1923 –1926 рр.) – період усвідомлення 
соціально-політичної місії народного вчительства та заснування системи педаго-
гічної перепідготовки згідно з навчально-виховними завданнями єдиної трудової 
школи. Зміст його становить поглиблене вивчення вчителем принципів педаго-
гічної науки й основ побудови нових програм. На третьому етапі (1926 – 1929 рр.) 
ставились завдання: забезпечити установи соціального виховання кваліфікова-
ними викладачами, які б «гарантували кількісне та якісне виконання завдань со-
ціального виховання», тобто це вже початок процесу постійного підвищення ква-
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ліфікації, який висунув перед працівниками соціального виховання вимоги сер-
йозного поглиблення знань, удосконалення педагогічної майстерності» [16].

Перепідготовка вчителів упродовж перших двох періодів проводилась на дов-
го- та короткотривалих курсах, з’їздах, конференціях, семінарах, педагогічних на-
радах. Головною складовою підготовки вчителів була суспільно-політична освіта, 
представлена циклами лекцій з історії матеріалізму, марксизму, суспільствознав-
ства тощо. Політпросвіта забезпечила «переломні настрої в масі робітників осві-
ти». На засіданні пленуму Полтавського окружного виконкому від 23–25 лютого 
1924 року зазначалося: «Констатуючи, що проведений політоблік є наслідком сві-
домості громадян, активності вчителів щодо оформлення стихійного зрушення 
серед мас робітників освіти в бік органічного співробітництва з низовими орга-
нами Радянської влади, а також є підсумком попередньої роботи із засвоєння по-
літичних знань, необхідних для оформлення марксистського світогляду, пленум 
окружного виконавчого комітету ухвалює: беручи до уваги той факт, що з 719 душ 
пройшли політоблік 520, або 72,2% – орієнтуються і 199, або 27,8% – не орієнту-
ються в питаннях політграмоти, вважати, що переломний настрій у масі робіт-
ників освіти набуває конкретного характеру і являє собою не стихійне й неофор-
мальне бажання, а щоденну практичну роботу, що необхідно покласти в основу 
налагодження в подальшому стосунків робітників освіти з низовими радянськи-
ми органами; йдучи назустріч прагненню робітників освіти до поглиблення полі-
тичних знань, а також і до педкваліфікації, доручити президії втілити в життя всі 
заходи, визначені у плані в цій галузі. Визнати правильним курс на поглиблення 
педагогічної кваліфікації, який мусить у подальшому бути домінуючим у системі 
заходів щодо підготовки робітників освіти... потрібно підготувати свідомого, по-
літичного й обізнаного, знайомого з педагогічною теорією соціального вихован-
ня практика-громадянина-педагога» [17]. 

З-поміж завдань курсів було ознайомлення вчителів із новими метода-
ми навчання. До педагогічного циклу, прочитаного на Лубенських літніх кур-
сах 1924 року, ввійшли такі дисципліни: «Сучасні педагогічні течії», «Педологія», 
«Нові навчальні програми», «Комплексна система», «Організація дитячого жит-
тя», «школа на селі з сільськогосподарським ухилом» тощо. У звіті про проведен-
ня перепідготовчих курсів читаємо: «Домінуючими методами роботи на курсах 
були – лекційний (81,6%); конференції – (5%); семінар – (7%); екскурсії (на елек-
тричну станцію, махорочний, войлочний, шкіряний заводи) – 7,4%. Діяла біблі-
отека на курсах (760 книжок, 138 педагогічних журналів, 12 примірників газет 
«Правда», «Вісті», «Народний учитель»). Бібліотека, читальня були відчинені що-
дня. Книжки видавалися на руки не більше як на 1-2 дні. Всього видано 650 кни-
жок. щодня в бібліотеці бувало 20–30 осіб» [18].

У той період педагогічні курси самостійно розробляли навчальні плани і про-
грами, які містили також цикли лекцій з педагогіки, українознавства, вироб-
ництва. традицією початку 20-х років стало запрошення столичної лектури. 
Зокрема, влітку 1924 року на полтавських губернських курсах підготовки вчите-
лів читали лекції і проводили практичні заняття О. Музиченко («Системи освіт-
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ньої роботи»), О.  Левицький («Сільськогосподарський ухил трудвиховання»), 
а.  Володимирський («Практична педагогіка» та «Педагогіка особи»). Особлива 
увага приділялася методиці викладання комплексної системи та американським 
методам навчання грамоти. 150 годин загальної роботи курсів відводилась на пе-
дагогічну практику у трудових школах, дитячих будинках; вивчення досвіду соці-
ального виховання (1922 року заснована піонерська організація, а від 1923 року – пер-
ші комсомольські осередки). Практична частина об’єднувала чотири теми: трудо-
ва школа, дитячий будинок, дитяча організація, хата-читальня.

Перепідготовчі курси не обмежувалися тільки практично-педагогічними рам-
ками, але згідно із завданням культурної революції готували вчителів для активної 
діяльності з ліквідації неписьменності та підвищення культурного рівня доросло-
го населення. Коли в 1924 році виникло питання про об’єднання Пирятинських 
курсів із Прилуцькими, місцева влада переконливо відстоювала думку про те, 
що саме Пирятин повинен стати центром об’єднаних курсів. Ґрунтом для цього 
був чималий культурно-освітній досвід місцевого вчительства: «Беручи до ува-
ги те, що пирятинські педагогічні курси на 67% складаються з незаможного на-
селення, що вони являють собою міцну культурно-освітню організацію, яка ви-
несла свою працю за межі школи й поширила свою громадсько-політичну діяль-
ність на весь Пирятинський і сусідські райони (харківський, Березоворудський і 
Варвінський), обслуговуючи своїми доповідачами, лекторами, хором, оркестром 
і драматичним гуртком найтемніші й закинуті куточки, що вони є на районі сер-
йозним фактором у справі проведення в маси антирелігійної, агрономічної, коо-
перативної і колективізаційної політики – з одного боку; з іншого боку, конста-
туючи той факт, що в місті Пирятин є найкращі умови для всебічного розвитку 
педкурсів як професійно-педагогічної установи, яка повинна поповнювати кадри 
політпросвітних працівників для шкіл, сільбудів, хат-читалень, лікнепів ..., рай-
виконком вважає, що руйнація такого політосвітнього осередку як пирятинські 
педкурси була б досить сумним фактом відходу або прориву на освітньому фрон-
ті, якого немає чим замінити і якого не можна нічим виправдати в інтересах на-
селення» [19].

Середина 1920-х років характеризується пошуком найдосконаліших форм під-
вищення кваліфікації територіально розпорошеної по Полтавській губернії вчи-
тельської спільноти. такою формою стали педагогічні гуртки, де особлива ува-
га приділялася не лекційній системі, а практичній підготовці та самоосвіті. У 
1924 – 1925 роках Лубенською окружною інспектурою народної освіти створю-
ється план заходів із педагогічної перепідготовки на селі, де зазначалося: «1 – про-
вести організаційне оформлення педагогічних колективів і гуртків самоосвіти на 
місцях; 2 – скласти й розіслати плани роботи для них; 3 – послати відповідну літе-
ратуру з перепідготовки, для цього відшукати кошти; 4 – виділити дослідні шко-
ли в кожному районі з підготовки; 5 – залучити до роботи з педперепідготовки 
місцеві педагогічні курси і встановити їх зв’язок із районними досвідними шко-
лами; 6 – відновити роботу методичного комітету при окружній інспектурі, який 
при участі активних педагогів має проводити методичне керівництво; 7 – вести 
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систему обліку з перепідготовки на місцях; 8 – у кінці кожного триместру прово-
дити окружну нараду з уповноваженими з питань перепідготовки з метою під-
биття підсумків і окреслення подальших шляхів у роботі» [20]. Педагогічна пре-
са 1925 – 1926 рp. широко висвітлює самоосвітню діяльність учителів у педаго-
гічних гуртках: «По гуртках збираються вчителі, намічають роботу собі і далі ве-
дуть її шляхом завдань групових чи індивідуальних. Розподіливши працю в та-
кий спосіб, робітник зберігає час і краще усвідомлює те чи інше питання, бо він 
мусить ним поділитися на гуртку зі своїми товаришами. Періодично мусять від-
буватися районні педагогічні конференції (принаймні раз на місяць), де ставлять-
ся найважливіші цікаві питання загального значення. центром педконференцій 
має бути районна школа райсоцвиховання. При ній купчиться література, вона є 
ніби методбюро, організуючий і певний досвідний центр, як школи, що має біль-
ше можливостей... З досвіду гурткової роботи вибирають найбільш синтезовані 
моменти, що їх і буде пророблено на курсах. Звичайно, курси лише виграють, да-
дуть добрі наслідки... Досвід свідчить, що на курсах потрібні практики-педагоги. 
Отже, необхідно було б перед курсами влаштувати губернський семінар для гурт-
ківців, а семінар завчасно опрацює матеріал літніх курсів, методи роботи. їх на-
дасть гуртківська практика, що вміє синтезувати краще» [21, 16–17].

Упродовж 1926 – 1927 рр. «самонавчання» вчителів залишається однією з осно-
вних форм підвищення кваліфікації. Розвиваючись із педагогічних гуртків, воно 
стало передумовою створення заочного навчання як системи оновлення знань.

Поступово заочна форма освіти стає на тривалий час центральною формою 
підвищення кваліфікації педагогів. Вона бере початок від організації восени 1927 
року Заочного інституту народної освіти при Дніпропетровському ІНО, який 
мав увійти до складу заочного педвузу Наркомосвіти як його філія. У лютому 
1928 року головний заочний педвуз був відкритий у харкові. Інститут складав-
ся з 3-х секторів: 1 – підготовки нових кадрів учителів; 2 – допідготовки вчите-
лів, що не мають належної освіти; 3 – перепідготовки та підвищення кваліфікації 
всього вчительства масової школи та професійної освіти. 10 квітня 1936 року по-
становою Раднаркому СРСР місцеві органи народної освіти були зобов’язані ор-
ганізувати навчання так, щоб до 1 серпня 1938 року всі вчителі, які не мали відпо-
відної закінченої педагогічної освіти, здобули її через педагогічні школи, вчитель-
ські та педагогічні інститути. Для цього при останніх створювалася широка мере-
жа заочних відділів, зокрема при Полтавському та Лубенському педагогічних ін-
ститутах. Проте недосконало організоване, залишене на самоплив заочне навчан-
ня не забезпечило своєчасного виконання постанов уряду. За даними на 1 серп-
ня 1938 року значна частина вчителів, які потребували підвищення кваліфікації, 
не була охоплена навчанням. явка ж студентів-заочників на сесії становила 72% 
від запланованого. Заочні педагогічні ВНЗ працювали за програмами стаціонар-
них педагогічних інститутів і тому перевантажували вчителів інформацією, нама-
гаючись дати лише вищу освіту. Не витримуючи навантаження, слухачі заочного 
педвузу часто залишали інститут. Негативною рисою заочного навчання було га-
небне явище, коли в період сесій класи звільнялись від уроків, а іноді доводилося 
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закривати тимчасово й самі школи. через це вже в середині 1930-х років постала 
нагальна потреба в організації інститутів підвищення кваліфікації вчителів [22].

Загальнопедагогічна підготовка в системі заочної та післядипломної освіти за-
знала кризових явищ: робота консультативних пунктів при районних відділах 
освіти, що контролювали заочне навчання вчителів, була неефективною; мере-
жа короткострокових курсів з її багатопредметністю, роздробленістю, фрагмен-
тарними знаннями, відірваними від практичної педагогічної роботи, вже не за-
довольняла вчительство; форми методичного керівництва педкабінетів виявили 
невміння встановлювати зв’язок між наукою, методикою та шкільною практикою 
вчителя, що мало своїм наслідком надання незадовільної методичної допомоги та 
інструктажу, нездатності професійного вивчення й узагальнення досвіду найкра-
щих педагогів. У зв’язку з цим треба відмітити, що темпи підвищення кваліфікації 
управлінської ланки (директорів, інспекторів) значно відставали від темпів під-
вищення кваліфікації вчителів.

Для піднесення на новий щабель розвитку існуючої системи підвищення фа-
хового рівня педагогічних працівників пропонувалося: «1 – міцно зімкнути сили 
наукових установ, органів народної освіти та профспілок. Органи народної освіти 
повинні залучити наукові установи, вузи та педвузи з їх висококваліфікованими 
силами в системну роботу з учительством у напрямку досягнення кращих зраз-
ків педагогічної майстерності; 2 – на місце значного «самопливу» курсової систе-
ми повинен стати план системної роботи з удосконалення кваліфікації учителів 
за чітким індивідуальним обліком роботи; 3 – необхідно забезпечити чіткий ди-
ференційований підхід до окремих груп учителів залежно від освіти та педагогіч-
ного стажу; 4 – виняткову увагу приділяти підвищенню кваліфікації керівників 
шкіл та органів народної освіти; 5 – поєднати теоретичну роботу зі спеціальності 
з педагогічною практикою, яка супроводжується лабораторними заняттями і ме-
тодичними практикумами; 6 – широко розгорнути роботу з найкращими педаго-
гами, поширюючи їх досвід» [23]. 

З метою інтеграції діяльності органів народної освіти, наукових педагогічних 
і методичних установ у напрямку різнобічного й систематичного вдосконалення 
педагогічних кадрів актуальною стала необхідність створення мережі інститутів 
удосконалення кваліфікації вчителів. На інститути покладалися наступні завдан-
ня: організація системної роботи з учителями щодо підвищення їхньої кваліфіка-
ції в галузі педагогічних наук і практичної роботи за спеціальністю; співпраця з 
найкращими вчителями й поширення передового педагогічного досвіду; надан-
ня педагогами науково-методичної допомоги в їх щоденній шкільній роботі [24].

Відповідно до зазначених завдань інститути проводять курси удосконалення 
зі спеціальності без відриву від роботи з урахуванням освіти та педагогічного ста-
жу окремих груп учителів, керівних кадрів навчальних закладів і органів народної 
освіти; організовують факультативний лекторій за спеціальностями, семінари, 
практикуми, конференції, науково-методичні групові та індивідуальні консульта-
ції для всіх категорій учителів; вивчають організацію роботи методкабінетів і пе-
дагогічних об’єднань учителів; систематично здійснюють науково-дослідницьку 
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роботу з проблем освіти й педагогіки; надають допомогу кращим педагогам щодо 
наукового аналізу й оформлення педагогічного досвіду, залучають їх до учас-
ті в роботі науково-методичних семінарів і конференцій; розробляють темати-
ку науково-дослідницької роботи педагогів і здійснюють керівництво; видають і 
розповсюджують науково-методичну літературу. Провідною стає роль методиста 
та методичних служб, оскільки основним результатом підвищення кваліфікації 
є вдосконалення методичної культури вчителя. Згідно з постановою РНК УРСР 
від 17 серпня 1939 року № 956 «Про хід підготовки шкіл до нового 1939 – 1940 на-
вчального року» обласні шкільні методичні кабінети реорганізовувалися в інсти-
тути удосконалення вчителів [25]. 
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1.2. Полтавський інститут удосконалення вчителів у системі 
освітніх координат України (1940 – 1990 рр.)

Система вдосконалення кваліфікації вчителів – це дієва інституція, яка сприяє пе-
дагогічному спілкуванню й взаєморозумінню. Саме тут даються вкрай необхід-
ні, цінні знання: що таке наукова праця з педагогіки і як її поєднати з практикою 
шкільного життя, які творчі імпульси впливають на школу, і чому їх варто під-
тримувати. 

Упродовж семи десятиліть сучасний обласний інститут післядипломної педа-
гогічної освіти імені  М.  В.  Остроградського (ПОІППО), науково-освітня діяль-
ність якого відбувається на теренах Полтавщини, де створив свою педагогічну 
поему а. С. Макаренко, де в Полтавському педагогічному інституті здобув осві-
ту вчителя В. О. Сухомлинський, є активною творчою силою, що об’єднує тисячі 
вчителів і сотні шкіл, багато в чому визначаючи характер їхньої діяльності. 

Науково-освітня діяльність інституту започаткована у складні довоєнні та 
перші повоєнні роки сталінської епохи. В умовах тотальної політики, страхітли-
вих репресій, у полоні ідеологічних догм і штампів, утвердження суцільної орієн-
тації педагогів на колектив, а не на особистість творилася найгуманніша у світо-
вому вимірі педагогічна система. термін «радянська педагогіка» або «радянська 
школа» розуміється не в ідеологічному сенсі, а в історичному як найкраща пе-
дагогічна система сучасності. В її основі – передові й гуманістичні ідеї європей-
ської, американської, російської та української педагогічної думки. як це не пара-
доксально, попри жорстокий партійно-державний контроль, саме система вихо-
вання радянської школи підготувала людей до згуртування проти тоталітаризму, 
сприяла набуттю демократичного досвіду й ідеалів, а в педагогічній науці України 
розвинулися гуманістичні тенденції.

Інститут заснований у 1940 році на базі обласного шкільного методичного 
кабінету відповідно до наказу Народного комісаріату освіти УРСР від 9 лютого 
1940 року № 512 «Про організацію обласних інститутів удосконалення вчителів» і 
«Положення про обласні інститути удосконалення вчителів УРСР», розроблено-
го Управлінням шкіл НКО УРСР. У Положенні зазначено, що основним завдан-
ням інституту є підвищення теоретичних і методичних знань учителів різних ти-
пів шкіл, викладачів педучилищ і шкільних інспекторів [1]. 

Основними структурними підрозділами ІУВ, який діяв на правах вищого на-
вчального закладу, визначено навчально-методичні кабінети. Головними форма-
ми роботи науковців інституту були: курсові заходи різної тривалості, що відбу-
валися впродовж навчального року; семінари та педагогічні практикуми з про-
блем шкільної й управлінської роботи; лекції та цикли лекцій з нагальних питань 
освіти та педагогіки; конференції, гуртки, наради, виставки з обміну найкращим 
педагогічним досвідом; загальноосвітні та спеціальні навчальні екскурсії; систе-
матичні консультації й інструктажі шкіл, педагогічні об’єднання вчителів і район-
них педкабінетів із питань організації та змісту методичної роботи; проведення 
науково-дослідної роботи за затвердженим планом; прикріплення кращих учите-
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лів, які займаються науковою роботою, до кафедр і окремих наукових працівни-
ків вищих навчальних і науково-дослідницьких закладів. Навчально-методичною 
базою інституту слугували кабінети закладу, педагогічні й учительські інститути, 
районні (міські) педкабінети, кращі педагогічні училища та найкращі школи об-
ласті. Бібліотека комплектувалася необхідною для слухачів курсів і працівників 
закладу літературою. Очолював інститут директор [2]. 

У процесі подальшого розвитку школи, розширення завдань, що стояли перед 
нею, «Положення про інститути удосконалення вчителів» неодноразово уточню-
валося та доповнювалося у 1944, 1957, 1968 рр.

Діяльність Полтавського ІУВ відбувалась у системі освітніх координат, які ви-
значалися партійними й урядовими постановами. У передвоєнні роки майже за-
вершено перехід до загального обов’язкового початкового навчання, а в містах – до 
загального семирічного. це створювало необхідні передумови для подальшого 
розвитку середньої освіти. Нагальні освітянські проблеми окреслювалися після 
оприлюднення рішень того чи іншого партійного з’їзду. Саме в них визначалося 
«державне замовлення»: чому, для чого і в якому обсязі навчати дітей, відповідно 
до якого ідеалу їх виховувати. 

Упродовж 1935 – 1936 рр. були видані урядові постанови про серйозні огрі-
хи в організації навчального процесу і виховання підростаючого покоління в за-
гальноосвітній школі: часті зміни навчальних планів і програм, перевантажен-
ня учнів, незадовільна система оцінювання знань тощо. Для усунення цих недо-
ліків вжито заходів щодо організації навчального процесу та шкільного режиму. 
Постановою РНК СРСР від 3 вересня 1935 року «Про організацію навчальної ро-
боти та внутрішній розпорядок у початковій, неповній середній і середній шко-
лах» встановлювався єдиний день початку нового навчального року в усіх шко-
лах країни – 1  вересня, а також єдиний день закінчення навчального року для 
кожного типу шкіл, визначалася кількість уроків для відповідних класів, їх три-
валість, порядок прийому учнів до школи, вводилася п’ятибальна система оціню-
вання знань школярів.

Багатогранна діяльність Полтавського ІУВ – структурного підрозділу облас-
ного відділу освіти – спрямовувалася на практичну площину шкільного життя: 
роз’яснення через різноманітні форми та заходи щодо підвищення кваліфікації 
вчителів нових освітніх вимог і шляхів їх реалізації. На той час в області працю-
вало 1 764 школи, в яких навчалося 334 тисячі учнів, діяли палаци піонерів, піо-
нерські клуби, шкільні майданчики, табори відпочинку. 

та Друга світова війна обірвала освітню діяльність методистів інституту. З 
початку окупації України зокрема Полтавщини німецькими загарбниками за-
клад припинив роботу. частина методистів разом із учителями йшла воювати на 
фронт. Німці ж ліквідували в регіоні всю систему освіти, за винятком поодиноких 
початкових 4-класних шкіл. У Полтаві до війни працювало 18 шкіл (12 тис. учнів), 
а під час окупації – 2 початкові школи (150 учнів); у Лохвиці перед війною було 
5 шкіл (3 тис. учнів), при німцях – 1 початкова школа, в якій навчалося 10 учнів 
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[3, 20]. Більшість шкільних приміщень було зруйновано під час бойових дій або 
навмисно. Вбито й відправлено до Німеччини тисячі вчителів. 

З руїн і згарищ відроджувалося шкільне життя на Полтавщині. Згідно з поста-
новою Раднаркому УРСР від 28 вересня 1943 року «Про поновлення роботи шкіл 
у 1943 – 1944 навчальному році в районах харківської, Сумської, Полтавської об-
ластей, звільнених від фашистських окупантів», упродовж жовтня місяця прово-
дився загальний облік дітей шкільного віку, розгорталося комплектування шкіл 
учнями для того, щоб, не зволікаючи, забезпечити повне охоплення всіх дітей і 
розпочати навчання у 1–10 класах. трагічні наслідки німецької окупації – це 1 460 
спалених, підірваних шкільних приміщень. та, незважаючи на тяжкі умови воєн-
ного часу, відбудова шкіл проходила швидкими темпами. Серпнева нарада пра-
цівників освіти 1945 року констатувала, що лише за 1944 рік відбудовано 5 657 
класних кімнат і капітально відремонтовано 661 школу, а в розгортанні шкільної 
мережі майже досягнуто показників 1941 року. так, у 1945 – 1946 рр. за партами 1 
628 шкіл навчалося 293 тисячі учнів [4]. Слід відмітити, що значну допомогу шко-
лам, учителям у цей період надавали колгоспи, промислові підприємства, громад-
ськість. У 1946 році лише під час недільників з підготовки до нового 1946 – 1947 
навчального року було відремонтовано близько 1 000 вчительських квартир.

Одним із перших заходів відновленого інституту була допомога колективу в 
організації свята – Дня визволення м. Полтави 23 вересня 1944 року. ще йшла ві-
йна, тривали найзапекліші, кровопролитні визвольні бої. До остаточної перемо-
ги залишалося ще півроку найтяжчих людських втрат, та полтавці, не зважаю-
чи на умови воєнного часу, готувалися святкувати День визволення рідного міс-
та. Перше питання, яке обговорювали методисти на засіданні ради співробіт-
ників інституту 3 вересня 1944 року, – «Підготовка до Дня визволення міста». 
Постановили: «мобілізувати всі сили та енергію на підготовку до цієї знаменної 
дати» [5].

Поступово відновлювали свою роботу управлінські, методичні структури, об-
ласний інститут удосконалення вчителів, який розмістився в 4-х кімнатах допо-
міжного приміщення 1-ої школи по вулиці Ванцетті, 9, кімната № 6. Серед мето-
дистів і слухачів курсів чимало було фронтовиків, які, героїчно пройшовши че-
рез вогонь війни, поверталися до свого вчительського ремесла. Вони ходили у 
воєнній формі, з орденами та медалями з тієї причини, що не могли придбати 
іншого одягу. З акту передачі майна звільненого з посади директора інституту 
М. Г. Петренка, тимчасово виконуючому обов’язки директора ІУВ Г. С. Устименку 
(зав. шкільним сектором ОблВНО), датованого 19 березня 1944 року, дізнаємося 
про вкрай низький рівень матеріального забезпечення закладу: 13 різних стіль-
ців, 1 стіл, 1 шафа, 2 портрети в рамках, бібліотека із 333 книжками, залізний 
ящик без ключа, печатка інституту. архів складався з 7-ми папок документації 
[6]. Упродовж 1945 – 1946 рр. відремонтовано приміщення: засклено вікна, побі-
лено кімнати, завезено паливо, придбано ще одну шафу, стільці, портрети; для ка-
бінетів фізики, біології та математики – приладдя, ілюстрації. На обліковій карт-
ці за підписом директора Г. С. Устименка від 29 травня 1944 року фіолетовими та 
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чорними чорнилами на аркуші зі шкільного зошита зроблено записи російською 
мовою про те, що заклад має назву «Інститут удосконалення вчителів», підпоряд-
ковується Полтавському обласному відділу освіти, штат складається з 12 праців-
ників [7]. У штатному розписі від 30 квітня 1944 року міститься інформація про 
кількісний склад працівників (14 осіб) та про структурні підрозділи закладу: 1 – 
кабінет початкової освіти; 2 – кабінет математики і фізики; 3 – кабінет мови та лі-
тератури; 4 – кабінет хімії та біології; 5 – кабінет історії та географії; 6 – педагогіч-
ний кабінет; 7 – воєнний кабінет. 

Майже через рік відповідно до звіту про роботу за перше півріччя 
1945 –1946 навчального року в інституті діяло 6 предметних кабінетів: 1 – кабі-
нет математики (завідувач – х.  я.  Копкін, випускник математичного факульте-
ту Полтавського державного педагогічного інституту; стаж педагогічної роботи 
– 40 років; до війни працював інспектором ОблВНО та завучем педагогічного ка-
бінету; працював в ІУВ з 1940 року; указом Президії Верховної Ради УРСР при-
своєно звання «Заслуженого вчителя школи УРСР»); 2 – кабінет історії та геогра-
фії (завіду вач – К. І. Кушнірчук, закінчив Київський ІНО; педагогічний стаж – 20 
років); 3 – кабінет фізики (завідувач – М. Б. Гейдельберг, закінчив Полтавський 
педагогічний інститут у 1935 році; до війни працював завідувачем фізичного ка-
бінету ІУВ); 4 – кабінет мови та літератури (завідувач – І.  О.  хоролець, закін-
чив у 1929 році Полтавський ІНО; стаж педагогічної роботи – 22 роки); 5 – кабі-
нет біо логії та хімії (завідувачка – М. М. Сердюк, закінчила Полтавський ІНО в 
1930 році; до війни працювала в ІУВ); 6 – кабінет початкового навчання (завіду-
вачка – О. а. Порубіновська, закінчила Одеський сільськогосподарський інсти-
тут; до війни працювала в ІУВ). Крім цього, у колективі працювали бухгалтер, за-
вбібліотекою, завгосподарчою частиною, прибиральниця та сторож. Від грудня 
1944 до квітня 1968 року (майже 25 років) на посаді завгоспу інституту працюва-
ла Наталія тимофіївна Вагурі. За період роботи проявила себе відданим праців-
ником, докладала значних зусиль для забезпечення нормальних умов роботи ме-
тодистів і курсантів, дбайливо зберігала архів. У нелегкому 1944 році призначе-
на відповідальною особою на отримання хлібних, продовольчих і промтоварних 
карток для співробітників інституту [8]. 

Нагальні питання підвищення кваліфікації освітян вирішувала рада інституту. 
До складу ради, крім керівництва, завідувачів кабінетів, входили завідувач шкіль-
ного сектору обласного відділу освіти, інструктор шкільного відділу обкому КПУ, 
представник педагогічного інституту, два кращих директори шкіл м. Полтави, два 
завучі середніх шкіл, 3 кращих учителі [9]. Рада складала план роботи на кожну 
чверть навчального року, скликалася один раз на місяць, розглядала плани та зві-
ти про роботу методистів кабінетів ІУВ, затверджувала тематику роботи райпед-
кабінетів, обговорювала тексти контрольних робіт для шкіл області, аналізувала 
успішність учнів і рівень професійної майстерності вчительства краю.

У серпні 1944 року, у складні часи незавершеної війни, науково-освітню діяль-
ність інституту очолила тамара Миколаївна толстоносова (фото 6). Вона, її поко-
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ління – люди драматичної долі, які за свої молоді роки зазнали втрат, окупацію, 
бомбардування, евакуацію, полон, голод, нестатки ...

Народилася тамара Миколаївна у 1912 році у м. харкові. У 1927 році закінчи-
ла семирічну школу в м. Краснограді. Після смерті батька (мати померла від тифу 
раніше, у 1924 році) переїхала з братами й сестрами до діда – інваліда праці – в 
станицю Митякинську Донецької області. Після закінчення Митякинської педа-
гогічної школи в 1930 році почала свою трудову діяльність. У 1930 – 1934 рр. ви-
кладала російську мову й історію в школі. Неодноразово преміювалася і нагоро-
джувалася за участь у проведенні колективізації та ліквідації неписьменності. У 
1934 році переїхала до родичів у Полтаву, стала працювати в середній школі № 10. 
Серед її учнів була героїня Великої Вітчизняної війни Ляля Убийвовк. 1939 року 
закінчила заочно харківський педагогічний інститут. Під час війни працювала в 
Уллянівській області, у с. Ніколо-черемшане завідувачкою педкабінету та вчите-
лем історії у середній школі. Після звільнення Полтавщини від окупації з серпня 
1944 року призначена директором Полтавського обласного ІУКУ [10].

Діяльність цієї ерудованої енергійної жінки на посаді директора інституту 
(серпень 1944 – січень 1951 року) – важлива сторінка післявоєнної історії зруйно-
ваного закладу. т. М. толстоносова – тип керівника, який сформувався в радян-
ську епоху: працювала багато сама і вимагала активної роботи від підлеглих. У 
грудні 1950 року вибрана депутатом і на сесії обласної Ради затверджена заступ-
ником голови облвиконкому. У 1960-х роках очолювала відділ освіти в м. Полтаві.

Полтавський обласний ІУКУ спрямовував свою діяльність згідно з наказами 
та розпорядженнями Народного Комісаріату освіти УРСР про здійснення захо-
дів щодо підвищення ідейно-політичного рівня та фахової кваліфікації вчителів, 
особливо враховуючи демобілізованих з армії вчителів і значної кількості нових 
педагогів, що приступили до праці лише в 1944 році, і в яких бракувало не тіль-
ки досвіду, а й знань. Основними напрямками діяльності визнано: 1 – роботу з 
підвищення кваліфікації керівних кадрів народної освіти та вчителів; 2 – заходи 
щодо підвищення якості викладання основ наук, засвоєння програмного матері-
алу учнями; 3 – методичну допомогу районним методичним кабінетам і методич-
ним об’єднанням учителів; 4 – вивчення, узагальнення та поширення кращого до-
свіду навчально-виховної роботи педагогів і шкільних закладів [11].

школа – соціальний об’єкт постійних змін і реформувань навіть у нелегкі во-
єнні часи. так, з метою більш чіткого та точного оцінювання успішності та по-
ведінки учнів, підвищення вимог до якості їх знань Наркомос УРСР, який очо-
лював П.  Г.  тичина, 21 січня 1944 року видав наказ «Про введення в школах 
Української РСР цифрової п’ятибальної оцінки успішності і поведінки учнів». 
Упроваджувалася цифрова п’ятибальна система оцінок 5, 4, 3, 2, 1 замість словес-
ної – «відмінно», «добре», «посередньо», «погано», «дуже погано». Одним із голо-
вних напрямків діяльності методистів було роз’яснення урядових постанов учи-
тельському й учнівському загалу та контроль за правильним застосуванням їх у 
шкільній практиці.
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У червні 1945 року десятикласники повоєнного часу вперше складали іспити 
на атестат зрілості, а учні четвертих і сьомих класів – випускні іспити. До цієї від-
повідальної події готувалися працівники інституту – у третій чверті 1944 – 1945 
навчального року перевірено й проаналізовано роботу 28 шкіл області. Значна 
частина перевірених шкіл не виконала повністю Закону про загальне обов’язкове 
навчання. так, у Глобинській середній школі не охоплено навчанням 49 учнів, у 
Золотоноській – 38, у Карлівській – 6, у Миргородській – 2. У вивченні програм-
ного матеріалу спостерігалося відставання на 5 – 9 навчальних днів [12]. 

У серпні 1945 року відбулась обласна нарада працівників народної освіти, в 
якій брали участь завідувачі районних відділів освіти, інспектори, методисти ін-
ституту, директори шкіл, актив учителів; розглядалося питання «Про заходи для 
поліпшення якості навчання в школі та завдання шкіл і вчителів у 1945 – 1946 на-
вчальному році». Виступаючі підбивали підсумки минулого 1944 – 1945 навчаль-
ного року, говорили про те, що учні краще засвоїли програмний матеріал, ніж у 
попередній рік. «Випускні екзамени та переводні іспити показали значне підви-
щення всебічної грамотності учнів. З 1 017 атестатів зрілості – 33 золотих меда-
лі, якими відзначені найкращі випускники середніх шкіл області, є яскравим під-
твердженням гарної роботи шкільних працівників. Є певні успіхи і в позашкіль-
ній роботі. Історичні, літературні, математичні, технічні, драматичні, співочі, му-
зичні, спортивні та інші гуртки допомагають глибшому засвоєнню основ наук, 
вихованню в учнів творчої самодіяльності і трудових навичок», – інформувала 
обласна газета «Зоря Полтавщини» 18 серпня 1945 року.

Нарада відзначила певні успіхи в підвищенні ділової кваліфікації кадрів на-
родної освіти, вивченні досвіду кращих педагогів області. але істотною огріхом 
освітньої роботи було те, що 20 відсотків учнів з різних причин не засвоїли шкіль-
ного курсу. Зовсім нестерпними були також випадки штучного завищення оці-
нок. Від колективу методистів інституту перед учасниками наради виступив за-
відувач кабінету історії і географії К. І. Кушнірчук, який розповів про результати 
аналізу екзаменаційних робіт учнів-випускників з мови. як виявилося, з 80-ти ро-
біт, атестованих оцінкою «5», після перевірки можна було залишити з цією оцін-
кою лише 35 робіт. Причому оцінки двох робіт знижені до «2», а решта – до «3» і 
«4». «Були й такі випадки, коли роботи учнів оцінювалися лише з боку морфоло-
гічних і пунктуаційних норм. Логіка, стиль і зміст випадали з поля зору екзаме-
наторів. І, навпаки, – з деяких дисциплін, як історія, географія, Конституція тощо 
– мовні та стилістичні огріхи не завжди бралися до уваги при оцінці знань учнів». 

Для вдосконалення кваліфікації педагогічних кадрів проводилися різноманіт-
ні наради, семінари, місячні курси. так, у 1945 – 1946 навчальному році організо-
вано місячні курси за програмою Наркомосу УРСР для 112 працівників органів 
освіти та директорів шкіл. Практикувалися також однотижневі курси для демо-
білізованих учителів старшого віку. При Сш № 16, як свідчать архівні документи, 
облаштували кімнату для відпочинку та ночівлі, виділивши з фондів бази облас-
ного відділу освіти в тимчасове користування потрібну кількість мануфактури на 
матраци, подушки і простирадла [13]. У районах організовувалися постійно дію-
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чі семінари для директорів і завучів шкіл, де розглядалися питання: «Урок – осно-
вна форма навчально-виховного процесу»; «Практичні заняття: аналіз відкри-
тих уроків у школі»; «Планування, методи та облік роботи класного керівника». 
Крім курсів і семінарів, працівники інституту читали лекції з актуальних питань 
педагогіки, психології й виховання в районах області. так, упродовж 1945 – 1946 
навчального року прочитано 154 лекції на різні теми: «Контроль директора за 
роботою вчителів» (К.  І.  Кушнірчук); «Урок – основна форма роботи в школі» 
(т. М. толстоносова); «Піднесення усної та письмової мови учнів» (І. О. хоролець); 
«атомна енергія і її використання» (М. Б. Гейдельберг); «Формалізм у викладанні 
математики та заходи боротьби з ним» (К. І. Копкін). Методистами надано 1 506 
усних консультацій з різних питань методики викладання [14].

Значна увага приділялася систематичному контролю та допомозі школам у 
піднесенні якості навчально-виховного процесу, засвоєнні програмного матері-
алу. З метою перевірки і вивчення рівня навченості учнів з мови і літератури, фі-
зики, астрономії, історії, географії, біології працівниками інституту двічі вибірко-
во проведено контрольні перевірки в 37 школах області, 4 672 контрольні робо-
ти було проаналізовано і на основі аналізу виявлено прогалини у знаннях учнів, у 
методах викладання окремих предметів. Складені детальні вказівки щодо поліп-
шення стану викладання навчальних предметів і виправлення тих недоліків у зна-
ннях учнів, які виявлені в контрольних роботах. Методичні рекомендації щодо 
організації подальшої роботи були доведені до всіх завідувачів райпедкабінетів 
і розглядалися на нарадах учителів. За перше півріччя 1945 – 1946 навчального 
року науковці інституту відвідали 69 шкіл області, 247 уроків. На допомогу педа-
гогам написано 89 методичних розробок, наприклад: «Живлення рослин із пові-
тря й дихання»; «Методика викладання відносних чисел у 6-му класі»; «Перехід 
Росії до імперіалізму» т. ін. Доповідні записки методистів Полтавського обласного 
ІУКУ свідчать про досить компетентне та об’єктивне вивчення стану справ з кож-
ного предмета, вказують на помилки, яких припускаються вчителі. Наприклад, 
завідувач кабінету фізики М. Б. Гейдельберг, аналізуючи результати вивчення ста-
ну роботи вчителів, відзначаючи їх позитивну роботу, вказує на огріхи у викла-
данні: «Учителі рідко вимагають пояснення явищ природи на основі законів фі-
зики, не використовують запитання, які б вимагали роботи розуму, міркувань, 
зв’язної відповіді. Не вижито в школах лібералізм в оцінюванні знань».

Перевірка стану викладання історії та географії свідчить, що «на уроках історії 
дітей перевантажують програмовим матеріалом, переважають пасивні словесні 
методи викладання, мають місце викривлення історичних фактів, конспекти пе-
дагогів написані з помилками. це спричинене тим, що в багатьох випадках істо-
рію викладають малокваліфіковані вчителі-випускники короткотермінових кур-
сів, учителі інших спеціальностей – біологи, математики, мовники».

«У багатьох школах під час проведення уроків географії карта не має визначе-
ного місця, її вивішують там, де є за що «зачепити», не враховуючи дидактичні ви-
моги. Зовнішній вигляд карт неохайний, не тільки учні, а й учителі на карті пока-
зують рукою. Навіть на екзаменах в одній із шкіл учні не знали, як поводитися з 
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указкою, якою їх озброїли для такого урочистого моменту, і проривалася закоре-
ніла звичка показувати пальцями. Отже, учителі часто недооцінюють так званих 
«дрібниць», які, на їх погляд, не мають ніякого значення».

Виявлені під час перевірки недоліки ставали предметом обговорення на за-
сіданнях ради інституту, розроблялися методичні рекомендації для їх усунення.

Одним із основних напрямків роботи Полтавського обласного ІУКУ є допомо-
га райпедкабінетам і методоб’єднанням учителів в організації методичної роботи. 
У жовтні 1945 року проведено 3-х денний семінар для завідувачів райпедкабіне-
тів, розглядалися питання: «Методи і форми роботи педкабінетів»; «Урок – осно-
вна форма навчальної роботи в школі» т. ін. Відвідано 6 кращих уроків, потім зро-
блено аналіз. ще на початку навчального року працівниками інституту складено 
та розіслано орієнтовну тематику роботи методичних районних об’єднань учи-
телів, які допомагали педагогам розробляти актуальні питання з проблем освіти. 
До всіх тем надавалася бібліографія. Вагомою складовою науково-методичної ді-
яльності закладу було вивчення, узагальнення та розповсюдження серед учителів 
найкращого педагогічного досвіду. Вивчалася робота кращих учителів області з 
метою популяризації під час виступів на нарадах, радіо, висвітлення роботи окре-
мих педагогів через пресу – обласні, районні, всесоюзні газети.

З другої половини 1946 року погіршилося забезпечення шкіл і житла праців-
ників освіти паливом і хлібом [15]. У жовтні 1946 року на селі хлібні пайки нада-
валися лише вчителям і не видавалися їхнім дітям та утриманцям. Були випадки 
порушення постачання хліба і самим педагогам. через брак одягу, взуття, продук-
тів харчування в окремих селах діти не відвідували занять. архівні дані свідчать 
про важке матеріальне становище освітян і учнів, яке склалося внаслідок ігнору-
вання владою соціальних аспектів під час проведення хлібозаготівельної кампанії 
1946 року. І все-таки освіта області поступово розбудовувалася.

Освітня, науково-методична діяльність інституту – це щоденна, копітка ро-
бота його колективу: відповідальних виконавців, інтелектуалів, досвідчених 
учителів-практиків, творчих людей. чесною працею вони примножували та зміц-
нювали кращі традиції шкільництва регіону. Освіта – до кінця незбагненне, ба-
гатогранне явище суспільного життя, в якому відбуваються найвищі злети люд-
ського духу й інтелекту, виявляється найщиріша самовідданість улюбленій спра-
ві, а іноді, на жаль, – агресивна примітивність мислення, хитре користолюбство, 
кар’єризм. Співвідношення цих полюсів встановити важко, бо неможливо вимі-
ряти освітнє коло. але від того, які тенденції виявляться потужними, залежить 
майбутнє нашої школи й суспільства.

Виразною, яскравою особистістю повоєнного історичного періоду діяльнос-
ті Полтавського обласного ІУКУ був Кіндрат Іванович Кушнірчук – завідувач ка-
бінету історії та географії. Він запам’ятався колегам як високоерудована, високо-
культурна, енциклопедично освічена, талановита людина. Кіндрат Івановив на-
родився на Житомирщині у 1889 році. Після закінчення церковно-приходської 
школи навчався в учительській семінарії. Закінчив у 1932 році аспірантуру 
харківського педагогічного інституту. Працював у Наркомпросі УРСР особис-
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тим секретарем М. О. Скрипника. Зазнав репресій і переслідувань. У зв’язку зі 
«скрипниківщиною» у нього було відібрано документи про освіту, службу в ар-
мії, трудовий стаж, вчене звання. З часом його «скрипниківську справу» деталь-
но було розглянуто у прокуратурі СРСР та в Міністерстві внутрішніх справ СРСР. 
Після реабілітації працював у Полтаві. В інституті удосконалення кваліфікації 
вчителів займав посаду методиста історії і географії, завідував кабінетом. Усі свої 
знання віддавав учителям: проводив аналізи уроків, узагальнював передовий пе-
дагогічний досвід і пропагував його серед учительства в усній формі (через лекції, 
доповіді, семінари, консультації), через обласну педагогічну виставку (як екскур-
совод), через публікації в пресі (журнал «Історія в школі», газети «Радянська осві-
та», «Учительская газета», «Зоря Полтавщини», районні видання Полтавщини), 
проводив цікаві екскурсії для вчителів історичними місцями Полтави та її око-
лицями. тільки за один 1951 – 1952 навчальний рік надав методичної допомоги  
3 473 педагогам області.

К. І. Кушнірчук завжди намагався захищати вчителів від іноді грубого, бюро-
кратичного ставлення до них деяких інспекторів, яке призводило часто до не-
бажаних наслідків: конфліктів, звільнень з роботи. У газеті «Зоря Полтавщини» 
від 17 листопада 1945 року опубліковано його статтю «Проти формалізму в педа-
гогічній роботі», де він розкриває суть «формалізму» в учительській, директор-
ській та інспекторській праці: «Прояви формалізму особливо позначаються при 
засвоєнні учнями історичної термінології. У практиці частини вчителів історич-
на термінологія «зазубрюється». Інша частина учителів, крім «заучування», прак-
тикує записування термінів, тобто більш досконале їх «зазубрювання», що в ба-
гатьох випадках становить причину перекручування учнями історичної термі-
нології, особливо коли запис її проводиться під диктовку. Встановлено, що деякі 
вчителі не перевіряють записів учнів на уроках історії і внаслідок цього відомий 
термін «слов’яни», наприклад, перетворюється в «селяни», «Ричард» – у «Личар», 
«рейнський» – у «ренський», «рейський» тощо. Особливу складність для засвоєн-
ня становлять терміни, взяті з іноземних мов. Відсутність пояснень тут веде до 
викривлень анекдотичного характеру. У багатьох випадках учні асоціюють іно-
земні терміни зі словами, взятими з нашої сучасної мови, наприклад, «аббати і єпис-
копи» – «горбатими єпископами», «сфінкс» – «свінкс», «свіжск».

Отже, формалізм криється в недостатній підготовці до уроку, у формальному 
ставленні до своїх обов’язків – аби провести урок. та формалізм знаходить своє 
місце і в контролі за роботою педагога. К.  І.  Кушнірчук виступав проти образ, 
безпідставних обвинувачень учителів з боку керівників, які самі виявляли зраз-
ки «закоренілого формалізму». У кожному випадку керівник повинен допомогти 
учителеві закріпити й удосконалити ефективні методи його роботи й одночасно 
сприяти виправленню недоліків. Боротьбу проти формалізму не можна зводити 
до наказу або резолюції. Вона повинна бути систематичною, наполегливою та по-
стійною – такою була позиція досвідченого методиста.

У ті роки жорсткого адміністрування, заполітизованих вимог до викладан-
ня історії, обов’язкової «ув’язки» історичного матеріалу із сучасністю Кушнірчук 
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мав сміливість виступати проти цих «зв’язків», «ув’язок», які, крім методологіч-
ної плутанини, нічого не давали. Свої погляди виклав у проекті методичного лис-
та на тему: «Основи ідейно-політичного виховання учнів при викладанні історії 
в середній школі».

Восени 1952 року у приміщення інституту прийшло троє людей... Полтавський 
обком партії доручив їм перевірити роботу К. І. Кушнірчука. Головну увагу при-
вернув зміст проекту методичного листа. його назвали «ревізіоністським» за те, 
що не включили відомий вислів Сталіна «Революція рабів ліквідувала рабовлас-
ників та відмінила рабовласницьку експлуатацію трудящих». Знову перевірки, пе-
реслідування, звинувачення в «ревізіонізмі» та «скрипниківщині». Не витримав-
ши, Кіндрат Іванович написав заяву про звільнення з роботи в інституті. Наказом 
ОблВНО він був призначений учителем історії, логіки, музики та співів міської се-
редньої школи № 1. З часом його кабінет історії слугував лабораторією для мето-
дистів Полтавського обласного ІУКУ. Саме тут проводилися семінарські заняття 
для курсантів, показові уроки, позакласні заходи – екскурсії, гурткова робота, об-
мін педагогічним досвідом.

Маючи чималий досвід концертних виступів, хорового співу під час церков-
ного богослужіння, придбаний ще в дореволюційні часи навчання в церковно-
приходській школі, учительській семінарії та в Київському музично-драматичному 
училищі, Кіндрат Іванович виявив іншу грань своєї обдарованості – талант музи-
канта і диригента. Створивши шкільний хор, який практикував виконання трьох 
категорій пісень: радянських композиторів, народні пісні, твори класичної спад-
щини,– отримував дипломи і нагороди на численних конкурсах, оглядах, фести-
валях. та після 8 років успішної концертної діяльності за вказівкою «згори» хор 
було передано Полтавському музичному училищу для проходження практики 
диригування студентів цього закладу. а через 2–3 місяці таких практичних за-
нять хоровий колектив було дезорганізовано і декваліфіковано, зрештою, – лік-
відовано.

Постанови, накази, вказівки, ідеологічний контроль спецслужб КПРС, то-
тальна політизація – реалії суспільного і педагогічного життя радянських ча-
сів. Достатньо згадати, наприклад, обов’язковий принцип партійності, за допо-
могою якого намагалися педагогічну науку зробити служницею партії й уряду. 
Іноді цензурна надмірність призводила до анекдотичних ситуацій. так, на фести-
валі під час виконання хором пісні «Зимний вечер» (слова – О. С. Пушкіна, му-
зика – О. С. Даргомижського) журі угледіло у словах «Выпьем, добрая старуш-
ка, радость юности моей...» заклик до пияцтва. але ж цей твір – програмний не 
тільки у циклі вокальних творів для хорових колективів, а й у курсі літератур-
ного читання за програмою 5-го класу. Вірш вивчався й вивчається вже біль-
ше 100 років. «Реакційні погляди» виявили також у тексті пісні «Сосна» (слова 
– М. ю. Лермонтова, музика – О. С. Даргомижського). Мотивація – словосполу-
чення «дикий Север» не відповідало реаліям радянського життя, тому що « ... в 
Советском Союзе дикие дебри и пустыни превращаются в культурные творения».
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Повоєнні роки ... час початкової агонії сталінського режиму. У суспільстві ще 
зберігалася ейфорія Перемоги, яка надавала людям оптимізму та енергії, поро-
джувала сподівання на мирне й щасливе життя. Перед колективом інституту за-
лишалося гострим питання про необхідність перепідготовки вчителів із питань 
методики викладання шкільних предметів, для чого необхідно було організову-
вати планомірне проведення курсової системної роботи. але бракувало належ-
ного фінансування, достатньої кількості професійних методичних кадрів. І все ж 
таки невеликий колектив науковців закладу, який очолював досвідчений керів-
ник т. М. толстоносова, не зважаючи на об’єктивні життєві негаразди, активно 
надавав методичну допомогу вчительству, сприяв зростанню їхньої професійної 
майстерності. Організовувалися численні науково-практичні семінари в області, 
зазвичай у вихідні дні. В інші робочі дні тижня методисти працювали на корот-
кострокових курсах із педагогічної підготовки, вели переписку з актуальних для 
вчителів питань. Найбільше часу витрачали на відвідування уроків, їх аналіз, без-
посереднє спілкування з проблем професійного викладання. Найкращі зразки пе-
дагогічного досвіду пропагувалися як зразок для наслідування. У випадку виявлен-
ня значних огріхів і непрофесіоналізму, але готовності та прагнення вчителя пра-
цювати над собою, надавалися методичні рекомендації, надалі відслідковувалася 
самоосвітня робота. У протилежному випадку, коли вчитель не погоджувався з ви-
сновками перевіряючих, матеріали передавали інспекторському контролю.

Фаховий рівень педагогічних кадрів природно позначався на якості осві-
ти регіону. тому системну науково-методичну роботу з підвищення кваліфіка-
ції вчительського загалу з певним педагогічним досвідом інститут успішно по-
єднував із наданням професійної підтримки молодим учителям. «Молодий учи-
тель – випускник педучилища чи інституту – починає роботу на основі набутих 
у навчальному закладі знань, здебільшого без педагогічного досвіду. У школі на 
уроках він натрапляє на низку різноманітних навчальних і виховних питань, які 
часто не в силах розв’язати сам. йому потрібна постійна допомога. І цю допо-
могу повинні надавати методичні об’єднання, предметні комісії, досвідчені вчи-
телі, керівники шкіл, інститут удосконалення кваліфікації учителів», – писала 
т. М. толстоносова у статті «Допомога молодим вчителям», яка опублікована в га-
зеті «Зоря Полтавщини» від 13 жовтня 1948 року.

У 1950 році до шкіл Полтавщини прибуло 249 молодих спеціалістів. Міські та 
сільські школи одержали «міцний загін освічених, озброєних науковими знання-
ми викладачів». Утім, у перші дні своєї роботи вони зустрілися з певними труд-
нощами, які можна перебороти лише при повсякденній кваліфікованій допо-
мозі. Саме тому інститут систематично проводив усні та письмові консультації. 
щороку після державних екзаменів заклад організовував для випускників педа-
гогічних вузів зустрічі з досвідченими викладачами. Випускники знайомилися з 
планами та конспектами уроків, із документацією методичної, позакласної та по-
зашкільної роботи.

Завдяки постійному консультуванню помітно зростала педагогічна майстер-
ність молодих учителів. Методисти ґрунтовно знайомили їх із принципами побу-
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дови уроку, з практикою планування навчально-виховної і позакласної роботи, з 
технікою виготовлення наочності. До послуг молодих спеціалістів надавалася бі-
бліотека закладу, яка налічувала 5 тисяч книжок з педагогічної, психологічної, ху-
дожньої літератури.

... 1950-і роки: кінець сталінської тиранії, початок короткотривалої хрущов-
ської «відлиги». Процес лібералізації суспільно-політичного життя охопив і осві-
ту, але був досить суперечливим і непослідовним. щоб забезпечити міцну основу 
для розгортання науково-технічної революції, на потреби народної освіти стали 
виділяти істотно більше коштів. Позитивні зрушення в освітній галузі мали осо-
бливо велике значення для справи національного відродження, появи цілого по-
коління «шістдесятників». У 1950-х роках семирічна освіта стала обов’язковою. 
У містах здійснювався поступовий перехід на обов’язкову освіту в обсязі десяти-
річки. В області працювало 1 663 школи. Навчальні заклади м. Полтави вперше 
стали запроваджувати загальну 10-річну освіту в 1953 – 1954 навчальному році. 
тоді до 8-х класів прийнято було 1 995 учнів – випускників 7-х класів. У сіль-
ській місцевості семирічки теж перетворювалися на десятирічки, але дуже упо-
вільненими темпами. Зміни відбувалися і в інституті – змінювалося керівни-
цтво: згідно з наказом № 13 від 19 січня 1951 року т. М. толстоносову звільне-
но з посади директора ПОІУКУ у зв’язку з переходом на іншу роботу, тимчасово 
виконання обов’язків директора закладу передано андрію Петровичу Безносику 
відповідно до наказу завідувача Полтавського ОблВНО від 19  січня 1951  року. 
а ще пізніше, у жовтні 1953  року, на посаду директора ПОІУКУ призначено 
Степана Васильовича Соломченка, який очолював інститут до серпня 1972 року 
(фото 8). 

С. В. Соломченко – людина з яскравою, насиченою вагомими життєвими поді-
ями біографією. Народився у 1916 році в селі тарновщина Покрово-Багачанського 
району Полтавської області в сім’ї селянина. Після закінчення тарновщинської 
семирічної школи вступив до Лубенського медичного технікуму. Важкі матері-
альні умови життя стали на заваді навчання, довелося поїхати на курси трак-
тористів, які закінчив у 1932  році. З часом працював трактористом, потім во-
дієм при Покрово-Багачанській МтС [16]. У 1934 році навчався на підготов-
чих курсах при Лубенському дворічному учительському інституті. Закінчивши 
його у 1935 році, був зарахований на перший курс хіміко-біологічного факульте-
ту. З 1937 по 1939 рік працював учителем семирічної школи в селі Ворошиловка 
Сенчанського району Полтавської області. три роки служив в армії. Коли розпо-
чалася Велика Вітчизняна війна, пішов на фронт. Брав участь у боях на Західному, 
потім Ленінградському фронтах. тричі був поранений. З 1945 по 1949 рік працю-
вав завідувачем відділу пропаганди й агітації, пізніше – другим і першим секрета-
рем Гребінківського РК КПУ Полтавської області. Згідно з постановою секретарі-
ату обкому КП України від 10 вересня 1953 року затверджений на посаду дирек-
тора Полтавського обласного інституту удосконалення кваліфікації учителів [17].
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Система підвищення кваліфікації вчителів без практичного досвіду, з нагро-
мадженням термінів «підготовка», «перепідготовка», «удосконалення вчителів», 
«методична робота» для Степана Васильовича здавалася складною й незрозу-
мілою. та з часом набувався досвід спілкування з різними категоріями керівни-
ків освіти – директорами шкіл, методистами, інспекторами, завідувачами відді-
лів освіти. Будучи від природи людиною виняткової енергії й динамічності, ба-
гато їздив у відрядження по містах і селах Полтавщини, а також в інші області. 
ці поїздки дозволяли тримати, так би мовити, руку на пульсі педагогічного жит-
тя. У дискусіях із колегами зароджувалися принципові, концептуальні підходи до 
проблемного запитання: як, удосконалюючи кваліфікацію вчительства, удоскона-
лювати діяльність самого інституту – науково-методичного центру Полтавського 
регіону. Переконаний у тому, що знання, які необхідно отримати слухачам курсів, 
повинні являти собою інтеграцію педагогіки та психології з теорією й практикою 
шкільного життя, Степан Васильович орієнтував колектив на досягнення найви-
щого професійного рівня. Він умів цінувати розумних, досвідчених методистів і 
спрямовувати їх творчий потенціал. 

У 1953 році започаткована нова сторінка в історії впровадження нових педа-
гогічних технологій – політехнічного навчання. «Основа політехнічного навчан-
ня полягає в тому, що на базі системного та міцного засвоєння основ наук яко-
мога ширше знайомити учнів з найважливішими галузями виробництва, прище-
плювати їм практичні навички, любов до праці», – зазначалося в директивних до-
кументах КПРС.

Учительські наради виявили розгубленість освітян: з чого починати? якими 
програмами користуватися? Бракувало вчителів, які б могли на належному рів-
ні викладати виробничі дисципліни, організувати вивчення техніки: автомо-
білів, тракторів, комбайнів. У цих умовах працівники Полтавського обласного 
ІУКУ розробили програму заходів щодо підвищення політехнічних знань учите-
лів, у структурі інституту організовано відділ політехнічного навчання, вводить-
ся посада методиста з машинознавства, з агрономії та методиста праці в майстер-
ні. Вчителі проходили обов’язкові курси з машинознавства та електротехніки. 
Матеріально-технічною базою для проведення таких курсів слугували кабінети 
та кафедри механізації сільського господарства Полтавського сільськогосподар-
ського інституту. Слухачі курсів знайомилися зі схемами і макетами різних двигу-
нів і ходових частин тракторів. Крім теорії, вчителі проходили «практику підготов-
ки двигунів до їх запуску та водіння машин». активно працювали при школах гурт-
ки з вивчення основ агрономії, зоотехніки, домоводства. їх керівниками були спеці-
алісти сільського господарства – механізатори, агрономи, керівники колгоспів.

Завдання політехнічного навчання, що стояли перед шкільними колективами, 
виключали формальність та абстрактність їх виконання, вимагали практичного 
поєднання знань учнівської молоді з працею, виробництвом, довкіллям, життям. 
актуальним постало питання про більш досконале обладнання навчальних ка-
бінетів, майстерень, виготовлення наочних приладь руками учнів. Багато скарг і 
критичних зауважень надходило на адресу районних і обласного відділів освіти 
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від керівників навчальних закладів з того приводу, що для обладнання кабінетів 
і майстерень важко знайти деякі інструменти та матеріали. У магазинах більшос-
ті з них немає, а якщо і є – придбати не можливо: магазини продавали їх лише за 
готівку. тому назрівала потреба ОблВНО централізувати справу постачання шкіл 
інвентарем, хімікатами, добривами, насінням.

З часом провідну роль у створенні матеріально-технічної бази для політех-
нічного навчання відігравали підприємства-шефи – фабрики, заводи, колгоспи, 
радгоспи. Вони допомагали обладнувати шкільні майстерні верстатами, техніч-
ним інструментарієм, різними матеріалами та сировиною. На шкільних подвір’ях 
почали з’являтися трактори, автомашини, сільськогосподарський реманент. У 
міських школах політехнічне навчання поєднувалося з практичною роботою 
на виробництві. У деяких школах м.  Кременчука, наприклад, були створені й 
успішно працювали спеціалізовані класи виробничого напрямку. Учні цих кла-
сів проводили практичні заняття безпосередньо на підприємствах. Кадрові ро-
бітники з охотою допомагали школярам, вбачаючи в них свою майбутню зміну. 
Завідувач кабінету політехнічного навчання О. я. ярошенко (пізніше працював 
І. а. Соляник) та методист з агрономії П. К. яворський вивчали стан роботи кла-
сів з виробничим напрямком навчання, допомагали педагогам цих класів і поши-
рювали їх досвід. Прикладів успішної реалізації політехнічного навчання можна 
перераховувати безліч, але краще побачити на власні очі. це добре розуміли на-
уковці ПОІУКУ й вирішили організувати обласну педагогічну виставку, яка від-
крилася 1 липня 1955 року в приміщенні середньої школи № 6. Для своєчасної та 
якісної підготовки до відкриття обласної виставки та відбору кращих експона-
тів було створено виставочну комісію у складі 5 методистів: Г. я. чепурного (за-
відувача кабінету педагогіки), О. а. Порубіновської (завідувачки кабінету почат-
кових класів), Ф. а. Мороза (завідувача кабінету математики), т. М. Москаленко 
(завідувачки кабінету біології) та В. І. Наливайко (завідувачки кабінету позаклас-
ної роботи). Головою виставкової комісії призначено Г. я. чепурного, секретарем 
– В. І. Наливайко. Заступнику директора з навчальної роботи П. Д. Калініченку 
доручалося до початку травня розробити план-схему обласної виставки, визна-
чити розділи, порядок розміщення експонатів і дати завдання всім райпедкабі-
нетам провести районні педагогічні виставки з метою відбору цікавих експона-
тів (фото 7). Складено графік чергування на виставці й зроблено замовлення на 
друкування оголошень про неї (100 примірників) та запрошень (2 тисячі оди-
ниць). Під час функціонування педагогічної виставки планувалося організувати 
фотографування в 4-х примірниках кожного кращого експонату для подальшого 
оформлення альбому.

З архівних матеріалів інституту, а саме з фотоальбому «Перша обласна педаго-
гічна виставка», на 20 аркушах якого розміщено 60 фотографій, відомо, що на ви-
ставці демонструвалися експонати з таких розділів: «Зростання народної освіти 
та здійснення загального обов’язкового навчання»; «Досвід роботи міського  (ра-
йонного) відділу освіти, райпедкабінетів, шкіл і дитячих установ»; «Досвід роботи 
директорів і завучів шкіл, учителів і класних керівників; методична робота в шко-
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лі»;   «трудове виховання та політехнічне навчання, дитяча творчість і винахідни-
цтво»; «Робота комсомольської, піонерської та учнівських організацій; позаклас-
на та позашкільна робота». Виставка працювала впродовж двох місяців – липня і 
серпня 1955 року – для мешканців нашого міста й області, відвідали її також гос-
ті з інших регіонів України.

Перша обласна педагогічна виставка започаткувала ефективну форму обміну 
передовим досвідом, сприяла тому, щоб зробити його надбанням багатотисячної 
вчительської спільноти нашого регіону, узагальнювала й поширювала кращі зраз-
ки шкільної практики і, таким чином, підвищувала професійну кваліфікацію вчи-
телів. У розділі «Зростання народної освіти Полтавської області» демонстрували-
ся діаграми та таблиці з інформацією про стан загального обов’язкового навчан-
ня, про розвиток народної освіти. За післявоєнні роки в області значно розшири-
лася мережа шкіл і збільшилась кількість учнів. Особливо зріс контингент учнів 
8–10 класів. якщо у 1950 – 1951 навчальному році у 8–10 класах області навчало-
ся 16 115 учнів, то в 1954 – 1955 рр. кількість учнів цих класів складає 25 294 осо-
би [18].

Виставка експонувала цікаві матеріали з досвіду методичної роботи шкіл, рай-
педкабінетів, відділів освіти, методичні розробки окремих розділів навчальної 
програми, а саме: педагогічний досвід учителів української мови та літератури, іс-
торії, географії, іноземних мов, математики, класних керівників (фото 32, 33). Усі 
ці експонати розміщувалися на стендах і вітринах, являли собою численні кар-
тонні папки на зав’язках із написами тем. також відвідувачі з великим інтересом 
роздивлялися фотографії, малюнки, зошити, плакати тощо.

Особлива увага приділялася вихованню в молоді практичних трудових нави-
чок і політехнічному навчанню у процесі вивчення основ наук, зокрема фізики, 
хімії, біології, математики, креслення. На виставці демонструвалися кращі зраз-
ки ручної роботи і винахідництва. щоб забезпечити успішне проведення уроків 
ручної праці в початкових класах, ще на початку навчального року вчителі самі 
пройшли солідну підготовку. Полтавський обласний ІУКУ організував для них 
спеціальний семінар, на якому вчителі виробляли різні речі з пластиліну, глини, 
пап’є-маше, дерева, дроту, картону, паперу.

Багато шкіл Полтавщини представили експонати, які відображали організа-
цію трудового навчання та про свій досвід з політехнічного навчання. так, під ке-
рівництвом учителя фізики учні Славківської семирічної школи Решетилівського 
району повністю радіофікували село. На виставці численними були вироби шко-
лярів: детекторні та лампові приймачі різноманітних конструкцій, діючі моделі 
молотарки, тракторного плуга, віялки й інших зерноочисних машин, модель елек-
тротрактора, триламповий радіоприймач, універсальний вимірювальний прилад 
з радіотехніки та багато іншого.

Виставка мала неабиякий успіх! Вона працювала з 10-ої до 17-ої години щоден-
но, крім вихідного дня – понеділка, впродовж двох місяців, приймаючи у своїх ви-
ставкових залах кожного дня десятки, сотні відвідувачів: педагогів, учнів, батьків, 

1.2. Полтавський інститут удосконалення вчителів у системі освітніх координат України 
(1940 – 1990 рр.)



розділ 1.  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ

74

студентів, гостей міста. Згодом полтавський досвід з організації виставок стали 
наслідувати освітяни інших областей.

З метою найширшої популяризації кращого вчительського досвіду, зокре-
ма з політехнічного навчання, інститут використовував також видавничу спра-
ву. Згідно з планом роботи ПОІУКУ, затвердженим на науковій раді у грудні 1954 
року, методисти приступили до підготовки та видання збірника з досвіду робо-
ти кращих педагогів області. Для цього вони збирали й обробляли ті матеріа-
ли, які підготували вчителі і які могли бути використаними при створенні бро-
шури. Відповідальність за рецензування мовностилістичної грамотності покла-
далася на завідувача кабінету мови В.  П.  Галкіна. У  збірнику планувалося ви-
світлити наступні теми: впровадження політехнічного навчання в процесі викла-
дання окремих дисциплін і позаурочної роботи; про роботу дитячих будинків і 
дитячих садків; досвід педагогічної праці директорів, завучів, райпедкабінетів. 
Відповідальною за збір і рецензування рукописів призначалася завідувачка кабі-
нету педагогіки М. В. шлейфер. Підготовку матеріалів до друку готував заступ-
ник директора з наукової роботи х. я. Копкін [19]. У 1955 році інститутом вида-
но брошуру «З досвіду роботи вчителів шкіл Полтавської області (обмін педаго-
гічним досвідом)», пізніше – у 1957 році – «Бюлетень передового досвіду робо-
ти шкіл і вчителів області». ці методичні видання зберігаються в архівних фон-
дах інституту.

«У 1956 році в області працює 1408 загальноосвітніх шкіл, 27 середніх спеціаль-
них навчальних закладів, 30 шкіл робітничої молоді. З року в рік зростає прийом 
учнів до 8-х класів. В області є всі можливості з початку нового навчального року 
відкрити не менше як 10 шкіл-інтернатів. Обсяг капіталовкладень на будівництво 
шкіл та інших дитячих закладів у нашій області зростає в новій п’ятирічці до 53 
мільйонів карбованців проти 15 мільйонів карбованців у 1951 – 1955 рр.», – читає-
мо статистичну інформацію в газеті «Зоря Полтавщини» від 30 березня 1956 року. 
актуальним для розвитку політехнічного навчання й виховання стає створен-
ня учнівських виробничих бригад. Виробничі бригади – нова форма згуртуван-
ня дитячого колективу, прищеплення учням любові до праці, виховання дружби, 
колективізму, почуття відповідальності за свої дії. Створенням бригад у сільській 
місцевості намагалися ліквідувати той недолік у виховній роботі, який проявляв-
ся під час літніх канікул, коли, закінчивши навчальний рік, діти майже порива-
ли зв’язок зі школою. Першою на Полтавщині в 1956 році була створена виробни-
ча бригада в Заруддянській школі Кременчуцького району. До її складу було зара-
ховано 90 учнів 7–10 класів. Колгосп виділив для неї земельний масив у 110 гек-
тарів, у тому числі 10 гектарів саду. Організувавши бригаду, Заруддянська школа 
ставила такі завдання: виховання згуртованого учнівського колективу в проце-
сі колективної праці, поглиблення теоретичних знань учнів і прищеплення їм на-
вичок з вирощування сільськогосподарських культур з одночасним проведенням 
науково-дослідницької роботи, вивчення техніки. Приклад цієї школи підхопили 
інші заклади області.
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Керівництво ПОІУКУ завжди прагнуло покращити свою роботу й запозичити 
досвід колег з інших областей. так, з цією метою влітку 1956 року директор закла-
ду С. В. Соломченко перебував протягом двох тижнів у школах Ставропольського 
краю, де протягом трьох років успішно діяли учнівські бригади в 308 навчальних 
закладах цього регіону. шкільні бригади стали додатковим центром виховної ро-
боти серед молоді старших класів, особливо в літній час. Поряд із виконанням по-
сильної праці організовувався культурний і оздоровчий відпочинок, проводилась 
відповідна науково-дослідницька робота з вирощування високих урожаїв різних 
сільськогосподарських культур.

У середині 1950-х років усе інтенсивніше стало впроваджуватися в педагогіч-
ну практику навчальне кіно. У школах Полтавської області налічувалося понад 50 
кіноустановок, для обслуговування яких у фільмотеці інституту удосконалення 
кваліфікації було в наявності 67 кінофільмів з різних розділів шкільної програ-
ми, призначених для безкоштовного використання. їх можна було отримати тіль-
ки в інституті, тому що всі навчальні фільми з кінопрокату було передано сюди. У 
фільмотеці особливо багато фільмів було з географії, фізики та природознавства. 
такий фільм, як «Фізичні основи польоту літака», викликав чималий інтерес в учнів 
на уроках фізики у 9-му класі при вивченні теми «Рух рідин і газів». як би деталь-
но вчитель не подавав матеріал про підіймальну силу крила літака, про рух пові-
тря навколо крила, все ж учні так глибоко не зрозуміють цієї теми, не переглянув-
ши кінофільм. або, наприклад, інший фільм – «Будова і робота серця» –  призна-
чений для використання на уроках анатомії і фізіології людини. Про методику ви-
користання цих і багатьох інших фільмів докладно розповідали курсантам, пере-
конуючи  в тім, що вони допомагають учням легше засвоїти окремі теми з фізики, 
хімії, біології, анатомії, природи. Крім кінофільмів, у фільмотеці інституту збері-
гався фонд з понад 700 діафільмів – майже з кожного розділу навчальних пред-
метів.

Запровадження кіно в педагогічному процесі дозволяло показати в динаміці 
розвиток явищ природи, найскладніші внутрішні перетворення речовин, істо-
ричні події. але урок з фільмом вимагав від учителя ретельної підготовки. тільки 
продумане використання фільму під час уроку може привести до глибокого за-
своєння учнями програмного матеріалу. 

За наказом Міністерства освіти УРСР при інституті було організовано кабінет 
навчального кіно, яким завідував М.  М.  Булавацький. Кабінет надавав школам 
методичну й технічну допомогу у використанні фільмів, кін оапаратів і забезпе-
ченні шкіл фільмами. Протягом літа 1956 року з учителів було підготовлено понад 
50 кінодемонстраторів. У грудні 1956 року почали працювати постійно діючі кур-
си з підготовки педагогів, які ще не мали прав кінодемонстратора. частина вчите-
лів і керівників області розуміла значення навчального кіно. Вони систематично 
одержували кінофільми з фільмотеки інституту для використання їх на уроках і 
в позаурочний час [20].

У другій половині 1950-х років прискорився процес реформування школи 
– замість загальнообов’язкової семирічної освіти запроваджувалася загально-
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обов’язкова восьмирічна. Для здійснення восьмирічного «всеобучу» треба було 
прискорити темпи шкільного будівництва, розширити кількісно і якісно підго-
товку вчителів, змінити навчально-матеріальну базу шкіл і позашкільних закла-
дів. Під час реформи прискорився процес перетворення звичайних шкіл у школи-
інтернати, які почали працювати з 1956 року. Новий тип навчальних закладів був 
особливо зручним для сільської місцевості, адже в невеликих селах працювали 
тільки початкові школи. щоб покращити ситуацію щодо кількості кваліфікова-
них учительських кадрів, із середини 50-х років університети почали направля-
ти в школу більшу частину своїх випускників. Студентам вечірніх і заочних від-
ділень надавалися пільги, щоб стимулювати вчителів, які не мали вищої осві-
ти, продовжувати навчання. Навіть у денних школах, де кваліфікація педагогів 
була найвищою, у 1960 – 1961 рр. вищу освіту серед них мали тільки 4% учителів. 
тому в цих умовах реформування середньої школи вирішальну роль у підвищен-
ні якості навчання відігравала методична служба. Науковці інституту націлюва-
ли педагогічні колективи на проведення навчально-виховної роботи в поєднанні 
з політехнічним навчанням і трудовим вихованням, широке залучення школярів 
до доступних для їх віку форм суспільно корисної праці. 

За рішенням уряду УРСР з 1 вересня 1958 року в Україні почали працюва-
ти 28 дослідницьких восьмирічних шкіл. У нашій області восьмирічну дослід-
ницьку школу відкрито в м. Полтаві на базі середньої школи № 16. Науково-
дослідницьку роботу в цьому навчальному закладі проводили методисти 
ПОІУКУ та науковці Інституту педагогіки і психології з Києва. Подовження на 
1 рік загальнообов’язкового навчання давало змогу забезпечити трудове і полі-
технічне навчання: збільшувалась кількість годин на працю в майстернях і на 
шкільних навчально-дослідних ділянках більше як у 1,5 рази. Для творчої роботи 
вчителів школи № 16 та успішного навчання учнів були створені необхідні умо-
ви. школа почала працювати за новими навчальними планами та програмами. 
У початкових класах особлива увага приділялася вивченню мови й арифметики. 
Значно посилювалося трудове виховання учнів. Програма з праці 1–4 класів була 
залишена без змін, але збільшено на 102 години домоводство для дівчат (у 5-х і 
7-х класах), практичну роботу в майстернях і пришкільних дослідних ділянках. 
Планувалося, що випускники «восьмирічок» дістануть певні знання з техноло-
гій матеріалів, електротехніки, основ сільського господарства, навчаться корис-
туватися різними інструментами та сільськогосподарським інвентарем. Для ді-
вчат, починаючи з 5-го класу, запроваджувалася окрема дисципліна – домовод-
ство [21]. 

У 1959 р. після прийняття Закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям і 
дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» політехнічне на-
вчання набуває особливого розмаху. У законі зазначалося, що молода людина по-
винна бути підготовлена до праці як розумової, так і фізичної. але шкільний до-
свід свідчив, що заклади не повністю впоралися з поставленим завданням, існує 
«певний відрив навчання від життя, недостатня підготовленість тих, хто закінчує 
школу, до практичної діяльності». І далі: «На школу покладається обов’язок готу-
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вати освічених людей, які добре знають основи наук і поряд із тим здатні до систе-
матичної фізичної праці, виховувати в молоді прагнення бути корисними суспіль-
ству, брати активну участь у виробництві матеріальних цінностей, потрібних для 
суспільства». Закон передбачав запровадження в Україні загальної обов’язкової 
восьмирічної освіти для дітей і підлітків від 7 до 15–16 років. Переведення шкіл 
із семирічного на загальнообов’язкове восьмирічне навчання мало розпочатися з 
1959 – 1960 навчального року й завершитися протягом 3-х років. 

Постійно спрямовуючи свою діяльність на зростання професійної майстер-
ності вчительства, працівники інституту систематично підвищували свій фахо-
вий рівень на курсах у центральному інституті підвищення кваліфікації керівних 
кадрів народної освіти у м. Києві, на науково-практичних семінарах, які відбува-
лися в різним містах СРСР та обласних нарадах працівників освіти Полтавської 
області.

Друга половина 50-х і перша половина 60-х років – це найбільш динаміч-
на доба в історії української науки: прискорювався науково-технічний прогрес 
і розвиток, перш за все, фізико-математичних досліджень. За ці роки створе-
но багато нових установ, особливо в напрямках, які вважалися перспективни-
ми з точки зору потреб військово-промислового комплексу. атмосфера лібера-
лізації, що запанувала в країні, сприятливо позначалася і на розвитку гуманітар-
них наук. Дослідники вперше дістали доступ до архівних матеріалів радянської 
доби. тематика досліджень стала більш різноманітною. Складний, суперечли-
вий і болісний процес десталінізації суспільства викликав істотне пожвавлення 
національно-культурного життя. Створювалися сприятливі умови для розвитку 
української літератури, піднесення творчої і громадянської активності майстрів 
слова.

У цих суспільно-історичних умовах система підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів структурно не змінилася. Деякі питання, які вимагали невідклад-
ного поглиблення знань, вивчалися учителями самостійно, або в процесі робо-
ти шкільних предметних об’єднань. Спрямовували й організовували діяльність 
з підвищення кваліфікації в містах і районах методичні кабінети. центрами сис-
тематичного професійного розвитку педагогів, директорів шкіл та їх заступників 
були обласні інститути. На чолі системи керівну науково-методичну роль здій-
снював центральний інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів народної 
освіти у м. Києві.

Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів працю-
вав у пристосованому двоповерховому приміщенні за адресою: пл. Леніна, 11. У 
12 кімнатах розміщалися всі кабінети закладу, бібліотека і фільмотека. У 1963 році 
інститут прибудував дві класні кімнати для проведення курсів, а в 1966 році за-
вершив будівництво залу, призначеного для постійно діючої педагогічної вистав-
ки. Матеріали передового педагогічного досвіду представлені також і на окремих 
стендах у кожному кабінеті ПОІУКУ. Обладнаних навчальних кабінетів, лаборато-
рій, майстерень і навчально-дослідних ділянок інститут не мав. Під час проведен-
ня курсів і семінарів доводилося користуватися майстернями шкіл міста, лабо-
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раторіями та навчальними кабінетами педагогічного, будівельного, сільськогос-
подарського інститутів чи технікумів, навчально-дослідними ділянками обласної 
станції юних натуралістів. З року в рік зміцнювалася навчально-матеріальна база 
інституту – придбано піаніно, стереофонічний програвач, акордеон, кілька кіно-
апаратів для міжрайонних фільмотек, стендів та іншого навчального обладнання. 
Велика кількість навчально-наочних посібників створена школами та представ-
лена на постійно діючій виставці при Полтавському обласному ІУКУ. Бібліотека 
розміщувалася в одній дуже тісній кімнаті, читального залу і книгосховища не 
було. це в значній мірі ускладнювало умови роботи бібліотеки, фонд якої нара-
ховував більше 18 тисяч примірників книг, брошур, журналів. Комплектування 
бібліотеки проводилось через бібліотечний колектор і магазин методичної літе-
ратури. Гуртожитку для слухачів курсів інститут, за відсутністю приміщення, не 
мав. тому курсантів доводилося розміщати в готелях або приватних квартирах. 
Відповідно до штатного розпису 1965 року в закладі працювали – директор, за-
ступник директора, методисти, завідувачі 14-ти методкабінетів, фільмотеки та бі-
бліотеки (37 осіб), решта – технічні працівники [22].

чимало прекрасних спеціалістів своєї справи, методистів з великої літери 
користувалися авторитетом серед освітян регіону. Серед них – Іван юхимович 
Легенький – завідувач кабінету історії і географії з 1955 року (фото  15). Іван 
юхимович вважав педагогічну роботу нелегкою, але цікавою і захоплюючою. 
«Важко виростити урожай, а ще важче виховати гармонійну людину. Кому ж, як 
не вчителю історії, розкрити перед учнями двері людської мудрості, яка накопи-
чувалася протягом століть, виховувати людей великої душі і високих ідеалів», – ці 
слова методиста пам’ятали вчителі. Досвідчений спеціаліст надавав великого зна-
чення педагогічній самоосвіті, переконував учителів у необхідності постійної ро-
боти над собою. часто виступав на семінарах, нарадах: «Коли ми чуємо «вчитель 
з великим стажем», то уявляємо, що мова йде про досвідченого, хорошого педа-
гога, який має глибокі знання, неабияку майстерність. та, на жаль, це не завжди 
так. Знаю історика, якому видали диплом більше тридцяти років тому. Можливо, 
колись він був хорошим учителем. але перестав таким бути... якось, приїхавши в 
одну школу, я зустрівся з істориком, який мав чималий стаж роботи. Здавалося, 
що розмовам про викладання історії не буде кінця. та він ухилявся від відпові-
ді на запитання, почав скаржитись на труднощі в будівництві майстерні та її об-
ладнання, на те, що він витрачає багато часу на розв’язання господарчих питань 
і, трапляється, що й газети ніколи почитати. терпляче вислухавши сповідь, я за-
питав: «а все ж таки, як з історією?..» На що він відповів: «Знаєте... Відстаю, по-
точні справи заїдають...» Людина лінива, інертна, байдужа завжди запевняє, що 
якісь обставини заважають їй учитись, удосконалюватись. Вона переконана, що 
це, врешті-решт, її особиста справа: хоче – удосконалюється, хоче – опускається». 
таке ставлення до самоосвіти, до удосконалення І. ю. Легенький вважав «само-
губством» людини як спеціаліста. «Педагогіка – не просто наука, це – мистецтво. 
абстракціонізм у мистецтві – зло, а в педагогіці – подвійне. Проте деякі вчителі 
історії вдаються до такого абстракціонізму, ігноруючи методику, досвід своїх ко-
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лег. такий учитель за урок ставить учням десятки запитань, не одержуючи жодної 
глибокої відповіді. а після дзвоника, як таблицю множення, зачитує виставлені 
в журнал оцінки. Не задумуючись, він скаже, що активізував клас – тримав дітей 
усі 45 хвилин у напруженні... Важко сказати, що більше в такого вчителя: зазнай-
ства чи нерозуміння справи», – писав методист у статті «Історія – предмет важ-
ливий», що публікувалася в обласній газеті «Зоря Полтавщина» у січні 1966 року. 
Запам’ятовувалися виступи І. ю. Легенького з питань вивчення суспільствознав-
ства в 11-х класах шкіл області та про зв’язки цього курсу з іншими дисципліна-
ми, інструктивні доповіді перед методистами та інспекторами ОблВНО про зміст 
і завдання викладання суспільствознавства, про навчальні плани та програму, лі-
тературу тощо.

Робота з підвищення науково-теоретичного та методичного рівня вчителів, ке-
рівників навчальних закладів і відділів народної освіти займала провідне місце в 
діяльності ІУКУ і здійснювалася, насамперед, через курсову систему перепідго-
товки педагогічних працівників області. На початку 1960-х років щорічно курси 
проходило 930 осіб. У 1965 році при інституті працювала 51 група курсів, якими 
охоплено 1 382 педагоги. термін навчання був місячним, тритижневим, двотиж-
невим і тижневим.

У 1958 – 1959 навчальному році запроваджено виробниче навчання в усіх 8–10 
класах. Воно, як показала практика, найбільше відповідало сучасним вимогам 
життя, тому що сприяло ознайомленню учнів з основами сучасного індустріаль-
ного сільськогосподарського виробництва не лише в теорії, а й на практиці, за-
лученню учнів до продуктивної праці на підприємствах, піднесенню їх трудової 
підготовки до рівня спеціалізації. Виробниче навчання – справа нова. З усіх ви-
робничих предметів ще не існувало досконало розроблених методик, одного «ре-
цепту». турбувала методистів безліч учительських запитань: як пов’язати вивчен-
ня основ наук зі спецпредметами, як оцінювати знання, вміння і навички учнів, 
як забезпечити наочність, дохідливість у викладанні виробничих дисциплін. До 
розробки згаданих питань ПОІУКУ залучив кращих, найдосвідченіших учите-
лів шкіл області, які відгукнулися на це і брали участь у складанні розробок до 
методичного посібника для вчителів виробничого навчання. Відповідав за ви-
пуск завідувач кабінету трудового і виробничого навчання І. а. Соляник. У 1961 
році збірка «Методичний посібник для вчителів виробничого навчання» вийшла 
з друку. Більшість статей, надрукованих у ньому, обговорювалися на районних та 
обласних семінарах керівників і вчителів. Саме зважаючи на схвальну оцінку цих 
матеріалів з боку педагогічної громадськості, інститут вирішив її опублікувати. 

У 1960 році поставлену раніше мету – запровадження загальної обов’язкової 
восьмирічної освіти – було досягнуто. У цьому році в області працювала 1 421 за-
гальноосвітня школа (631 початкова, 520 восьмирічних, 270 середніх). У них на-
вчалося 219 185 учнів [3, с. 21]. Згідно з офіційними даними при школах області 
працювало в 1964 році 164 учнівські виробничі бригади, що об’єднували 14 146 
учнів. Вони вирощували та збирали сільськогосподарські культури на площі 4 585 
гектарів.
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Згідно з планом МО УРСР 1960 – 1961 навчального року курсами підвищення 
кваліфікації було охоплено 1 213 осіб, у тому числі: довготривалими курсами при 
педінституті та педучилищі – 103 особи, курсами при ПОІУКУ – 960 слухачів, без 
відриву від виробництва – 150 учителів [23]. В інституті працювало 13 кабінетів: 
педагогіки, початкових класів, мови та літератури, математики і фізики, історії та 
географії, біології і хімії, виробничого навчання, іноземних мов, фізичної культу-
ри, дитячих будинків, дитячих садків, позакласної роботи, навчального кіно [24].

У 1965 році з’явилася нова постанова цК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи подальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи». У 
ній зазначалось, що рівень навчальної і виховної роботи загальноосвітньої шко-
ли не відповідає вимогам життя, Міністерство освіти не вживає належних заходів 
щодо подолання невідповідності навчальних планів і програм сучасному рівню 
наукових знань, спостерігається значне перевантаження школярів навчальними 
заняттями, потребує серйозного зміцнення й навчально-матеріальна база шкіл. 
Ставилося завдання – завершити в основному до 1970 року запровадження в кра-
їні загальної середньої освіти для підростаючої молоді. У постанові приділялась 
велика увага питанню вдосконалення змісту освіти. як відомо, у шкільній програ-
мі нагромадилося чимало застарілих матеріалів, які втратили актуальність, окре-
мі дисципліни надмірно «розбухли» за рахунок другорядних питань. Поряд із тим 
дуже багато нових відомостей, фактів, знань про наукові досягнення відсутні у 
навчальних шкільних курсах. Працівники інституту, враховуючи нові потреби в 
організації навчання, старанно переглядали та переоцінювали матеріал, який ви-
кладався з усіх предметів для того, щоб поступово приступити до запровадження 
відповідних програм і навчальних планів.

Проблем, як завжди, вистачало ... Однією з наболілих була робота міжрайон-
них фільмотек, використання навчальних фільмів. З року в рік зростала кількість 
навчальних фільмів, збільшувалась кількість шкіл, що використовували фільми 
як на уроках, так і в позакласній роботі. Проте перевіркою виявлено значні огрі-
хи в роботі фільмотек із забезпечення шкіл кінофільмами. тому завідувач кабіне-
ту навчального кіно П. а. Костюченко негайно взяв на облік школи, де вчителі в 
гуртках вивчали технічні засоби навчання, та надавав постійну методичну допо-
могу керівникам цих гуртків у підготовці кінодемонстраторів, проводив постійно 
діючі семінари при фільмотеках. Згідно з наказом Міністерства освіти УРСР від 
21 жовтня 1966 року «Про зміни в структурі обласних інститутів УКУ» кабінет на-
вчального кіно перейменували на кабінет технічних засобів і навчально-наочних 
посібників, включивши до його складу методистів з навчально-наочних посібни-
ків – Д. Г. Мурашка та В. К. Вітренка. Кабінет виробничого навчання реоргані-
зовано на кабінет трудового політехнічного навчання. Завідувачкою затвердже-
но К. С. Бобрицьку, методистом – О. П. Супруна. Кабінетом дитячих інтернатів 
завідувала Є. М. Петренко. Додатково створено кабінет естетичного виховання. 
Переглядалися навчальні плани курсів і семінарів, що давало можливість зосе-
редити увагу на ґрунтовному опрацюванні зі слухачами найбільш важливих пи-
тань теорії і практики навчання й виховання. 
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Курсові заняття і семінари проводилися впродовж усього року, що давало 
можливість показати навчальний процес у дії, ознайомити з практичним досві-
дом майстрів педагогічної справи. Для кожної групи слухачів курсів організову-
валося відвідування опорних шкіл і заняття у школах передового досвіду. Значно 
збільшилася питома вага науково-теоретичної підготовки, до лекційної роботи 
стали частіше залучати науковців інших інститутів, технікумів, працівників дер-
жавних музеїв, обласних відділів освіти, лекторів обласного відділення товари-
ства «Знання». Крім курсів, ІУКУ проводив щорічно велику кількість семінарів – 
обласних, міжрайонних, районних. як правило, всі семінари працювали на базі 
опорних шкіл і шкіл передового педагогічного досвіду. Провідними темами були: 
поєднання навчання і виховання в єдиний процес; шляхи подолання другорічни-
цтва та попередження неуспішності учнів; використання технічних засобів на-
вчання і наочності на уроках і в позакласній роботі; про недоліки у знаннях і вмін-
нях учнів; тематичне планування уроків; аналіз наслідків учнівських олімпіад і 
багато інших. Слід визнати, що методисти інституту систематично виступали на 
семінарах з питань не лише методичного, а й науково-теоретичного змісту. так, 
методист фізики П. я. Михайлик підготував і виступив на трьох семінарах з теми: 
«Застосування алгоритмів при вивченні фізики». Завідувач кабінету математики 
М. М. Булавацький опрацював такі теоретичні теми: «абсолютні величини в кур-
сі середньої школи»; «елементи теорії ймовірності в курсі математики середньої 
школи» та «елементи теорії множини в курсі математики середньої школи». З те-
оретичними питаннями в галузі педагогіки і психології часто виступав на район-
них семінарах завідувач кабінету педагогіки М. я. Заїка, а з повідомленнями в га-
лузі мовознавства – методист Н. Г. Вахній (фото 13).

З усього загалу методистів ІУКУ одні, пропрацювавши деякий час, звільня-
лися, не залишаючи в пам’яті глибокого сліду. теплий же спогад про інших зали-
шався надовго. Лекції із сучасної української мови, які читала Надія Григорівна 
Вахній, хотілося слухати і слухати. Здавалось, дзвінок переривав їх завжди на 
найцікавішому. Найдорожче для Н. Г. Вахній – довіра вчителя. Багато вміння, так-
ту виявляла вона, аналізуючи уроки. Вміла знайти щось хороше, а про прикре ка-
зала так, що в учителя не опускалися руки, навпаки – з’являлось бажання працю-
вати ще краще. Завдяки піклуванню Надії Григорівни не лише на Полтавщині, а 
й далеко за її межами вчительство дізнавалося про те, як здійснюється естетич-
не виховання на уроках української літератури у заслуженого вчителя шкіл УРСР 
хорольської середньої школи № 2 К. О. ходосова; про педагога і методиста, за-
служеного вчителя шкіл УРСР Пирогівської середньої школи Глобинського ра-
йону П. а. Гудима; велику літературно-краєзнавчу роботу заслуженої вчительки 
шкіл УРСР Миргородської середньої школи №  3 Л.  В.  шаповал та багатьох ін-
ших. Н.  Г.  Вахній не просто поважали, її любили. Про це свідчать листи. Були 
листи суто виробничого характеру, в яких учителі просили порадити: який ма-
теріал краще використати для факультативних занять з мови, бо це новий курс у 
школі; як краще провести відкритий урок на тему проблемного вивчення твору 
І. П. Котляревського «Наталка Полтавка». У деяких листах учителі не тільки дя-
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кували методистові за допомогу, але й ділилися особистими справами, життєви-
ми планами: «Відчуваю у Вас людину, з якою можна сміливо поділитися не тільки 
радістю, але й горем», – це в одному з листів. «Коли для мене роблять щось при-
ємне, я завжди відчуваю за тим Вашу турботу», – говорилося в іншому. Кожного 
дня Н. Г. Вахній ділилася своїм досвідом, своїми знаннями, допомагала ставати 
добрішими [25].

Для кращої організації методичної роботи в області визначено мережу опорних 
шкіл. На базі цих навчальних закладів проводилась робота, спрямована на поліп-
шення науково-теоретичної і фахової озброєності вчителів, підвищення ефектив-
ності уроків у школах методичного мікрорайону. Відділи освіти та Полтавський 
обласний ІУКУ спрямовували через ці школи методичну роботу на місцях, зокре-
ма роботу міжшкільних предметних комісій, проводили семінари та практикуми 
вчителів з метою навчання їх передовим методам педагогічної праці. Мережа опо-
рних шкіл зростала. якщо в 1964 – 1965 навчальному році їх налічувалося 73, то в 
1966 році – 104 школи. Збільшення кількості забезпечувало в кожному районі на-
явність опорних шкіл різних типів. так, у м. Полтаві працювало 12 опорних шкіл, 
з них – 9 середніх і 3 школи робочої молоді. Добре працювала міська середня шко-
ла № 25 (директор – І. т. Зеркалій). Контрольні роботи, що проводилися за тек-
стами МО УРСР, показали високий рівень знань учнів. Про це свідчить і той факт, 
що із 250 випускників школи 38 (більше 15%) були нагороджені золотими та сріб-
ними медалями. (Взагалі, відповідно до статистичних цифр рівень знань у школя-
рів міста Полтави у 1966 році був досить низьким: з 24 180 учнів не встигали 938, 
а 60–70% дітей навчалися на «трійки»).

Найвідомішою в області опорною школою була Гадяцька школа-інтернат. її до-
свід вивчали працівники народної освіти, в ній проводили наради та семінари 
вчителів, її відвідували представники інших областей України. Педагогічний до-
свід колективу цієї школи був узагальнений і оформлений на 52 стендах пере-
сувної виставки. Матеріали розповідали про історію школи, навчально-виховний 
процес і шкільне керівництво, роботу предметних комісій, позакласну і поза-
шкільну діяльність... широко було висвітлено розділ «Контроль і керівництво», 
де представлені плани роботи директора та заступників, протоколи педагогічних 
рад, поурочні плани. Виставка експонувалася впродовж 2 місяців у приміщенні 
ПОІУКУ. За цей час її відвідало більше 5 тисяч осіб. Упродовж року виставка по-
бувала у районах Полтавщини. 

Підвищенню фахової кваліфікації керівних і педагогічних кадрів значною мі-
рою сприяли школи передового педагогічного досвіду, яких на той час нарахо-
вувалося 390. На допомогу керівникам цих шкіл кабінети інституту надсилали 
зразкові плани роботи, систематично практикувалося проведення з ними облас-
них тижневих семінарів. При виїзді в райони методисти обов’язково відвідува-
ли ці заклади, брали участь у проведенні занять, надавали безпосередню допо-
могу відділам освіти в організації роботи шкіл передового педагогічного досвіду. 
традиційно влаштовувалися обласні педагогічні виставки.
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Полтавський обласний ІУКУ неодноразово влаштовував спільно з ОблВНО, 
педагогічним інститутом за участю Науково-дослідного інституту педагогіки 
науково-практичні конференції. 

цікаво працювала конференція з досвіду роботи вчителів початкових класів, 
на якій виступило 14 кращих педагогів. Учителька 3-го класу восьмирічної шко-
ли № 4 м. Полтави  В. П. Жарко розповіла про «унаочнення», яке вона використо-
вує на уроках (таблиці, малюнки, картки). На конференції говорили про словни-
кову роботу, яку треба пов’язувати з вихованням, із проведенням екскурсій, по-
казом іграшок тощо. З цікавістю слухали вчительку з Диканської школи. «У збір-
нику задач часто трапляється слово «бідон». Однак діти іноді плутають його зі 
словом «бетон». тому я дала додому завдання: скласти два речення зі словом «бе-
тон». Помилок було чимало. В одного – «смачне молоко в бетоні», в другого – 
«скип’ятили молоко в бетоні», у третього – «доярки надоїли два бетони молока». 
що робити?.. Вирішила провести екскурсію на найближче будівництво. там ре-
чення про «молоко в бетоні» викликало сміх... а слова «бетон» і «бідон» стали на 
свої місця. Вчителі повинні виховувати любов не тільки до героїв і космонавтів, 
а й до людей праці, до тих, хто годує нас хлібом, м’ясом і молоком. тому ми заве-
ли зошити на честь ланкових, доярок, механізаторів нашого села й району. це й є 
психологічна підготовка дітей до праці...», – завершила свою емоційну розповідь 
учителька. 

характерною рисою роботи інституту була посилена увага до використання 
наочних і технічних засобів навчання. Методист кабінету Д. Г. Мурашко проводив 
окремі семінари, вивчав і узагальнював кращий досвід у цій справі (фото 21). Ним 
виготовлено 7 методрозробок, організовано на базі середньої школи № 25 постій-
но діючий семінар, який давав можливість учителям міста побачити різноманіт-
ні типи уроків із застосуванням технічних засобів навчання. Д. Г. Мурашко – ба-
гатогранна особистість, незабутній «Солов’яненко». Про таких казали: «Він є і фі-
зиком, і ліриком». Згодом працював завідувачем кабінету фізики, був активним 
учасником художньої самодіяльності. його співучий голос порівнювали з голо-
сом анатолія Солов’яненка. Володів чудово німецькою мовою, але про це знали 
тільки найближчі люди, тому що в роки війни довелося пройти німецькі «універ-
ситети» – концтабори, каторжну працю на заводах фашистської Германії.

У кінці 1960-х років у країні почався поступовий перехід шкіл на нові навчаль-
ні плани та програми. У 1969 – 1970  навчальному році на нові «рейки» плану-
валося перевести всі перші класи міста Полтави. У часи прискореного науково-
технічного прогресу обсяг знань, якими повинні оволодіти учні, зростав надзви-
чайно стрімко. На думку вчених, він подвоювався кожні 8 років. це ставило ви-
могу перед освітянами постійно вдосконалювати методики навчання, впроваджу-
вати нові технічні засоби, прищеплювати учням потребу систематично та постій-
но поповнювати свої знання. трирічне початкове навчання – важлива зміна в сис-
темі народної освіти. Вона потребувала серйозного підходу, глибокого вивчення, 
всебічної підготовки. тому ще в 1968 – 1969 навчальному році здійснювали експе-
риментальне навчання за новими програмами та підручниками в Котелевському 
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районі. Згодом ОблВНО і ПОІУКУ підбили підсумки експериментальної роботи. 
Встановлено, що навчальний матеріал цілком посильний для першокласників і 
успішно ними засвоєний. Нова програма більшою мірою, ніж стара, сприяла роз-
витку мислення, раціонального використання часу. У кінці навчального року 433 
першокласники району писали контрольний диктант за текстами МО УРСР. У ре-
зультаті – 153 учні одержали «п’ятірки», 184 – «четвірки». Письмову роботу з ма-
тематики 88% учнів виконали на «5» і «4».

Підготовка до роботи «по-новому» здійснювалась у двох напрямках: підготов-
ка дітей – майбутніх першокласників – і підготовка батьків. Завдання полягало в 
тому, щоб батьки стали помічниками вчителів, щоб вони, зі свого боку, готува-
ли дітей до нового режиму, до нових шкільних вимог. Безумовно, основна роль 
належала вчителю. тому, звичайно, вони повинні були багато працювати над со-
бою повсякчас, наполегливо підвищувати свій методичний і фаховий рівень. З 
цією метою ПОІУКУ розпочав заняття постійно діючого семінару для вчителів 
майбутніх першокласників, проводив курси лекторів, які працюватимуть у черв-
ні – липні 1969 року на курсах підготовки вчителів. Діяли семінари для виклада-
чів біо логії, хімії, фізики, російської та української літератури – тих предметів, які 
або вже викладалися за новими програмами, або будуть викладатися.

1 вересня 1969 року 25 тисяч учнів перших класів області розпочали навчаль-
ний рік за новими програмами. Для цього методистами ПОІУКУ виконано вели-
ку підготовчу роботу, підібрані кращі, досвідчені педагоги. Усі вони успішно про-
йшли спеціальну курсову підготовку, ознайомилися з досвідом роботи експери-
ментальних класів, поновили свої методичні й наукові знання. На допомогу їм 
було надіслано методичні листи, розробки уроків, комплекти дидактичних мате-
ріалів, таблиці, журнал «Початкова школа», який містив на своїх сторінках цін-
ний досвід освітян республіки.

Програма подальшого оновлення змісту всього навчально-виховного проце-
су у школі відповідно до потреб суспільного поступу, частково реалізована в кін-
ці 60-х років, виконувалася й у наступні роки: вдосконалювалися всі шкільні кур-
си, причому наголос робився на підвищенні науково-технічного рівня програм і 
підручників, на тісному взаємозв’язку між вивченням основ наук і набуттям полі-
технічних знань, трудових навичок. Перехід на нові програми здійснювався пла-
номірно. Уперше їх введено в деяких класах у 1966 – 1967 навчальному році. За 
новими програмами учні старших класів  знайомилися з основами філософії, кі-
бернетики, атомної фізики й генетики, які раніше вивчалися лише у вищій шко-
лі. Більше уваги приділялося також методологічним питанням як гуманітарних, 
так і природничо-математичних наук. Були значно вдосконалені програми з ро-
сійської мови й літератури, історії, географії. У восьмих класах почалося викла-
дання нової дисципліни – «Основи Радянської держави і права». Все ширше за-
проваджувалася кабінетна система, якою в 1977 році було охоплено 80% середніх 
шкіл. Піднесенню рівня навчально-виховної роботи сприяло використання тех-
нічних засобів навчання: навчальних кінофільмів і діапозитивів, магнітофонних 
записів, телевізорів. З метою прищеплення дітям глибокого інтересу до навчання, 
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розвитку їх здібностей і нахилів у багатьох закладах продумано чітку систему фа-
культативних занять, організовано поглиблене вивчення однієї або кількох спо-
ріднених дисциплін.

Немала роль в організації цілеспрямованої роботи педагогічних колекти-
вів області належала Полтавському обласному ІУКУ. У червні 1968 року вийшла 
постанова цК КП України «Про підготовку та виховання учительських кадрів в 
Українській РСР», яка орієнтувала на «...підвищення науково-теоретичного рів-
ня та методичної кваліфікації вчителів, керівників шкіл, працівників дошкільних 
дитячих установ, на підготовку шкіл і вчителів до роботи за новими програма-
ми, на піднесення в районах і школах методичної роботи, вивчення, узагальнен-
ня та впровадження передового педагогічного досвіду, втілення в життя нового 
Статуту про школу».

Кабінети закладу вважали стрижнем своєї праці надання допомоги вчителям 
у викладанні навчальних предметів за новими навчальними планами, програма-
ми і підручниками. У 1972 – 1973 рр. вивчено стан викладання та якості знань 
учнів у 21 районі області. Методистами впроваджено в шкільну практику досвід 
32 учителів, які досягли найкращих результатів у навчанні за новими програмами: 
К.  О.  ходосова – вчителя української мови та літератури, заслуженого учителя 
УРСР (хорольська школа № 2); Л. а. Буцької – вчительки української мови та лі-
тератури (школа № 7 м. Полтави); Г. Ф. Кулєшової – вчительки російської мови 
та літератури, заслуженої вчительки УРСР (Новосанжарська школа), т. С. Піддячої – 
вчительки математики (чутівська школа); е.  І.  Дисько – вчительки математики 
(Сидоряченська школа Котелевського району); Г. К. ярмоленко і П. я. ярмоленко – 
вчителів іноземної мови (Миргородська школа № 6) та багатьох інших.

Питання про роботу вчителів за новими навчальними планами та програмами 
розглядалися спільно з відповідними кафедрами педагогічного інституту, на ра-
йонних і обласних конференціях, педагогічних читаннях, семінарах, методичних 
об’єднаннях, на засіданнях ради інституту та райметодкабінетів. 

На початку 70-х років розпочався процес посилення ролі інститутів удоско-
налення кваліфікації вчителів як науково-методичних центрів підвищення фахо-
вого рівня освітян. актуальною залишалася проблема впровадження у школу до-
сягнень педагогічної науки, адже часто наукова теорія і шкільна практика зали-
шалися майже паралельними, прямими лініями,що не перетинаються. Навіть еле-
ментарні закони педагогіки і психології ігнорувалися й порушувалися. Навколо 
нових педагогічних ідей, висновків, рекомендацій іноді роками йшов словес-
ний «галас», але на шкільну практику вони так і не поширювалися. якось у тек-
сті доповіді Л. І. Брежнєва прозвучала фраза «комплексний підхід до виховання ». 
З’явилися численні статті, дослідження, дисертації про комплексний підхід. У яку 
школу не приходили – бачили оформлені стенди з написом: «Наша школа працює 
над комплексним підходом до виховання». але коли перевіряли виховну роботу, 
виявлялось, що у цій школі нічого нового немає, залишалося все те, що було рані-
ше. Ніхто від директора до вчителя не міг сказати: в чому полягала суть комплек-
сного підходу і як він застосовується в школі. Ось чому методисти ПОІУКВ нама-
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(1940 – 1990 рр.)



розділ 1.  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ

86

галися побудувати систему, послідовність упровадження у практику актуальних 
педагогічних ідей від теоретичного осмислення, відпрацювання еталонного до-
свіду до його втілення у шкільне життя. Колектив закладу намагався у своїй ро-
боті органічно поєднувати теоретичні концепції, положення, ідеї з найбільш го-
стрими проблемами навчання й виховання школярів, з практичними завдання-
ми тієї чи іншої категорії керівників освіти. У лекціях прагнули давати більш кон-
кретні рекомендації, установки, думки, які показували специфічний алгоритм їх-
ніх професійних дій, спрямованих на розв’язання тієї чи іншої проблеми.

Головними напрямками роботи початку 1970-х років було також вивчення ре-
зультативності курсової підготовки, якості самоосвітньої роботи вчительських 
кадрів; підвищення ролі районних і міських кабінетів; упровадження нового по-
ложення про методичну роботу з учителями тощо. Система курсової підготов-
ки педагогічних кадрів області, регіональні та районні науково-практичні конфе-
ренції, педагогічні читання, семінари, виїзди методистів у райони та школи з ме-
тою надання практичної допомоги, робота громадських методистів – усе спря-
мовувалося на їх виконання. Для різних категорій учителів складалися такі на-
вчальні плани, де перевага надавалася методичним питанням і практичним за-
няттям. Проводився детальний розгляд конкретних тем, уведених до нових про-
грам, розв’язування деяких типів задач, практикуми розмовної мови. З метою 
поліпшення роботи з підвищення кваліфікації вчителів інститут запровадив 
обов’язкові докурсові та післякурсові завдання всім категоріям педагогічних пра-
цівників, які викликаються на курси, проведення практичних конференцій з об-
міну досвідом роботи. В усіх районах і містах області працювали постійно діючі 
семінари для вчителів математики, фізики, хімії, біології, географії та інших кате-
горій.

Велика увага надавалася самоосвітній формі підвищення фахового рівня педа-
гогів. На всіх курсах, що проводилися, читалася спеціальна лекція: «Зміст і форми 
самоосвіти вчителя». З лекцією перед учительським загалом виступав заступник 
директора з навчальної роботи Іван Васильович Стеценко, який згідно з наказом 
від 25 серпня 1972 року був призначений на посаду директора ПОІУКВ (працював 
до вересня 1973 року). це питання виносилося й на обласні та районні семінари. 
У райони та школи області надсилалися примірні програми самоосвіти вчителів 
різних фахів, конкретні поради, рекомендації, списки літератури. Під час перебу-
вання в районах методисти, вивчаючи стан викладання та якості знань учнів, ці-
кавилися і станом самоосвіти вчителів, керівників шкіл. При потребі надавали їм 
практичну допомогу в обладнанні куточків «На допомогу вчителю в самоосвіті», 
де зосереджувалася література, зразкові плани, програми. Загалом, робота з са-
моосвіти вчителів успішно відбувалася в багатьох педагогічних колективах облас-
ті: готувалися змістовні реферати, влаштовувалися педагогічні читання, найак-
туальніші теми обговорювалися на предметних об’єднаннях, складалися за ними 
конспекти. У кабінетах інституту велися спеціальні папки із самоосвіти, де місти-
лися: зразкові плани відповідно до нових програм із самоосвіти, списки рекомен-
дованої літератури, зразки конспектів, витягів, рефератів, опис досвіду роботи 
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2–3 учителів із самоосвітньої роботи. У ході дослідження педагогічної самоосвіт-
ньої праці виявлено, що більшість учителів постійно підвищує свій фаховий рі-
вень, виробили власну систему самоосвіти. Відомим став досвід Н. т. Бойко – пе-
дагога хорольської школи № 1. «Секрет хорошого уроку полягає у всебічній його 
підготовці, – говорила своїм колегам Ніна терентіївна. – я починаю готуватися 
до уроків ще з літа: впорядковую свою бібліотеку, заповнюю своєрідну картотеку. 
Пишу програмну тему на окремому аркуші і виписую назви статей, прізвища ав-
торів, сторінки, де вміщений відповідний матеріал. так легше готуватися до кож-
ного уроку». У підвищенні педагогічної майстерності важливу роль відігравала 
особиста бібліотека вчителя, яка налічувала понад 3000 книг. Вони розміщали-
ся в шафах, на стелажах за розділами: суспільно-політична, наукова, методична, 
художня література, посібники з української мови та літератури. Папки зберіга-
ли добірки газетних і журнальних вирізок, ілюстрацій, які згруповані за темами. 
Самоосвіта вчительки – не самоціль. Н. т. Бойко одержувала моральне задоволен-
ня тоді, коли підвищувався рівень вихованості її учнів, покращувалися знання.

«я не уявляю вчителя, особливо словесника, без власної бібліотеки», – гово-
рив заслужений учитель УРСР К. О. ходосов. У роки війни, розповідав він, його 
бібліотека, в якій налічувалося понад 2 тисячі книг, була знищена. Збирати нову 
бібліотеку вчитель почав на фронті – у зруйнованих містах Румунії, Угорщини, 
югославії та австрії. Серед його книг зберігалися «книги-ветерани», обпалені ві-
йною. Бібліотека К. О. ходосова нараховувала понад 5 тисяч книг. На одній із по-
личок розташовувалося 70 книг із серії «ЖЗЛ».

Прикладом постійного самовдосконалення були самі методисти. їхню сумлін-
ну, висококваліфіковану роботу керівництво помічало, цінувало й відзначало. 
так, у 1973 році Єлізаветі Михайлівні Петренко, завідувачці кабінету інтернат-
них установ, за багаторічну самовіддану творчу працю присвоєно почесне зван-
ня «Заслуженого вчителя УРСР» (фото 18). Є. М. Петренко почала працювати в 
інституті з 1948 року. Всією душею вболівала за роботу дитячих будинків, шкіл-
інтернатів, спецшкіл, груп продовженого дня. Багато приділяла уваги вивченню, 
узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду шляхом органі-
зації пересувних і постійно діючих виставок, виданню збірок, плакатів, методич-
них листів. З її ініціативи вперше в області створена пересувна виставка з досвіду 
роботи Гадяцької середньої школи-інтернату. ця невтомна, енергійна жінка по-
стійно організовувала педагогічні читання, конференції, конкурси-огляди шкіл-
інтернатів і спецшкіл. 

активно розвивалася видавнича справа інституту – видавалися плакати, по-
сібники, брошури, буклети, методичні листки. та серйозні труднощі стояли на 
перешкоді. Найперше, – це відсутність якісної розмножувальної апаратури. 
Наявний ротатор постійно виходив із ладу. І продукція, яка на ньому випускала-
ся, була низької технічної якості. По-друге, окремі види друкованої продукції, що 
готувалися на допомогу вчителям, слід було видавати через ротапринт або дру-
карню, але обласні інститути удосконалення кваліфікації вчителів надмірно об-
межувалися в цьому з боку контролюючих органів (облліту) і фактично перебу-
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вали у стані безправних у виданні так необхідних для вчителів друкованих мате-
ріалів. Неодноразово питання видавничої діяльності інститутів порушувалось на 
освітянських нарадах, вважали, що його слід розв’язувати в масштабах республі-
ки, що необхідно централізовано забезпечувати сучасною розмножувальною тех-
нікою, – ротапринтами.

Відповідно до типового положення про обласний інститут удосконалення вчи-
телів одним із найважливіших завдань закладу було: «Видання у встановлено-
му порядку посібників, збірників і брошур про передовий досвід учителів та ін-
ших працівників народної освіти, краєзнавчих посібників для вчителів і учнів, 
інструктивно-методичних листів, порад тощо». Видання інституту – серйозний 
чинник підвищення рівня роботи вчителів і керівників шкіл. Узагальнюючи на-
явний в області передовий досвід, виконуючи роль своєрідної скарбниці надбань 
найкращих учителів, видання інституту мали забезпечувати широку популяри-
зацію прогресивних, виправданих життям форм і методів педагогічної діяльнос-
ті, поряд із педагогічною інформацією сприяти їх втіленню в життя. чимало ре-
комендацій, уміщених у методичних матеріалах обласного інституту, покладено 
в основу практичної діяльності окремих учителів, педагогічних колективів. Вони 
слугували стимулом для подальшого самостійного опрацювання (фото 34).

Форма і зміст друкованих матеріалів, що видавалися ротаторним або типо-
графським способами, визначалися їх призначенням. так, найбільш уживаною 
формою популяризації досвіду роботи окремих учителів, шкільних колективів, 
стану роботи на певних ділянках освіти та виховання були інформаційні листи, 
які в основному мали описовий характер, проте з певними висновками, узагаль-
неннями та рекомендаціями. Інструктивно-методичний лист також створювався 
на конкретному матеріалі, проте поряд з аналізом провідне місце в ньому відво-
дилось конкретним порадам. Методична розробка найчастіше висвітлювала одне 
конкретне питання, в її основі – певні дослідження і спостереження.

Окреме місце у видавничій діяльності інституту займали методичні збірни-
ки, які оформлялися частіше ротаторним способом, в окремих випадках – типо-
графським або на ротапринті. Збірники готувалися як окремими кабінетами, так 
і групою кабінетів, мали загальноінститутський зміст. Обов’язковою вимогою до 
збірників була тематична спрямованість, високий ідейний рівень, наприклад: «З 
досвіду патріотичного виховання учнівської молоді»; «шляхи підвищення рівня 
та якості знань учнів загальноосвітніх дисциплін»; «З досвіду впровадження тех-
нічних засобів у навчально-виховній роботі» т. ін. як окремі видання, так і збір-
ки могли мати позначення «На допомогу вчителю», «До січневих нарад учителів», 
«Обласні педагогічні читання».

Порядок видання типографської продукції передбачав послідовне погоджен-
ня матеріалу з дирекцією інституту, ОблВНО, ОК КП України і облліту. Дирекція 
інституту двічі на рік проводила огляди друкованих матеріалів, визначала кращі, 
вживала заходи для заохочення (подяка, грошова премія, рекомендація до видан-
ня в республіканських і центральних видавництвах). У жовтні 1971 року згідно з 
«Положенням про підготовку і видання методичних матеріалів у Полтавському 
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обласному інституті удосконалення вчителів» (додаток до наказу від 14 жовтня 
1971 року № 205) була відкоректована офіційна назва закладу. У Положенні зазна-
чалося «Обов’язковим грифом для кожної праці є «Полтавський обласний інсти-
тут удосконалення вчителів» [26]. 

Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації вчителів постійно 
змінював свою адресу. так, третім місцезнаходженням закладу в 70-х роках була 
триповерхова прибудова до школи № 26 (по вул. Калініна) м. Полтави. Кабінети 
дошкільного виховання, початкових класів, математики, іноземних мов, трудово-
го навчання й профорієнтації мали окремі невеликі кімнати, інші – групувалися 
по два, а то й по чотири в одній кімнаті. У приміщенні обладнано три аудиторії, в 
яких проводились курси, семінари, наради, а також бібліотеку та читальний зал.

Науково-методичні кабінети мали в основному задовільну базу для роботи 
з учителями: достатню кількість наукової, методичної та довідкової літератури 
за фахом, журналів, шкільних підручників, різного роду таблиць, дидактичного 
матеріалу. Кабінети мали картотеки передового педагогічного досвіду, оформле-
ні стенди, виставки, на яких експонувалися матеріали з досвіду роботи окремих 
учителів і навчальних закладів. Особливо зросла матеріальна база кабінету тех-
нічних засобів навчання. У 1975 році в ньому налічувалося 4 кінопроектори, 5 
магнітофонів, 6 діапроекторів, 3 радіоприймачі, 1 кодоскоп. Фонотека нарахову-
вала 240 записів, а фільмотека складалася з 2 тисяч копій навчальних фільмів, 
кінофрагментів, кіноплівок. При кабінеті було створено фотокінолабораторію, в 
якій було 2 кіноапарати, 2 фотоапарати, 4 рефлектори, 2 фотозбільшувачі, філь-
мопроявна машина, хімікати.

Фонд інститутської бібліотеки становив понад 25 тисяч примірників книг і 
брошур. Постійно діяло 5 пересувних бібліотечок. Регулярно передплачувалася 
періодична преса (до 40 фахових журналів та 15 всесоюзних, обласних, районних 
газет), яка підшивалася і знаходилася в читальному залі для користування нею 
методистами та вчителями.

Науковці інституту підготували й оформили виставки з досвіду роботи 
Глобинської середньої школи, Сидоряченської восьмирічної школи Котелевського 
району, Рашівської середньої школи та школи-інтернату Гадяцького району, 
хомутецької школи Миргородського району, Березотіцької школи Лубенського 
району, середньої школи № 4 м. Кременчука. а «Виставка з досвіду спільної робо-
ти дитячого садка № 60 та Сш № 28 м. Полтави з підготовки дітей до школи» екс-
понувалася на ВДНГ у м. Києві. На окремих планшетах, вивішених у коридорах ін-
ституту, висвітлено життєві і творчі шляхи видатних педагогів – а. С. Макаренка 
та В. О. Сухомлинського.

При ПОІУВ до 1982 року функціонував гуртожиток для слухачів курсів на 105 
місць за адресою пл. Леніна, 11. У середині 1970-х років приміщення було капі-
тально відремонтовано, проведено водопровід, каналізацію. У кімнатах гурто-
житку проживали вчителі, що приїздили на курсову підготовку або для участі в 
роботі обласних семінарів, нарад, конференцій. Інститут мав вантажну та легко-
ву автомашини.

1.2. Полтавський інститут удосконалення вчителів у системі освітніх координат України 
(1940 – 1990 рр.)
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через відсутність свого приміщення в інституті були недостатньо обладнані 
кабінети історії та суспільствознавства, початкової військової підготовки, фізики, 
хімії. Бракувало лабораторій, навчальних шкільних майстерень. Питання ство-
рення належної навчально-матеріальної бази й надалі залишалося в центрі уваги 
дирекції інституту та обласного відділу освіти.

Кадрами методистів і обслуговуючого персоналу інститут укомплектований 
повністю відповідно до положення. Колектив, який очолювала алла Микитівна 
Бойко (нині член-кореспондент НаПН України, доктор педагогічних наук, профе-
сор Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка), 
кілька років працював над проблемою «Новий зміст освіти і дальше удосконален-
ня навчально-виховного процесу в школах у період завершення переходу до за-
гальної середньої освіти молоді». Реалізації цієї проблеми була підпорядкована 
вся діяльність ПОІУВ. Кожного року, згідно з річним звітом про роботу ПОІУВ 
за 1974 – 1975 навчальний рік, методистами здійснювалось понад 350 виїздів у ра-
йони області, в середньому відвідувалось близько 1 000 шкіл, де глибоко аналізу-
валося понад 2 500 уроків і класних заходів. Підсумки роботи педагогів та учнів 
за новими навчальними програмами та окреслення конкретних шляхів удоскона-
лення навчання – таким був зміст методичних матеріалів, які розроблялися учас-
никами підсумкових конференцій і надсилалися в усі райони регіону.

В області виросла ціла плеяда майстрів викладання за новими навчальни-
ми програмами. це, насамперед, заслужена вчителька УРСР Г.  Ф.  Кулешова 
(Новосанжарська школа), заслужена вчителька УРСР Л. В. шаповал (Миргородська 
школа № 5), П. а. Гудим (Пирогівська школа), Н. С. Фещенко (Карлівська школа 
№  4), К.  Ф.  Сердюк (Полтавська школа №  27) та багато-багато інших. їхні кра-
щі уроки широко популяризувалися працівниками інституту серед учительства 
області. За матеріалами вивчення стану викладання проведено 9 засідань ради 
ПОІУВ (розглянуто 18 питань), видано 6 наказів, 21 методичний лист із глибоким 
кваліфікованим аналізом фахового рівня викладання та якості знань учнів, наді-
слано у школи області 42 науково обґрунтовані методичні розробки навчальних 
тем і виховних заходів, 15 плакатів, збірки з досвіду роботи 24 кращих учителів, 
16 шкіл і позашкільних установ.

Методичні працівники інституту в основному успішно забезпечували 
навчально-освітню роботу зі своїх предметів. Завідувачем кабінету математи-
ки 19 років працював М. М. Булавацький – досвідчений методист, автор 18 ста-
тей, друкованих у фаховому журналі «Радянська школа» та науково-методичному 
збірнику «Методика викладання математики». Успішно працювала методистом у 
кабінеті математики заслужена вчителька УРСР Н. Г. Сушко, яка мала 27 років 
педагогічного стажу й досконало володіла фактичним матеріалом з математики 
та методикою його викладання. Вона щедро передавала свій досвід молодим ме-
тодистам (О. Г. Кулик, В. М. Клунник, Р. а. Колесніковій) і вчителям математи-
ки області. Серед учительської громадськості Полтавщини користувалися заслу-
женою повагою й авторитетом методисти т. а. Покотило (друкувалася в журналі 
«Радянська школа»), О. Д. Кузьменко (опублікувала статті в журналах «Вечерняя 
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средняя школа», «Початкова школа» т. ін.). І. І. Сірченко, К. С. Бобрицька (фото 25), 
Р. С. швидь друкувалися у республіканських та обласних виданнях. За участь у 
створенні тому «Історія міст і сіл Полтавської області» І. ю. Легенького нагоро-
джено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Поруч із досвідченими методис-
тами в інституті працювали й молоді спеціалісти. Практика роботи доводила, що 
поєднання досвідчених кадрів із творчо працюючою молоддю дає позитивні ре-
зультати, забезпечує раціональну наступність, зберігає й збагачує кращі тради-
ції колективу. Сумлінно працювали також О. М. Кузема (фото 17), Н. я. Рудич, 
І. Н. чабан, Л. а. Горб (фото 26), С. М. Онищенко. За ними були закріплені настав-
ники – методисти зі стажем т. а. Покотило, М. М. Булавацький, О. Д. Кузьменко.

Науковці інституту підтримували тісний зв’язок зі своїми колегами з інших об-
ластей, працівниками Дніпропетровського, харківського, Ворошиловградського 
інститутів удосконалення кваліфікації вчителів. Група методистів разом із дирек-
тором а. М. Бойко побувала в гостях у Московському міському інституті удоско-
налення вчителів з метою взаємного обміну досвідом. Методисти Л. М. Піддубна 
та К. С. Бобрицька їздили на Республіканську та Всесоюзну виставку ВДНГ. 

Згідно з наказом від 14 вересня 1976 року № 144 посаду директора інституту 
обіймав Сергій Федорович Струць, який працював до липня 1978 року.

На рубежі 70–80-х років важливу роль у підвищенні рівня навчально-виховної 
роботи в навчальних закладах відігравали заходи, спрямовані на забезпечення 
трудового навчання учнів. Пошуки найефективніших форм трудового навчан-
ня, започатковані ще на початку 50-х років, тривали й надалі. У 1978 році колек-
тив інституту керувався грудневою постановою Ради Міністрів СРСР «Про даль-
ше вдосконалення навчання й виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготов-
ки їх до праці». Новою формою організації трудового навчання стали міжшкільні 
навчально-виробничі комбінати, де старшокласники на практиці знайомилися з 
потрібними народному господарству професіями. таких комбінатів в області пра-
цювало чотири: в смт. чутове, Глобиному, Миргороді та Кременчуці.

Невід’ємною частиною виховання вважали профорієнтацію. Згідно з наказом 
від 8 червня 1978 року завідувачка кабінету трудового навчання К. С. Бобрицька 
направляється до м. Москви для участі в роботі Всесоюзної науково-практичної 
конференції «трудове навчання, виховання та профорієнтаційна робота в серед-
ній загальноосвітній школі». Свої знання вона передавала полтавським педаго-
гам. Головне місце у формуванні профорієнтаційних інтересів посідав урок, адже 
саме на уроці вчителі мали змогу повсякденно вивчати здібності й нахили учнів, а 
також знайомити їх із головними галузями народного господарства.

У Постанові «Про заходи щодо подальшого розвитку художньої творчості» 
значна увага приділялася музично-естетичному вихованню, поліпшенню робо-
ти дитячої художньої самодіяльності. «Для естетичного виховання, говорилося в 
ній, потрібні зусилля всіх фахівців».

В.  О.  Сліпак (у 1978 році – заступник голови правління обласного відділен-
ня Музичного товариства УРСР, а з 1993  року – методист ПОІУВ) та завідувач 
кабінету музики інституту В.  Г.  тесленко опублікували статтю в газеті «Зоря 

1.2. Полтавський інститут удосконалення вчителів у системі освітніх координат України 
(1940 – 1990 рр.)



розділ 1.  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ

92

Полтавщини» від 1 серпня 1978 року «Музичну освіту – дітям», у якій змалюва-
ли невтішну картину розвитку художньо-естетичної галузі навчання й вихован-
ня: «В області є близько 1 тисячі дитячих хорових колективів. Здавалося б, мож-
на вибрати кілька десятків кращих. Проте з 20 хорів лише 2 претендують на ви-
соку оцінку. це хор Оржицької середньої школи та Полтавської середньої шко-
ли № 28. У їхній програмі були багатоголосі класичні твори, народні та піонерські 
пісні. Більшість же хорів працювали неритмічно, готували програму за 2–3 місяці 
до початку огляду. Звичайно, зробити щось хороше за такий короткий час майже 
неможливо. Діти встигали вивчити лише слова та мелодію пісень. Для відшліфу-
вання ж часу не вистачало». Не кращі справи спостерігалися і в жанрі хореогра-
фії. хоча колективи були представлені всіма районами, але якість виступів – не-
висока. Прикро, що мало було колективів бального танцю.

Розвиток дитячої художньої самодіяльності залежав від кадрів, від якісної під-
готовки й досвіду роботи. На жаль, в області у 1978 році їх не вистачало. З 248 
учителів музики тільки 43 педагоги мали вищу освіту. Керівники органів осві-
ти приділяли недостатньо уваги розвитку художньої самодіяльності й учитель-
ським колективам. так, керівники міськвно не домоглися того, щоб міський учи-
тельський хор став найкращим. Однією з важливих форм естетичного вихован-
ня була лекційно-концертна робота. активну участь у ній брали викладачі й учні 
музичних закладів міста, обласна філармонія. але цього недооцінювали керівни-
ки шкіл. На прохання зібрати дитячу аудиторію у школах відповідали відмовами. 
Не краще ставлення спостерігалось і до діяльності гуртків музичного виховання: 
не створювалися елементарні умови для їх роботи. щоб знайти вихід, пропонува-
лося створити при педагогічному інституті факультет або музично-педагогічний 
відділ, який закрили у 60-х роках. Інститутом підвищення кваліфікації учителів 
та обласним відділенням Музичного товариства УРСР планувалося спрямувати 
свою роботу на активізацію діяльності музичної громадськості щодо розвитку та 
пропаганди музичного мистецтва, надання також практичної і методичної допо-
моги колективам художньої самодіяльності.

У 1978 році, керуючись постановою Ради Міністрів СРСР «Про дальше вдоско-
налення навчання й виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки їх до 
праці», колектив спрямовував свої зусилля на підвищення науково-теоретичного 
й фахового рівня всіх педагогічних працівників шкіл і відділів освіти, на успішну 
підготовку та проведення атестації вчителів.

Працювати довелося знов за новою адресою: вулиця Куйбишева, 20 (фото 4). 
У приміщенні колишньої вечірньої школи № 4 19 кабінетів закладу розташову-
валися в 7 кімнатах. Окрему кімнату мав кабінет технічних засобів навчання, дві – 
бібліотека, чотири навчальні аудиторії, в яких проводили курси, знаходилися у 
приміщенні середньої школи № 1 м. Полтави. так тривало до 1982 року. Всього 
в інституті в цей період працювала 41 особа, з них – 18 завідувачів кабінетів, 22 
методисти, директор, заступник директора. це був рік зміни керівництва закла-
ду: звільнено у зв’язку з переходом на іншу роботу директора інституту – Сергія 
Федоровича Струця. Обов’язки директора з липня 1978 до травня 1979 року вико-
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нувала завідувачка кабінету іноземних мов (пізніше заступник директора) Римма 
Сергіївна швидь (фото 14). «цій жінці, – згадують колеги, – були притаманні такі 
якості, як активна життєва позиція, творче горіння, висока відповідальність за 
доручену справу, толерантність, людяність». За роки невтомної праці (вийшла на 
пенсію у 1991 році) вона виховала не одну плеяду методистів, які пам’ятають її 
уроки й настанови.

Всесоюзна атестація вчителів стала важливим стимулом у роботі з педагогіч-
ними кадрами. Значно поліпшилась якість організації й проведення курсової під-
готовки вчителів, зріс рівень обласних, міжрайонних і районних семінарів та ін-
ших масових заходів, удосконалювалась самоосвітня робота, активізувалися всі 
форми методичної роботи.

В інституті склалася чітка система роботи з учителями: обласні проблемно-
тематичні курси та семінари; зональні проблемні семінари; районні, міські тема-
тичні семінари-практикуми; методична робота як одна з форм удосконалення на-
укової підготовки і педагогічної майстерності вчителів; самоосвіта. В організації 
роботи курсів керувалися матеріалами Міністерства освіти УРСР від 24 червня 
1977 року «Про поліпшення роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів республіки» та листом Міністерства освіти УРСР від 6 червня 1978 року.

Навчальні плани та програми курсів розроблялися відповідно до рекомендацій 
і програм МО УРСР та центрального інституту удосконалення вчителів. В окре-
мих випадках зміни диктувалися особливостями складу слухачів, а також реко-
мендаціями МО УРСР. так, у другій половині 1978 року були внесені у плани кур-
сів такі теми: «Заходи протипожежної безпеки в школі»; «Завдання і зміст робо-
ти педколективів щодо поліпшення протиалкогольного виховання учнівської мо-
лоді». Для лекцій на курсах і семінарах створено стабільний склад лектури, який 
нараховував понад 250 осіб – 65 учених педінституту та інших вищих навчальних 
закладів міста, працівників органів народної освіти, методистів та досвідчених 
учителів області. Кабінет історії та суспільствознавства залучав до роботи курсів 
юристів-практиків з облпрокуратури, облсуду, обласної юстиції, обласної прези-
дії адвокатів і викладачів кафедр суспільних наук інститутів м. Полтави. До чи-
тання лекцій залучалися кращі вчителі області – 71 педагог.

Практична частина курсів проводилася на базі опорних закладів і шкіл пере-
дового педагогічного досвіду, де вчителі відвідували й аналізували уроки, поза-
класні заходи, знайомилися з навчальними кабінетами, вивчали шкільну доку-
ментацію. як правило, до навчальних планів курсів додавався конкретно розро-
блений план практикуму, семінарських занять. Систематично відвідувалися лек-
ції працівниками, які відповідали за роботу курсів, з метою визначення цінності 
лекційного матеріалу та методики його викладання.

аналіз результативності курсової підготовки проводився під час виїздів у ра-
йони області. так, упродовж 1978 року вивчено результативність роботи після 
курсів 40 слухачів. Матеріали потім узагальнювалися в методичних листах і роз-
глядалися на засіданнях методоб’єднань, наукових радах інституту. Згідно зі звіт-
ною документацією працівники інституту провели у 1978 році 55 обласних семі-
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нарів (охоплено 2 023 особи), 70 районних і міжрайонних (охоплено 1 959 осіб). 
До роботи семінарів долучалися науковці кафедр педагогічного інституту, пра-
цівники кафедр фізики, біології та іноземних мов стоматологічного інституту, ка-
федра географії кооперативного та кафедра математики інженерно-будівельного 
інститутів. Готувалися виставки, на яких експонувалися дидактичні матеріали, ді-
ючі моделі, кращі зразки учнівських робіт, матеріали з досвіду роботи вчителів. 

Результативною була діяльність директора інституту Бориса Васильовича 
Піддубного, якого було призначено на цю посаду у травні 1979 року (фото 10). Він 
очолював колектив до січня 1993 р. це 14 років напруженої творчої праці.

Народився Борис Васильович у 1932 році в селі Галиця Ніжинського району 
чернігівської області. У 1951 – 1955 роках навчався у Ніжинському педагогічному 
інституті на історико-філологічному факультеті. Потім учителював у Биринській 
і Попівській середніх школах Новгород-Сіверського району чернігівської облас-
ті. У 1971 – 1973 роках працював на Полтавщині директором Кротенківської шко-
ли. З 1973 по 1979 рік завідував Полтавським районним відділом освіти. Борис 
Васильович Піддубний пройшов школу від рядового вчителя, директора школи, 
завідувача райвно до керівника науково-методичного центру області, авторитет-
ного в Україні закладу – Полтавського обласного інституту удосконалення вчи-
телів. Він уміло й ефективно організовував і спрямовував роботу колективу в не-
прості, так звані «застійні», а згодом «перебудовчі» часи.

як і раніше, продовжували надходити «згори» вказівки, інструктивні доку-
менти, директиви, постанови, численні рекомендації щодо втілення в життя по-
ложень, викладених у доповідях компартійної номенклатури найвищого рангу. 
Взагалі, з традиційною освітою радянських часів міцно пов’язане слово «науко-
вість». Воно фігурувало в освітній сфері у безлічі варіантів і контекстів та свід-
чило про зацікавленість керівництва країни в тому, щоб через освіту розвивати 
науково-технічний і воєнний потенціал держави до рівня, який дав би змогу ви-
грати змагання з блоком так званих капіталістичних країн. Слід визнати, систе-
ма освіти, яка склалася у Радянському Союзі у 50–70-і роки, цілком забезпечува-
ла військову перевагу держави й була достатньо досконалою для свого часу та для 
тієї ролі, що відводилася їй у рамках планової економіки й існуючого політичного 
устрою. В освіту інвестувалися величезні ресурси. тим часом відбувалося суттє-
ве ідеологічне «перекручення» у виховній сфері та викладанні гуманітарних дис-
циплін. адміністративний сурогат однодумності й одностайності довгий час за-
міняв власну думку, ініціативу, переконання. 

У радянській школі активно діяли піонерські, комсомольські організації. якщо 
абстрагуватися від їх політичної спрямованості, то вони відігравали немалу роль 
у вихованні наших школярів. І це потрібно визнати. Домінуючими моральними 
вимогами 60 – 70-х років були дружба, колективізм, патріотизм, інтернаціоналізм, 
моральна чистота, фізична досконалість. Комсомол не закликав до національної 
нетерпимості та расизму, не насаджав найгірші зразки масової культури. У центрі 
виховної системи школи стояли імена й образи історичних героїв, учених, пись-
менників. це був реальний шлях до формування у підлітків почуття патріотизму, 
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відповідальності перед школою й перед суспільством. Важливо, що вони – Овод, 
Жанна Д’арк, андрій Сахаров, Василь Стус, Микола Островський – жили, пра-
цювали й боролися за гуманну ідею, служили людям. Головне, щоб, доторкнувшись 
до яскравого життя цих особистостей, молодь подумала про себе, почала наслідува-
ти зразки найкращого, що може бути в людині. школа радянських часів, зрозуміло, 
була надто заідеологізованою, але реального гуманізму в ній було більше.

численні методичні рекомендації науковців виховного відділу К. Д. Кулі (за-
служеного вчителя України), Н. В. Настенко (методиста), т. а. Покотило (завід-
увачки кабінету) сприяли поліпшенню роботи педагогічних колективів шкіл і 
позашкільних установ з родинного, правового, патріотичного виховання моло-
ді. На допомогу організаторам позакласної роботи, працівникам позашкільних 
установ, класним керівникам, шкільним бібліотекарям ними була створена вели-
ка кількість брошур: «Методичні вказівки на допомогу організаторам позаклас-
ної та позашкільної виховної роботи та класним керівникам у роботі з батьками»; 
«Методичні вказівки щодо правового виховання школярів у процесі виховної по-
закласної роботи»; «Методичні вказівки щодо роботи навколо імені героя, чиє 
ім’я носить піонерський загін, дружина» та багато інших.

Діяльність Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів відбу-
валася згідно з річними планами. У 1981 році остаточно було вирішено питання 
про будівництво власного приміщення інституту. Наступного 1982 року колектив 
працював у новій будівлі по вулиці Жовтневій, 64. Курсова підготовка, самоосвіта, 
екскурсії, семінари, конференції, вчена рада, педагогічні читання, виставки, огля-
ди, олімпіади, наради, перевірки, школи передового педагогічного досвіду, опорні 
школи, відрядження, консультації, листування – далеко не повний перелік форм 
науково-методичної роботи, яку здійснював колектив закладу. У другій половині 
70-х років долучилися до методичної роботи молоді спеціалісти – Н. В.Настенко, 
В.  В.  чирка, І.  І.  Дмитренко, Н.  К.  Павлова, а на початку 80-х  –  О.  О.  Магдик, 
В. О. цехановський, Н. І. Ляшенко, Г. О. Сиротенко, О. П. Сімон, Г. е. чирка. ці 
освітяни мали значний стаж методичної роботи в інституті, їх досвід добре відо-
мий за межами Полтавської області. 

Вивчення, узагальнення та поширення найкращого педагогічного досвіду 
здійснювалося відповідно до перспективного плану Міністерства освіти УРСР. 
Успішно впроваджувався в освітніх установах області досвід роботи педагогічно-
го колективу Гадяцької школи-інтернату, очолюваної Героєм Соціалістичної Праці 
М. К. андрієвським, учительського колективу середньої школи № 28, якою керу-
вав а. І. Коваленко, вчительки англійської мови Сш № 29 м. Полтави т. Л. Сірик, 
вчительки початкових класів Котелевської восьмирічної школи № 3 М. І. Бойко, 
вчительки української мови і літератури Білецьківської школи Кременчуцького 
району К. С. Українець та багатьох інших.

З 1981 року важливим напрямком курсів була підготовка вчителів до робо-
ти за удосконаленими програмами. Методисти кабінету історії, яким завідувала 
О. О. Магдик, особливу увагу приділяли лекціям методичного спрямування з та-
ких питань: здійснення міжпредметних і міжкурсових зв’язків, робота з основни-
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ми й опорними матеріалами з історії тощо. Готуючись до роботи за удосконале-
ними програмами, методисти кабінету хімії (завідувачка – Н. я. Рудич) у проце-
сі роботи курсів розглядали основні її напрями, добирали та розподіляли за те-
мами змістовний фактичний матеріал, акцентували увагу вчителів на необхіднос-
ті використання на уроках інформації про науково-технічну революцію в хіміч-
ній галузі.

До читання лекцій залучали широкий загал науковців, освітян. Робота з лек-
торським складом, який нараховував понад 300 осіб, мала груповий та індивіду-
альний характер: керівники курсів домовлялися з лекторами про читання лекцій 
на ту чи іншу тематику, повідомляли про склад слухачів, наголошували на питан-
нях, на які слід звернути особливу увагу.

Серед колективних форм роботи слід відзначити семінари, на яких опра-
цьовувалися наступні питання: «Лекція в системі підвищення кваліфікації»; 
«Організація практичних занять у системі підвищення кваліфікації»; «Вимоги до 
проведення семінарських занять», а також наради за участю працівників інститу-
ту й адміністрації з питань поліпшення навчальної роботи на курсах. апробація 
лекцій здійснювалася рецензорами (10 осіб) – представниками адміністрації, ме-
тодистами.

У 1981 році науковці ПОІУВ підтримали звернення колективів інститутів удо-
сконалення Білорусії й активізували свою діяльність щодо впровадження нових 
форм занять на курсах – захисту докурсових завдань, дискусій, ділових ігор, за-
ліків.

Питаннями підготовки слухачів на курси займалися районні (міські) ме-
тодичні кабінети, долучаючи до цієї роботи шкільні та міжшкільні методичні 
об’єднання й адміністрацію шкіл. З доповідних записок методиста кабінету шко-
лознавства Г.  О.  Сиротенка дізнаємося про типовий, незадовільний стан облі-
ку курсової підготовки в деяких районах області: «... в методичному кабінеті не-
має чіткого обліку курсової підготовки. За картотекою неможливо встановити, 
хто і коли був на курсах, а без цього не можна зробити планування на рік та на 
п’ятирічку. Результативність курсової підготовки не вивчається і в школах...». З 
метою поліпшення докурсової і післякурсової роботи слухачів працівники ка-
бінету школо знавства та курсової перепідготовки (методисти Г. О. Сиротенко і 
І. а. Кравченко) надрукували в кількості 800 примірників «Методичні рекоменда-
ції щодо проведення докурсової та післякурсової роботи з педагогічними кадра-
ми», які надіслали через РМК в усі середні та восьмирічні школи.

У другій половині 1980-х років у колектив прийшли працювати Р. О. Гелеверя, 
Н. І. Білик, Л. а. александрова, Л. П. Дзюба, Г. а. Каліберда, які своєю працею по-
силили життєздатність методичного потенціалу інституту, спрямованого на ви-
конання найскладніших завдань щодо забезпечення підвищення кваліфікації пе-
дагогів регіону.

У цей час налагоджується видавнича справа закладу. Фонди поповнюються 
технікою, якою досконало оволодіває секретар-машиністка Н.  І.  Рязанова, над-
звичайно пунктуальна, грамотна, акуратна, спеціаліст високого класу. Разом із за-
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відувачкою кабінету російської мови та літератури В. В. чиркою вони забезпечу-
вали коректорську правку, а також тиражування методичних листів на ротато-
рі [27].

Кінець 1980-х років на педагогічних теренах колишнього Радянського 
Союзу відзначився зростанням творчої активності вчителів: клуби «еврика», 
«Співробітництво», фестивалі, авторські школи, панорами творчих уро-
ків. Упродовж цих років було накопичено цікавий досвід творчої взаємо-
дії вчителів, зібрано прекрасні педагогічні ідеї. Коли купка педагогів (серед 
них ш.  О.  амонашвілі, С.  Л.  Соловейчик) зібралися в містечку Пєрєдєлкіно 
Московської області та розмірковували про можливості створення педагогічної 
системи гуманістичного змісту, кожен викладав свій досвід, своє бачення. Саме 
тоді зародилася ідея творення педагогіки співробітництва. Педагогіка співробіт-
ництва – це етап розвитку педагогіки 80-х років. Вона породила могутній освітян-
ський рух за впровадження у шкільну практику особистісно орієнтованої гуман-
ної педагогіки. 

У 1988 році відбулися обласні методичні фестивалі «Урок російської мови та 
літератури – 88», «Урок фізики – 88» у містах Миргороді та Кременчуці. це був 
злет творчості педагогів, широкий обмін досвідом, найновішими досягненнями 
педагогічної науки та практики, ціла панорама творчих уроків у «чужому» кла-
сі, педагогічні посиденьки й вечорниці. Народжений жанр педагогічного фести-
валю ніби і не створив нічого нового, але зумів поєднати театральну атмосфе-
ру з науковою конференцією, серію навчальних семінарів із КВК. Про високий 
рівень цих новітніх заходів свідчили районні методичні фестивалі, які пройшли 
на Полтавщині. Про їхню успішну роботу інформувала місцева і республіканська 
преса. З метою запозичення досвіду полтавців приїздило чимало делегацій із со-
юзних республік.

Значно зріс інтерес освітян України до педагогічного досвіду з трудового на-
вчання, зокрема, з проблем художньої обробки матеріалу та деревини. Після 
проведення в області республіканських курсів для методистів трудового на-
вчання досвід заслуженого вчителя України М.  П.  Книша, вивчений методис-
том Г. е. чиркою (фото 28), став надбанням багатьох учителів трудового навчан-
ня України.

На хвилі лібералізації всіх аспектів життя, принесеній горбачовською «пере-
будовою» та «гласністю», навіть така консервативна сфера, як освіта, почала змі-
нюватися. це, насамперед, виявилося у виникненні гімназій, ліцеїв, колегі умів, 
які були альтернативою традиційній, єдиній, трудовій, політехнічній школі. 
Соціально-економічна та політична ситуація в СРСР набувала настільки стрім-
кої динамічності, що лише особливо підприємливі люди з природженим ринко-
вим економічним мисленням змогли відчути потребу «новоукраїнців» у кращих 
умовах навчання для своїх дітей. Задовольнити цей попит могла тільки школа 
приватної форми власності. але приватні заклади, як правило, перебували якщо 
не в скрутних, то недостатньо сприятливих умовах для розвитку, насамперед, 
матеріально-технічної бази.

1.2. Полтавський інститут удосконалення вчителів у системі освітніх координат України 
(1940 – 1990 рр.)
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У 1990 році в Полтавській області діяло 380 середніх шкіл, у яких працювало 
16 687 учителів, навчалося 177 685 учнів. Навчальні заклади №№ 21, 31, 32 та 33 
були реорганізовані в школи-гімназії, а школа № 28 – у школу-ліцей. Згодом від-
крилися перші приватні заклади в Кременчуці – приватна школа-ліцей «ада» та 
в Полтаві – приватна загальноосвітня школа I-III ступенів педагогічного центру 
«acaDemIa» [3, 23].

Для узагальненого позначення гімназій, ліцеїв, колегіумів, приватних шкіл час-
то вживалася назва «навчальні заклади нового типу», але ж вони успішно функці-
онували ще в дореволюційні часи хх ст. тож про «новий тип» цих навчальних за-
кладів можна говорити лише на тлі радянської освіти, що будувалася за принци-
пом «відречемося від світу старого». та розвиток освітньої сфери теж відбуваєть-
ся по спіралі. тож відродження гімназій, ліцеїв, колегіумів, приватних навчальних 
закладів здійснилося відповідно до законів діалектики.

На межі вісімдесятих-дев’яностих років долі педагогічних відкриттів, іннова-
цій вирішувалися, власне, самими вчителями, вченими, директорами шкіл. Надалі 
їхнє майбутнє починає залежати від узгоджених зусиль керівництва, суспільних 
діячів, громадськості, піклувальників, організацій, а найголовніше – від ефектив-
ної науково-методичної діяльності колективу Полтавського обласного інститу-
ту удосконалення вчителів. І цілком зрозумілим є те, що основи освіти лишать-
ся міцними там, де дотримуються двох умов: інноваційні перспективи спирають-
ся на досвід і традиції минулого, а громадянська активність, не чекаючи благодій-
ності та мудрості від держави, бере на себе відповідальність за майбутнє закладу, 
села, міста, району, області, України.
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1.3. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти (1991 – 2008 рр.)

Корінні зміни соціально-економічних, політичних реалій, переоцінка фунда-
ментальних духовних основ суспільства, які переживала Україна з проголошен-
ням незалежності, породили в системі освіти початку 90-х років певну розгубле-
ність, обумовили суперечливість і безсистемність у вихованні та навчанні підрос-
таючого покоління. У цей складний і відповідальний час пошуків оновленої освіт-
ньої парадигми, переходу до нового змісту навчання, формування іншого педа-
гогічного менталітету вкрай важливі й непрості завдання постали перед інсти-
тутами удосконалення вчителів, покликаними швидко й оперативно допомогти 
педагогічним працівникам віднайти відповідну до викликів часу методологію і 
концепцію шкільної освіти. як згадує нинішній проректор ПОІППО з навчально-
методичної роботи В. М. Золотухіна, початок трудової діяльності котрої в інсти-
туті припав на 1991 рік, «працювати по-старому вже не могли, а як по-новому 
– ще не знали» [2, 18]. але стійкі традиції, перевірена десятиліттями система ор-
ганізації підвищення кваліфікації вчителів, постійна потреба педагогів удоскона-
лювати свою майстерність і набувати нові знання вимагали від педагогічного ко-
лективу інституту, очолюваного Б. В. Піддубним, продовження діяльності і в умо-
вах гострої кризи масової свідомості, відсутності об’єднуючої системи загально-
національних цінностей і орієнтирів, характерних для перехідного періоду розви-
тку суспільства.

Нові завдання потребували ефективніших і сучасніших форм і методів після-
дипломної педагогічної освіти, змін в її організаційній структурі. 17 грудня 1992 
року наказом №  386 управління освіти Полтавської обласної державної адміні-
страції інститут удосконалення вчителів першим в Україні було реорганізовано в 
Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
[12, 2]. На базі 22 колишніх його предметних кабінетів було створено п’ять відді-
лів: педагогічних технологій, гуманітарних дисциплін, природничо-математичних 
дисциплін, національного виховання, професійно-технічної освіти. Розпочали 
свою діяльність і якісно нові підрозділи – інформаційно-видавничий сектор, ка-
бінет нових інформаційних технологій, лабораторія тЗН. цього ж року інститут 
очолив новий керівник – Павло  Іванович  Матвієнко, відмінник народної осві-
ти, педагог з двадцятип’ятирічним стажем, досвідчений керівник. З квітня 1994 
року при інституті почала працювати лабораторія інтеграції змісту освіти аПН 
України під керівництвом члена-кореспондента аПН України, доктора педагогіч-
них наук, професора В. Р. Ільченко [1, 83].

Важливою подією в системі післядипломної освіти Полтавської області стало 
заснування в березні 1993 року науково-методичного журналу «Постметодика» 
(головний редактор – кандидат філософських наук, доцент С.  Ф.  Клепко). 
За вагомої підтримки обласного управління освіти інститут видав науково-
методичний журнал, що відновив традиції «Педагогического журнала для уча-
щихся Полтавской губернии» (1914–1918 рр.) [10, спр.  739, арк. 31]. цей часо-
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пис Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних пра-
цівників адресувався усім, хто цікавився проблемами школи, а редакційна коле-
гія журналу амбітно декларувала свою видавничу стратегію, яка формулювала-
ся так: на базі плюралізму педагогічних ідей і концепцій відшукувати суть чужо-
го досвіду, передавати його читачам у тісному поєднанні з усіма фактами життя 
Полтавщини, з її місцевими й національними традиціями.

Свідченням успішного втілення редакційної політики часопису в життя осві-
тян Полтавщини стали не тільки високий авторитет і популярність видання в ре-
гіоні та Україні загалом, але й постанова Президії ВаК, згідно з якою у червні 
1999 року «Постметодику» було включено до переліку наукових педагогічних ви-
дань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних досліджень. 
З часу заснування журналу він не зраджує властивого йому стилю – випускати те-
матичні номери. Серед найцікавіших спеціалізованих випусків: «Синій птах ін-
новацій в освіті»; «Іграшки в школі»; «Інтегративне навчання (2004 р.); «Освіта 
і влада»; «Престиж учителя»; «П’ятий клас» (2005 р.); «Європейська інтеграція»; 
«К.К.Д. освіти»; «Мережі в освіті» (2006 р.); «економіка освіти»; «Полтавській об-
ласті – 70»; «Інноваційні ідеї в післядипломній освіті Полтавщини» (2007 р.) тощо.

традиційними стали й семінари-презентації спецвипусків «Постметодики» 
з широким залученням освітян, представників влади, громадськості. У 2007 
році проведено 3 таких презентації для педагогічної громадськості України та 
Полтавської області. цього ж року журнал отримав свідоцтво про державну ре-
єстрацію друкованого засобу масової інформації, видане Міністерством юстиції 
України, та Всеукраїнський передплатний індекс.

У листопаді 1993 року інститутом вперше провів ярмарок педагогічних техно-
логій, на якому на розсуд освітян було представлено наукові розробки, винаходи, 
методичні матеріали – всього понад 1100 назв [10, спр. 740, арк. 29].

цього ж року обласною держадміністрацією, управлінням освіти були вжиті 
конкретні, вагомі заходи для зміцнення навчальної і матеріально-технічної бази 
інституту. Інформаційно-видавничий відділ закладу одержав лазерний принтер 
і два комп’ютери, було створено відеоцентр, обладнано другий комп’ютерний 
клас, придбано комплект «Пошук-2», розширився бібліотечний фонд інституту: 
за 1990 – 1994 роки він зріс на 1078 примірників і становив 20865 одиниць [10, 
спр. 740, арк. 7].

За 1991 – 1994 роки курсову підготовку в інституті пройшли 12 878 освітян. 
Серед них – і керівники освітніх закладів, і вчителі базових спеціальностей серед-
ніх шкіл, і вихователі груп продовженого дня та дошкільних закладів, і шкільні 
психологи, і викладачі ПтУ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації. 

Станом на 1 вересня 1994 р. інститут надавав послуги 21 346 педагогічним пра-
цівникам загальноосвітніх шкіл, 8 822 – дошкільних закладів, 1 160 – позашкіль-
них установ, усього – 32 528 працівникам освіти [10, спр. 740, арк. 4]. Підвищення 
педагогічної майстерності здійснювалося з 46 спеціальностей, тут постійно діяли 
28 творчих груп, 7 обласних шкіл передового педагогічного досвіду.

Навчальний процес в інституті забезпечували 65 осіб зокрема педагогічних і 
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педагогічно-адміністративних працівників, у тому числі 1 кандидат наук. На умо-
вах погодинної оплати в інституті працювали 385 викладачів, з них 6 – докто-
ри наук, 49 – кандидати наук. Керівництво закладу залучало до роботи високо-
кваліфікованих працівників-освітян – учителів-практиків, директорів шкіл, ке-
рівників районних відділів освіти, серед яких 11 заслужених учителів України, 158 
учителів-методистів [10, спр. 739, арк. 6].

Відповідно до Державної національної програми «Освіта. Україна ххІ століт-
тя», прийнятої у 1993  році, Полтавським обласним інститутом післядипломної 
освіти педагогічних працівників проводився експеримент «Роль післядипломної 
освіти у формуванні особистості творчого вчителя», мета якого полягала в пошу-
ку ефективних методів орієнтації вчителів на креативну педагогічну діяльність і 
забезпечення впродовж 1993-1998 років психологічної і професійної підготовки 
педагогів до втілення в життя основних завдань програми «Освіта» [10, спр. 739, 
арк. 8].

У межах здійснення завдань експерименту колектив інституту впродовж 
1993 –1994 рр. працював над удосконаленням курсового підвищення кваліфікації 
вчителів. За всіма напрямами курсів були переглянуті навчальні плани, програми. 
Питома вага практичних занять зросла до 50 – 60 %.

Провідними питаннями підвищення кваліфікації було визначено такі, як фі-
лософія освіти і відродження національної школи (15 %), проблеми педагогіч-
ної творчості і дидактики навчального процесу (6 %), озброєння психологічни-
ми знаннями (7%), комп’ютеризація навчання (3 %), правова освіта вчителя (4 %), 
фахова теоретична та методична підготовка (65 %) [10, спр. 740, арк. 18]. Належне 
місце в навчальному процесі посідали питання становлення української держав-
ності, методика викладання народознавства.

Добре зарекомендували себе серед учителів авторські курси, на яких до 80 % на-
вчальних годин відводилося висвітленню власного педагогічного досвіду освітян.

У порядку експерименту було введено диференційовану оцінку результатів 
роботи вчителів на курсах: тим, хто виявив творчу активність, високий рівень 
знань, видавався додаток до посвідчення, 1993 року такий додаток одержали 15% 
слухачів (570 осіб) [10, спр. 740, арк. 23].

Після реорганізації інституту у грудні 1992 року і введення у штат посади за-
ступника директора з науково-методичної роботи постало питання щодо активі-
зації наукових досліджень, їх організаційного та кадрового забезпечення. Очолив 
цей напрям діяльності кандидат філософських наук, доцент С.  Ф.  Клепко [10, 
спр. 740, арк. 7]. Під його керівництвом було визначено напрямки наукових дослі-
джень, серед яких «Філософія освіти у структурі післядипломної освіти» (кафедра 
гуманітарних дисциплін), «Наукові основи регіонального аспекту національно-
го виховання» (відділ національного виховання), «Впровадження технології інте-
грації змісту природничих дисциплін» (відділ природничо-математичних дисци-
плін), «Організаційно-технологічне удосконалення навчально-виховного проце-
су в національній школі» (відділ педагогічних технологій), «Науково-педагогічна 
інформація в системі післядипломної освіти керівних і педагогічних кадрів» 
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(інформаційно-видавничий сектор). Наслідком цих перетворень стало вдоскона-
лення не лише структури інституту, але й усієї системи методичних підрозділів 
області. Колегія обласного управління освіти рішенням від 28 червня 1994 року 
визнала успішно завершеним експеримент з реорганізації обласного інституту 
удосконалення вчителів в обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників і схвалила роботу дирекції інституту щодо реалізації цілей діяльнос-
ті ПОІПОПП [10, спр. 739, арк. 2].

У 1994 році структура закладу включала адміністративний персонал, першу ка-
федру інституту – кафедру гуманітарних дисциплін, п’ять відділів, інформаційно-
видавничий сектор, бібліотеку, регіональний педагогічний центр у м. Кременчуці, 
адміністративно-господарчу частину.

Окрім цього, інституту були підпорядковані обласний інформаційно-
методичний центр «Наукова зміна», науково-методична лабораторія – держав-
ний музей-заповідник а. С. Макаренка та обласний ліцей-інтернат для обдаро-
ваних дітей із сільської місцевості в с.  Ковалівка Полтавського району (дирек-
тор – В.  І.  шульга), науково-методична лабораторія-музей В.  І.  Вернадського 
шишацької спеціалізованої школи еколого-українознавчого профілю (директор 
– В. С. чмир).

Належно оцінивши рівень навчально-методичної та науково-дослідної робо-
ти інституту, якісний склад його науково-педагогічних кадрів, стан матеріально-
технічної бази і соціальної інфраструктури, комісія МОН України з атестаційної 
експертизи ПОІПОПП у своїх висновках констатувала, що інститут може бути 
атестований як вищий навчальний заклад післядипломної освіти і запропонувала 
Міжгалузевій акредитаційній комісії ліцензувати Полтавський обласний інсти-
тут післядипломної освіти педагогічних працівників за ІІІ рівнем акредитації та 
атестувати заклад [10, спр. 740, арк. 40].

таке рішення засвідчило успішне подолання інститутом труднощів адапта-
ції до нових реалій освіти в умовах незалежної України, його готовність вирі-
шувати найскладніші завдання післядипломної освіти педагогічних працівників 
Полтавщини. Колектив закладу – його директори Б. В. Піддубний, П. І. Матвієнко 
(з грудня 1992 р.), заступники директора – С. Ф. Клепко, В. М. Золотухіна, мето-
дисти – О. О. Магдик, В. В. чирка, О. П. Сімон, Г. О. Сиротенко, Н. І. Білик та інші 
виявили готовність гідно відповісти на виклики часу і виконувати свою місію в 
нових умовах.

У 1998 році інститут пройшов чергове ліцензування, підтвердив статус ВНЗ ІІІ 
рівня акредитації. 

У червні 1999 року спільно з Полтавським державним педагогічним універ-
ситетом імені В. Г. Короленка та видавництвом тОВ «аСМІ» інститут заснував 
науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» 
(головний редактор – Н. І. Білик). Постановою Президії ВаК України від 10 трав-
ня 2000 року часопис було включено до переліку фахових видань з педагогічних 
наук, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт. Журнал став ін-
формаційною трибуною освітян як Полтавщини, так і України в цілому. його ви-

1.3. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (1991 – 2008 рр.)
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пуски мають переважно тематичний характер і охоплюють широкий спектр про-
блем, серед яких, наприклад: «Ідеї В. І. Вернадського та еколого-економічна осві-
та»; (міжнародні спецвипуски України і Росії), «Вчитель – митець із митців»; «Ідеї 
інтеграції в освіті»; «Психологи – школі»; «Вивчаємо english» (2004  – 2005  рр.); 
«Педагогічна царина фольклористики»; «Престиж учителя», «Орієнтири соці-
альної педагогіки»; «Компетентність, креативність, імідж»; «Лідерство в освіті», 
«Логопедичні знання – вчителю» (2006 – 2007 рр.).

З грудня 2004 року журнал започаткував обласний конкурс «Сільська школа», 
результати якого висвітлюються відтоді на його сторінках.

Пам’ятною подією у 1999 році стала постанова Кабінету Міністрів України про 
присвоєння інституту імені Михайла Васильовича Остроградського, а з 2000 року 
установа має назву Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського (ПОІППО). Відтоді інститут не зазнавав зна-
чних реорганізацій і відповідно до розпорядження виконкому Полтавської місь-
кої ради від 18 жовтня 2000 року отримав свідоцтво про державну реєстрацію [9, 2].

У 2004 році Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної осві-
ти отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на підвищення кваліфі-
кації 5500 осіб на рік за 29 напрямами освітньої діяльності.

авторитет інституту постійно зростає завдяки видавничій діяльності, органі-
зації обласних виставок передового педагогічного досвіду, участі в роботі міжна-
родних і республіканських виставок. Починаючи з 1993 року, традиційними в об-
ласті стали ярмарки педтехнологій «творчі сходинки освітян Полтавщини». якщо 
на першому з них було представлено близько 1100 матеріалів, то у 2003 році, коли 
проводився х ювілейний ярмарок, загальна кількість представлених на ньому ма-
теріалів сягнула 16 тисяч, а число відвідувачів – 12 тисяч осіб [5, 7].

У 2004  році на хІ ярмарку демонструвалися близько 3  тисяч творчих робіт, 
працювало 26 павільйонів, 5 педагогічних майстерень і конференц-зал реклами 
нової педагогічної літератури. У 2006 році в ярмарку брали участь 1,5 тисячі пе-
дагогів, які представили понад 3 тисячі робіт у павільйонах: «ВНЗ – для школи»; 
«Нові інформаційні технології»; «школи-інтернати»; «Початкове навчання» тощо. 
Упродовж ярмарку працювали педагогічні майстерні павільйонів: «Малятко» (до-
шкільне виховання); «Природничо-математичні дисципліни»; «Гуманітарні дис-
ципліни», під час роботи яких учителі Полтавщини обмінювалися досвідом.

З метою популяризації плідних педагогічних напрацювань щорічно видають-
ся анотовані каталоги «адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини». 
Створено обласний і районні банки передового педагогічного досвіду, близько 
двох десятків фільмів на компакт-дисках з інформацією про передовий педагогіч-
ний досвід освітян Полтавщини. До центрального банку передового педагогічно-
го досвіду при цІППО аПН України направлено близько 50 карток.

Стало доброю традицією щорічно представляти на огляд педагогічної гро-
мадськості України найкращі освітянські надбання Полтавщини, інновацій-
ні проекти, прогресивні технології на такому широкомасштабному форумі, як 
виставка-презентація «Освіта України. Інноваційні технології навчання». У лю-
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тому 2007 року передові педагогічні технології вчительства Полтавської області 
були представлені на х Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2007». 
Удруге в номінації «Впровадження здобутків педагогічної науки в освітню прак-
тику» Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського було нагороджено бронзовою медаллю і вручено свідо-
цтво «Лідер сучасної освіти», а у 2008 році вперше у номінації «Інноватика у ви-
щій освіті» ПОІППО було вручено свідоцтво хІ Міжнародної виставки про наго-
родження срібною медаллю і вчетверте видано свідоцтво «Лідер у створенні су-
часних засобів навчання».

Видавничою базою для забезпечення освітян області друкованою методичною 
продукцією є редакційно-видавничий відділ ПОІППО. Для науково-методичного 
забезпечення регіонального компоненту освіти Полтавщини відділом була роз-
роблена обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького 
педучилища на 2004 –2009 роки.

Про масштаби видавничої діяльності ПОІППО свідчать такі цифри: за 
1993 – 2004 роки було опубліковано майже 300 найменувань науково-методичної 
літератури інституту загальним накладом 9370 примірників, у 2006 році – 11 на-
йменувань науково-методичної літератури загальним тиражем 9500 примірників, 
за 2007 рік – 15 найменувань науково-методичної літератури загальним тиражем 
11950  примірників. У подальших планах  – збільшення публікацій конкретного 
методичного спрямування на допомогу вчителям.

Одним із основних напрямів діяльності ПОІППО є організація післядипломної 
освіти педагогічних працівників. Вона здійснюється згідно з Концептуальними 
засадами розвитку післядипломної освіти в Полтавській області, що були затвер-
джені Колегією управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації на 
2000 – 2006 рр., а згодом – на 2007 – 2009 рр. (протокол № 7/2 від 08.11.2006 р.). 
щорічно інститут організовує підвищення кваліфікації понад 5 тисяч освітян, по-
стійно розширюючи напрямки, за якими воно здійснюється. так, якщо у 1997 році 
тут проводилося підвищення кваліфікації за 34 напрямками, у 1998 – за 40, то з 
2005 року і в подальший період – за 45.

Підвищення кваліфікації здійснюється на тритижневих і двотижневих курсах 
з відривом від роботи (144 та 108 годин відповідно). 

Запроваджена така форма роботи, як участь педагогів у спеціальних дослід-
ницьких групах (СДГ). активна участь педагогічних працівників у роботі СДГ 
протягом двох років за поданням координатора групи та за рішенням вченої ради 
ПОІППО прирівнюється до проходження курсів підвищення кваліфікації, про 
що свідчать відповідні записи в журналі «Проходження курсів підвищення квалі-
фікації через участь у СДГ». так, протягом 2002 – 2003 н. р. зараховано роботу 29 
педагогічних працівників (14 – у СДГ «Пошук»; 6 – у СДГ «Формування комуні-
кативної компетентності учнів на уроках російської мови»; 9 – «Оцінювання на-
вчальних досягнень учнів допоміжної школи») як проходження курсів підвищен-
ня кваліфікації.

1.3. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (1991 – 2008 рр.)
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Виправданим попитом серед педагогічних працівників користується такий вид 
підвищення кваліфікації, як курси, наближені до місця роботи слухачів. Фахівці 
інституту післядипломної педагогічної освіти здійснюють науково-методичний 
супровід діяльності педагогічних працівників, надають консультації, забезпечу-
ють необхідною методичною літературою, програмним матеріалом тощо. така 
форма післядипломного навчання сприяє вдосконаленню професійних якостей 
учителів без відриву від основного місця роботи та підвищенню якості організації 
навчально-виховного процесу. Найвдаліший досвід роботи ПОІППО має із вико-
ристання денно-заочної форми, де навчальний процес здійснюється у два етапи: 
за денною формою слухачі опановують теоретичну частину освітньої програми, 
за заочною – практичні завдання за місцем роботи, у місцевих органах управлін-
ня освітою чи на базі вищих педагогічних навчальних закладів [13].

щороку за індивідуальним планом роботи в режимі вільного відвідування за-
нять підвищують кваліфікацію близько 300 учителів. На базі районних методич-
них кабінетів – понад 500. За дистанційним навчанням – близько 150 учителів 
щороку. За такою формою, як дистанційні консалт-курси «Розвиток та самороз-
виток творчого потенціалу вчителя», щороку проходить підвищення кваліфіка-
ції понад 30 педагогічних працівників та згідно з трудовими угодами проводять-
ся проблемні курси «Розвиток і саморозвиток творчого потенціалу педагога» зі 
слухачами ВНЗ І-ІІI рівнів акредитації – щороку понад 100 чоловік. також про-
водяться інноваційні курси як організаційно-діяльнісна гра на базі одного педко-
лективу (автор – кандидат педагогічних наук, доцент Н. І. Білик).

У 2003  р. на базі Кременчуцького педучилища створено консультативно-
методичний центр, з 2004 р. на його базі підвищують кваліфікацію близько 600 
педагогічних працівників із 9 прилеглих до Кременчука районів області. 

В інституті модернізуються навчальні плани підвищення кваліфікації педа-
гогічних працівників з урахуванням загальноосвітніх тенденцій реформування 
системи освіти України, удосконалюються форми організації навчального проце-
су на курсах, що сприяє підвищенню ефективності та результативності навчання 
слухачів, вживаються заходи щодо своєчасного підвищення фахового та кваліфі-
каційного рівня усіма педпрацівниками області й успішного проходження ними 
атестації. як результат, план-графік курсової підготовки освітян Полтавщини 
успішно виконується, про що свідчать цифрові показники останніх років.

У 2005 році курси підвищення кваліфікації пройшли 4717 (107 % від плану) пе-
дагогічних працівників області, у 2006 році – 4776 осіб (103,4 % від плану), упро-
довж 2007 року – 4463 особи (106,7 % від плану). На 2008 рік було подано 4196 
(93,3 % порівняно з 2007 роком) замовлень на курсове підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-інтернатів, облас-
ним навчально-методичним центром професійної освіти та ВНЗ I–III рівнів акре-
дитації.

Навчальний процес забезпечували 28 викладачів (з них докторів наук – 3; кан-
дидатів наук – 19), 64 методисти обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені  М.  В.  Остроградського, 57 науковців вищих навчальних закла-
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дів м.  Полтави, 87 працівників управлінь і організацій області та 14  вчителів-
практиків і вихователів дошкільних навчальних закладів області. Результативність 
їх роботи підтверджується високим рівнем знань слухачів і їхніми позитивними 
відгуками про якість лекційної та практичної діяльності. 

Постійно проводилося коригування текстів існуючих лекцій і розроблялися 
нові з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України. Особлива увага 
зверталася на висвітлення питань використання програмно-педагогічних засобів, 
традиційних та інноваційних методів у допрофільному та профільному навчанні, 
вміння використовувати в навчальному процесі тестові завдання та працювати з 
ними при підготовці учнів до участі в незалежному зовнішньому оцінюванні, мо-
ніторингу якості навчальних досягнень школярів з предметів інваріантної скла-
дової діючого навчального плану, економічної освіти, громадянського виховання 
шкільної молоді, формування в учнів здорового способу життя.

Інститутом проводиться систематична та планомірна робота щодо забезпе-
чення комп’ютерної грамотності працівників освіти, комп’ютеризації навчально-
виховного процесу, впровадження нових інформаційних технологій. Слухачі ма-
ють змогу навчатися у двох комп’ютерних класах, що оснащені сучасною технікою. 
Заняття проводять досвідчені викладачі як інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти, так і викладачі інших вищих навчальних закладів міста. Обов’язковими 
є проведення занять з теми «Інформаційні технології у вивченні навчального кур-
су» для всіх без винятку категорій педагогічних працівників, які підвищують ква-
ліфікацію на базі ПОІППО.

В інституті успішно впроваджується практика реалізації програми корпорації 
Intel «Навчання для майбутнього». Директори загальноосвітніх навчальних за-
кладів, учителі фізики та англійської мови (80 осіб) пройшли навчання за даною 
програмою відповідно до плану-графіка курсів. 

З 2004 року Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної осві-
ти проводить тренінги з педагогічними працівниками області за програмою Intel 
«Навчання для майбутнього» (використання комп’ютерних технологій в освіті), 
впродовж року їх відбулося 10 для підготовки тренерів районного рівня, у яких 
брали участь 114 осіб. Навчанням заплановано охопити 2 000 педагогів.

Мета програми – розширити межі творчої діяльності вчителя та учнів, усві-
домити можливості застосування комп’ютерних технологій при вивченні різ-
них предметів, навчити самостійно здійснювати дослідницьку діяльність, вирі-
шуючи практичні завдання. За 7 днів, крім теоретичних знань, учителі навчають-
ся створювати презентації у програмі microsoft Power Point, веб-сайти у програ-
мі microsoft Publisher, засоби оцінювання тестування (microsoft eсxel, microsoft 
Word), вести пошук в Інтернеті. Учителі переконалися, що інформаційні техноло-
гії – це дієві засоби підтримки й організації навчального процесу.

У 2006  році за Міжнародною програмою Intel «Навчання для майбутнього» 
було підготовлено 1108 учителів Полтавської області. Коштом програми профі-
нансовано підготовку тренерів обласного і районного рівнів, придбання спеці-
альної навчальної літератури, 12 персональних комп’ютерів і ліцензій на систем-
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не програмне забезпечення. З вересня 2006  року, розвиваючи спільну ініціати-
ву МОН та корпорації microsoft «Партнерство в навчанні», у Полтавській облас-
ті розпочато навчання вчителів загальноосвітніх дисциплін комп’ютерної грамот-
ності шляхом проведення тренінгів за 36-годинною програмою.

За програмою microsoft «Партнерство в навчанні» проведено навчання вихова-
телів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, учи-
телів української мови та літератури (88 осіб). У режимі тренінгів за зазначеною 
програмою навчалися 23 завідувачі районних (міських) методичних кабінетів.

Напрацьований значний досвід організації позааудиторної роботи. 
Плануються та проводяться тематичні консультації, екскурсії в музеї міста, ор-
ганізовуються зустрічі з письменниками, художниками, співаками, забезпечуєть-
ся постійне відвідування обласного академічного музично-драматичного театру 
імені М. В. Гоголя. 

За результатами діагностування, проведеного у 2008 році, встановлено, що  
98 % слухачів задоволені формами занять і структурою курсів, 96 % – змістом,  
89 % – режимом роботи [9, 3]. 

У 2008 році ПОІППО забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників 874 загальноосвітніх шкіл, 474 дошкільних і 96 позашкільних закладів 
освіти області [9, 3]. Усього за час свого існування навчальний заклад післяди-
пломної освіти забезпечив курсову підготовку майже 270000 педагогічних пра-
цівників.

У діяльності інституту постійна увага приділяється проведенню наукових і 
науково-методичних досліджень із проблем змісту освіти й організації навчально-
виховного процесу. якщо у 1993 – 2003 роках провідною проблемою, яку дослі-
джував ПОІППО, була «Роль післядипломної освіти у формуванні особистості 
творчого вчителя ххІ століття», то у 2004 році вона була трансформована відпо-
відно до пріоритетів реформування освітньої системи України та зростаючого на-
укового потенціалу закладу й набула нового змісту – «Науково-методичне забез-
печення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в освіті при реа-
лізації переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стан-
дартів освіти».

Згідно з цією провідною темою було оновлено й науково-дослідну тематику 
кафедр, відділів. Сприяла підвищенню ефективності науково-методичної робо-
ти, зміцненню наукового потенціалу інституту і його подальша організаційно-
структурна перебудова: у 2000 році була створена кафедра менеджменту освіти, 
у 2003 році – кафедра методики змісту освіти, цього ж року відбулася реорганіза-
ція кафедр конструювання технологій і гуманітарних дисциплін відповідно у ка-
федри педагогічної майстерності і філософії та економіки освіти.

Сучасні акценти в організації наукової роботи в ПОІППО було поставлено в 
рішеннях вченої ради інституту від 30 серпня 2004 року «Про науково-методичне, 
інформаційне забезпечення навчального процесу в інституті та методичної ро-
боти навчальних закладів області». Ними були визначені заходи щодо підвищен-
ня ефективності наукової та науково-методичної роботи на основі впровадження 
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ключових елементів ефективних моделей «дослідження – практика» в освіті, орі-
єнтації працівників інституту на глибокі дослідницькі традиції закладу.

Кафедри та відділи ПОІППО спрямовували наукову роботу на дослідження 
змісту і методичного апарату нових навчальних програм з метою оновлення про-
блематики курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, створюва-
ли тимчасові дослідницькі колективи з розробки обласних концепцій розвитку 
освіти у відповідних освітніх галузях. так, упродовж 2004 – 2005 років кафедри 
менеджменту освіти, філософії та економіки освіти, центр інновацій сконцентру-
вали свою роботу на розробці моделей сучасних навчальних закладів, зокрема їх 
орієнтації на досягнення критеріїв «активної школи», створення в них навчально-
дослідницького середовища.

Кафедра методики змісту освіти продовжила опрацювання проблематики 
впровадження компетентнісного підходу у змісті освіти, профільного навчання 
та здійснення зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Кафедра педагогічної майстерності працювала над проблемою вдосконалення 
та компетентності відповідно до вимог Болонського процесу.

На кінець 2006 року з провідної теми наукових досліджень працівниками ін-
ституту було підготовлено 136 публікацій обсягом 124,9 умовних друкованих ар-
кушів.

Здійснюючи дослідження цієї теми, науковці ПОІППО зайнялися розробкою 
таких концептуальних проблем в освіті: лідерства, менеджменту та дидактично-
го процесу, державної освітньої політики, компетентнісного підходу у шкільній 
освіті, проблеми профілізації, розвитку підручникотворення, використання по-
тенціалу краєзнавства в системі мотивації навчальної діяльності. З цих питань у 
2007 р. були проведені науково-практичні конференції і оцінено потенціал кон-
цептуальних побудов сучасної педагогічної науки в удосконаленні практики пе-
реходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів 
освіти. Безпосередньо з окресленої теми працівниками інституту у 2007 році над-
руковано 52 статті у виданнях ВаК, 27 посібників і монографій. 

Зокрема, у працях працівників кафедри філософії та економіки освіти розгля-
нуто динаміку системи української освіти за останні 15 років з метою виявлен-
ня основних тенденцій її розвитку і визначення впливу економічних, соціальних, 
політичних і демографічних факторів на освітню політику. Значні зміни освітньої 
системи України проаналізовано через призму концепту «суспільства, що навча-
ється», окреслено перспективи розвитку української системи освіти. 

У 2007 році співробітниками кафедри менеджменту освіти було продовжено 
дослідження менеджменту виховного процесу, розвитку управлінської культури 
керівника загальноосвітнього навчального закладу, методичного забезпечення 
процесу навчання в  початковій школі. 

Були проведені Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент 
і дидактичний процес у післядипломній освіті», постійно діючі семінари на 
базі Решетилівського, Великобагачанського, Карлівського, Миргородського та 
хорольського районів, «школа майбутнього: нові підходи до організації роботи 
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навчального закладу», «Управління інноваційною діяльністю в сучасній школі», 
обласний семінар для молодих учителів «Інноваційні підходи на уроках мистець-
кого циклу в сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої худож-
ньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» т. ін. 

Співробітниками кафедри педагогічної майстерності проводилась науково-
дослідна та науково-методична робота з питання вдосконалення педагогічної 
майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти. 

Упродовж останніх років результативність наукової і науково-методичної ро-
боти ПОІППО віддзеркалюють такі показники:

Критерії 2004 2005 2006 2007

1. Опубліковано монографій, 
підручників і навчальних посібників 10 17 26 27

2. Кількість завершених 
фундаментальних досліджень 2 1 1 0

3. Загальний обсяг наукової 
продукції в ум. друк. арк. 177 266 182 350

4. Кількість методичних 
рекомендацій 86 55 63 68

5. Кількість наукових семінарів, 
конференцій,

з них міжнародних

47

9

61

9

70

1

58

7

6. Кількість захищених 
дисертацій:

кандидатських
докторських

0
0

1
0

1
0

1
0

Входження України до європейського та світового співтовариства створило 
сприятливі умови для розширення співпраці з міжнародними освітніми органі-
заціями. Зокрема, Британською Радою в Україні, Корпусом Миру Сша в Україні, 
американськими Радами з міжнародної освіти, Німецьким культурним цен-
тром Інституту Гете, Французьким культурним центром в Україні, видавництва-
ми Оксфордського університету «Лонгман», «Макміллан хайнеманн», з якими 
ПОІППО тісно контактує [7, 10].

Перспективною і плідною є співпраця ПОІППО з таким зарубіжним партне-
ром, як лабораторія «Макаренко-реферат» Марбурзького університету (ФРН), ке-
рівник – професор, доктор Гьотц хілліг. Відомий макаренкознавець відвідав ін-
ститут у липні 1999 року, а у грудні 2005 року відбулася зустріч із ним працівни-
ків інституту та науковців міста. Віце-президент Міжнародної Макаренківської 
асоціації (Полтава), іноземний член аПН України (Київ) та Російської академії 
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освіти (Москва) Гьотц хілліг пригадав, як почав працювати над дослідженням пе-
дагогічної спадщини а. С. Макаренка. Учений наголосив, що антон Семенович 
знайшов ефективну систему виховання, та копіювати його неможливо, але деякі 
результати педагогічної діяльності майстра надзвичайно цікаві. У наступні роки 
співпраця інституту з лабораторією «Макаренко-реферат» триває.

У межах міжнародного співробітництва у 1998  році Британська Рада 
(харківське регіональне відділення) передала ПОІПОПП комп'ютерну техніку 
для використання учителями англійської мови області. В інституті було створено 
спеціальну дослідницьку групу (СДГ) вчителів англійської мови з використання 
інформаційних ресурсів Інтернету. Упродовж 5 років роботи членами СДГ ство-
рено банк даних навчальних матеріалів з англійської мови, підготовлено 18 посіб-
ників навчальних матеріалів із мережі Інтернет, з якими під час практичних за-
нять на курсах підвищення кваліфікації ознайомлювалися слухачі, маючи змогу 
скопіювати необхідне на електронні носії. У 2003 – 2004 роках роботу СДГ було 
зосереджено на створенні бази даних навчальних матеріалів з англійської мови 
для початкової школи.

щороку в ПОІППО представники американських рад проводять семінари-
презентації програм обміну для вчителів та адміністраторів шкіл «Партнерство в 
освіті» й «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні». Упродовж 
2001 – 2002 років 17 представників області стали національними переможцями і 
брали участь у шести- і восьмитижневих семінарах із підвищення професійної 
майстерності в навчальних закладах Сша. 2003 року в ПОІППО проведений кру-
глий стіл учителів-випускників американських програм обміну «Українська осві-
та в контексті досвіду Сша».

Починаючи з 1993 р., у ПОІППО щорічно проводяться курси для вчителів ан-
глійської мови за участю досвідчених викладачів lee-університету (Сша, штат 
теннесі). 

З 1993 року в школах Полтавщини викладають волонтери Корпусу Миру Сша. 
У 2002  році у ПОІППО працювала доброволець цієї організації емі еллерман. 
Використовуючи інтерактивні форми навчання, вона викладала методику англій-
ської мови на курсах для вчителів, брала участь у районних семінарах, засіданнях 
методичних об’єднань, допомагала в підготовці учнів області до участі в олімпі-
адах. 

2003  року завершив роботу Міжнародний проект з екологічного вихован-
ня «екологіка – екологічна освіта – методи та приклади», здійснюваний спіль-
но з Українською екологічною асоціацією за підтримки шведського Інституту та 
Посольства швеції в Україні. Проект був гарним прикладом співпраці між педаго-
гічними закладами та неурядовими організаціями, освітянами швеції й України. 
Семінари в його рамках відбулися в жовтні 2001  pоку та у березні 2002  року в 
Полтаві на базі ПОІППО та в с. Михайликах шишацького району на базі приват-
ного підприємства «агроекологія». 

З 2003 р. ПОІППО бере участь у Міжнародній освітній програмі «шкільний 
проект з використання ресурсів та енергії SPare», що сприяє залученню учнів 
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загальноосвітніх шкіл області до розв'язання екологічних проблем, зокрема, еко-
номного використання енергії та екоресурсів. У рамках програми в 10 школах об-
ласті було розпочато апробацію посібника з енергозбереження.

У січні 2004 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педа-
гогічної освіти відбувся Міжнародний науково-практичний семінар для вчителів 
і методистів біології області «шкільний проект з використання ресурсів та енер-
гії SPare – глобальний і локальний аспекти», в якому брали участь представник 
Норвезького товариства охорони природи, президент проекту SPare (шкільний 
проект з використання ресурсів та енергії) Даг арне хойстад, київські координа-
тори проекту О. Мельникова та Л. Фірсов, науковці полтавських ВНЗ, представ-
ники Полтавської міської та обласної адміністрацій, методисти, вчителі.

У грудні 2005 року в Полтавському обласному інституті післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. В. Остроградського зібралися на чергову зустріч учи-
телі, які вже кілька років брали участь у проекті, а також були охочі реалізовува-
ти цей проект у майбутньому.  У тренінгу, організованому ПОІППО, була залуче-
на 31 особа. Завдяки інтерактивним методам педагоги ознайомилися з практич-
ними і теоретичними аспектами впровадження курсу «енергозбереження в шко-
лах області». За результатами семінару учасниками було підготовлено рекоменда-
ції для педагогів регіону.

У 2004  році спільно із центром освітньої політики (Львів) було розпоча-
то українсько-польський освітній проект «Підвищення якості роботи шкіл в 
Україні». У його рамках відбулися семінари для директорів шкіл і керівників від-
ділів освіти Полтавщини «Самооцінка роботи школи. Впровадження змін» (лю-
тий, 2004 рік) та «школа, що керує знаннями» (травень, 2004 рік). У семінарах бра-
ли участь тренери центру освітньої політики Л. Гриневич та П. хобзей, координа-
тор проекту в Україні О. Процак, представники товариства викладачів-тренерів 
із Варшави а. Пери та а. Лєвандовська. 

Упродовж 2007  року інститут знову був учасником Міжнародних проектів 
Intel «Навчання для майбутнього», «microsoft: партнерство у навчанні», програми 
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя».

ПОІППО здійснює забезпечення науково-методичної підтримки Державних 
програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, програми «Україна – ЄС», цільового плану «Україна – НатО» 
та обласної програми «Болонський процес і вища освіта Полтавщини».

У травні 2004  року на базі Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського за підтримки Міжнародного 
фонду «Відродження» проведено семінар «Зміст шкільної освіти в контексті єв-
ропейської та євроатлантичної інтеграції» за участю управління освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації, наукової секції «Фундаментальні проблеми 
безперервної освіти» Північно-Східного наукового центру НаН і МОН України, 
проекту «Мережа освітньої політики» Міжнародного фонду «Відродження». У 
роботі семінару, зокрема, брали участь Г. Касьянов, доктор історичних наук, про-
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фесор, радник директора МФВ, О. тягло, доктор філософських наук, професор, 
начальник кафедри філософії і політології Національного університету внутріш-
ніх справ (м.  харків), керівник наукової секції «Фундаментальні проблеми без-
перервної освіти» Північно-Східного наукового центру НаН і МОН України, 
В. Мирошниченко, начальник Головного управління освіти і науки ПОДа, кан-
дидат педагогічних наук. Поставленої мети було досягнуто: з’ясовано, що являє 
собою трансформація змісту загальної середньої освіти в європейських вимірах і 
розроблено план експертизи навчальної літератури, системи її розробки, апроба-
ції та видання, розпочато роботу аналітично-експертної групи з навчальної літе-
ратури та підручників «Мережі освітньої політики» МФВ. Семінар заклав основи 
співпраці ПОІППО з Північно-Східним науковим центром НаН і МОН України 
та формування в Полтавській області регіональної групи експертів навчальної лі-
тератури.

Упродовж 2006 року було видано спеціальний номер журналу «Постметодика» 
на тему «Європейська інтеграція» (№ 3 (67), 2006 р.), посібник підготовлений про-
ректором з наукової роботи С. Ф. Клепком «Філософія освіти в європейському 
контексті» (Полтава, 2006 р.), буклет із переліком адрес для контактів із заклада-
ми Європи «як знайти партнера в зарубіжній освіті», розроблено і направлено в 
районні методичні кабінети відділів освіти «Методичні рекомендації щодо прове-
дення Дня Європи».

Проведено методичний лекторій «актуальні питання європейської інтегра-
ції України» для вчителів соціально-гуманітарних дисциплін, у роботі якого бра-
ли участь співробітники Полтавського обласного управління юстиції, котрі по-
знайомили слухачів із новаціями в українському законодавстві; тренінг для ди-
ректорів шкіл «Критичне мислення – модель навчання та виховання громадян 
суспільства» за підтримки відділу преси, освіти та культури Посольства Сша за 
участю випускниці програми «Партнери в освіті», тренера з громадянської осві-
ти Н. Вукіної; тренінг для директорів шкіл «Урок реформування американської та 
української шкіл» за підтримки Посольства Сша та за участю заслуженого вчи-
теля України В. Громового. 

Успішно пройшла обласна науково-практична конференція у рамках 
Міжнародного Дня рідної мови «Державність української мови і досвід країн сві-
ту з мовної політики», в якій брали участь учителі та науковці області, представ-
ники громадських організацій, творчих спілок, а також німецької, російської, єв-
рейської та вірменської етноменшин.

також працівники інституту стали учасниками Міжнародної конференції 
«Професія вчителя у XXI столітті: європейський вимір», що проходила у трав-
ні 2006  року на базі Львівського ОІППО у межах Міжнародного колоквіуму 
«Європейський вимір української освітньої політики». Під час роботи конфе-
ренції обговорювались питання відповідності стратегії розвитку системи освіти 
України основним положенням Програми ЄеС («еducation and training 2010»); за-
стосування європейських показників якості та індикаторів розвитку освіти; єв-
ропейські підходи до освіти та професійного розвитку педагогічних працівників; 
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роль міжнародних освітніх проектів у підвищенні компетентності вчителя; шля-
хи впровадження Європейських студій у загальноосвітніх навчальних закладах 
України.

У березні 2008 року представники інституту брали участь у першому семінарі 
проекту «школа та громадянське суспільство», що проводився асоціацією спри-
яння міжнародному бізнесу та розвитку спільно з центром європейської політи-
ки (м. Братислава).

У програму курсів підвищення кваліфікації за модулем «Філософія освіти 
для демократії та інформаційні технології» включено лекцію «Європейський ви-
бір: громадянська компетентність, критичне мислення, якість освіти». ПОІППО 
є учасником реалізації проекту «Інформування територіальних громад в ЄС та 
європейської інтеграції: приклад м.  Полтави», який здійснюється Інститутом 
регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» (м.  Київ) 
та центром соціальних досліджень (м.  Полтава) за підтримки Польсько-
американсько-Української ініціативи про Співпрацю.

Працівники інституту беруть активну участь у роботі міжнародних конферен-
цій, форумів, семінарів, здійснюють навчальні зарубіжні подорожі. Робота з реа-
лізації міжнародних зв’язків і заходи щодо інтеграції у ЄС сприяють ефективнос-
ті організації післядипломної освіти, є запорукою подальшого розвитку інститу-
ту як основного методичного центру вдосконалення педагогічних кадрів.

З початку 90-х років хх століття, коли у вітчизняній дидактиці почав викорис-
товуватися термін «інновація», а в освітній діяльності набули поширення нові на-
вчальні технології, оригінальні виховні ідеї, нестандартні підходи в управлінні, 
Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти зосередив зусилля на 
підготовці вчителя, здатного до освітньої діяльності в нових умовах [11, 28].

Організовуючи інноваційну діяльність, інститут керується Законами України 
«Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
авторське право і суміжні права», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльнос-
ті в Україні», положенням «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльнос-
ті» (наказ МОН України від 17.11.2000 р. № 522), особливу увагу звертає на науково-
методичне забезпечення інноваційних процесів, ефективне функціонування мето-
дичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, а також на засоби 
стимулювання інноваційної діяльності педагогів. Відповідно до державних норма-
тивних документів щорічно конкретизуються основні напрями розвитку інновацій-
ного руху в області наказами управління освіти і науки облдержадміністрації.

Склалася певна система впровадження у практику закладів освіти педагогіч-
них інновацій: визначення потреби регіональної системи освіти в модернізації на 
основі збору інформації про педагогічні ініціативи на регіональному та локаль-
ному рівнях; ознайомлення з технікою інноваційної та експериментальної діяль-
ності; щорічна звітність районних відділів освіти про проведення інноваційної та 
експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, яка подаєть-
ся до ПОІППО; аналіз, узагальнення результатів інноваційної діяльності; зане-
сення її результатів до банку даних; здійснення науково-методичного супроводу 
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запровадження педагогічних інновацій в освітню практику; організація спів праці 
з вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами; інформу-
вання про інновації на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, у періодичній 
пресі.

ПОІППО широко пропагує інноваційну діяльність в обласному освітньо-
му просторі. Значну інформацію про інновації педагоги дістали на 35 обласних 
семінарах, 12 науково-педагогічних конференціях, проведених у 2004  році. У 
2005  році відбулись обласні науково-практичні семінари методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, які відповідають за питання здійснення інно-
ваційної та експериментальної освітньої діяльності в районі, з теми «технологія 
здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному 
закладі»; завідувачів районних (міських) методкабінетів з питань організаційно-
методичного забезпечення впровадження інновацій у навчально-виховний про-
цес загальноосвітньої школи; директорів шкіл – «Інноваційні форми організації 
діяльності педагогічної ради школи. Формування управлінської команди освіт-
ньої організації» т. ін.

Відповідно до державних нормативних документів в області щорічно конкре-
тизуються основні напрями розвитку інноваційного руху в регіоні. У 2005 році 
наказ управління освіти і науки № 282 від 19 травня «Про стан та завдання інно-
ваційної та експериментальної діяльності в області» підсумував роботу за остан-
ній навчальний рік, передбачив її впорядкування та подальший розвиток відпо-
відно до чинного законодавства. Для застосування в шкільній практиці інсти-
тут пропонує інноваційні технології, апробовані Міністерством освіти і науки 
України. це, насамперед, розроблена в області інтегрована модель природничо-
наукової освіти за програмою «Довкілля», яку використовують в усіх школах об-
ласті. Працівники науково-методичного центру інтеграції змісту освіти Інституту 
педагогіки НаПН України (директор – академік В. Р. Ільченко) видали до 30 на-
йменувань підручників, науково-методологічних і методичних посібників на до-
помогу вчителю. 

Дослідження ефективності та доступності програми «Довкілля» довели її по-
зитивний вплив на розвиток інтелекту учнів, посилення їх екологічного вихован-
ня та зростання соціальної зрілості. Курс «Довкілля» дає дітям не лише знання 
про людину та середовище, в якому вона існує, а й допомагає зрозуміти необ-
хідність коректного ставлення до них. Інноваційна система «Довкілля» є одним 
з основних досягнень освітян Полтавщини. це інтегрована модель природничо-
наукової освіти, яка має комплекс програм, що охоплюють дошкільне виховання 
і навчання, початкову, основну і старшу школу, а також навчально-методичне за-
безпечення: підручники, посібники для учнів і вчителів. На Полтавщині народи-
лися і діють школи «Довкілля» – лідери освіти». Серед шкіл-лідерів Полтавської 
області слід відзначити: школи №№ 9, 18, 24, 26, 30, 31 м. Полтави; ЗОш №№ 6, 
18 м.  Кременчука; шишацьку спеціалізовану школу імені  В.  І.  Вернадського; 
Новокочубеївську школу чутівського району т. ін. 
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Кожного року до Дня довкілля науково-методичний центр інтеграції змісту 
освіти та Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського проводять всеукраїнські заходи.

Не став винятком і 2008 рік: 17 квітня ПОІППО провів для науковців та учите-
лів з усіх куточків України Всеукраїнський науково-практичний семінар «Система 
навчально-методичного забезпечення освітньої галузі». Семінар проводився з 
метою виявлення проблем, окреслення перспектив переходу вітчизняної школи 
на галузевий підхід у формуванні змісту освіти та вивчення і поширення досвіду 
його навчально-методичного забезпечення. 

У роботі семінару брали участь науковці та викладачі Інституту педагогіки аПН 
України, ПОІППО, ПДПУ, педагоги з різних регіонів України (Дніпропетровської, 
Донецької, Сумської, харківської, Полтавської областей) – всього 86 осіб.

Систему розвивального навчання (за Д. ельконіним та В.  Давидовим) вико-
ристовують 37 учителів у 10 школах Полтавщини [3, 2]. Вона активно впроваджу-
ється у ЗНЗ № 38 м. Полтави як у початковій, так і в основній школі на уроках ма-
тематики, української мови, фізики. Психологічні дослідження, проведені в цьому 
навчальному закладі, показують, що рівень позитивної мотивації у класах розви-
вального навчання вищий від класів із традиційним навчанням предметів. 

Результати психологічних обстежень школярів і спостереження за їх роботою 
показали, що діти, які працюють за системою розвивального навчання, мають 
нижчий рівень тривожності, втомлюваності, ніж учні, котрі працюють за звичай-
ною системою. 

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються громадя-
нознавчі курси «Ми – громадяни України», «Громадянська освіта», запровадже-
ні в Полтавській області з 2001 року. Ними охоплено близько 30 тисяч учнів шкіл 
Полтавщини [6, 5]. 

Значна організаційна робота проведена в регіоні з упровадження предмета 
«Основи економіки». На курсах, семінарах учителі були підготовлені до викорис-
тання інтерактивних технологій викладання предмета (кейс-метод, метод проек-
тів), що дало змогу наблизити школярів до реальних життєвих ситуацій. Високу 
результативність з цього напрямку роботи мають у школах м. Комсомольська, де 
з 2003 – 2004 навчального року запроваджено курси за вибором: «Бізнес у дії», 
«Міжнародний ринок», «Сімейна економіка», «Основи економічної теорії та осно-
ви малого бізнесу». Успішному викладанню цих курсів сприяла співпраця гім-
назії та НВК м. Комсомольська з міжнародною організацією «Джуніор ечівмент 
України». Загалом у 78 школах області економічну освіту у вигляді курсів за вибо-
ром здобувають понад 2 тисячі учнів під керівництвом 448 учителів [3, 4].

Для вчителів базових шкіл, котрі викладають курс «Основи здоров’я» в об-
ласті, у серпні 2005 року вперше було проведено тренінги з підготовки до викла-
дання нового предмета на основі використання інтерактивних методів навчання, 
уроків-тренінгів, електронних презентацій. Слухачі отримали підручники, опо-
рні конспекти, розробки презентацій, нормативні документи, зошити для учнів 
та інформацію на електронних носіях.
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З 2005 року започатковано діяльність творчої групи вчителів-філологів з про-
блеми «Упровадження нових педагогічних технологій на уроках української мови 
та літератури». 

Працівники інституту здійснюють науково-методичне керівництво школа-
ми, які отримали новий статус після проведення інноваційних курсів-ОДГ (ав-
тор – Н.  І.  Білик) на базі педколективу (Калениківська спеціалізована школа 
Решетилівського району, Жовтневий еколого-валеологічний НВК, спеціалізова-
на школа розвитку дитини, Великопавлівська спеціалізована школа Зіньківського 
району та ін., автор – Н. І. Білик).

У ПОІППО розроблена й діє дистанційна модель (консалт-курси) післяди-
пломної освіти вчителів, головна мета якої – трансформування наукової інфор-
мації та перетворення її на знання, співтворчість теоретиків і практиків освіти. 

У дошкільному вихованні та початковому навчанні творчо використовують 
уже відомі прогресивні технології, що мають визнане філософське обґрунтуван-
ня. це педагогіка М. Монтессорі, елементи якої використовують 60 % із 474 дитя-
чих навчальних закладів Полтавщини. У дошкільних навчальних закладах № 59 
м. Полтави та «Сонечко» м. Пирятина втілюється у практику роботи вальдорф-
ська педагогіка. 

Результатом такої діяльності була участь освітян області у вересні 2005 року 
у Другій виставці-презентації Міністерства освіти і науки України «Інноваційні 
технології навчання», на якій було представлено 14 тематичних стендів «Освіта 
Полтавщини», що висвітлювали роботу Полтавського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освітися імені М. В. Остроградського, автозаводського 
району м. Кременчука та Комсомольського міського відділу освіти, Зіньківського, 
Карлівського, Новосанжарського, Решетилівського та хорольського районних 
відділів освіти. Делегація Полтавської області за активну інноваційну діяльність з 
модернізації національної системи освіти була нагороджена 8 дипломами учасни-
ка та почесним дипломом виставки-презентації.

У 2008  р. у навчальних закладах Полтавської області проводяться 6 експе-
риментів: 2 – всеукраїнського рівня («Соціальна адаптація та інтеграція в сус-
пільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організа-
ції їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та «Управління іннова-
ційною діяльністю в умовах сучасного навчального закладу») і 4 – регіонального 
(«Здоров’язберігальні технології як умова формування культури здоров’я учнів 
загальноосвітнього навчального закладу»; «Упровадження вальдорфської педа-
гогіки у практику роботи дошкільних навчальних закладів Полтавської області»; 
«Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного проце-
су»; «Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення 
загальної географії»).

Усього перебувають у статусі експериментальних 19 навчальних закладів об-
ласті (з них – 4 дошкільних). В експериментах задіяні 5196 учнів та 427 педагогів 
[3, 3]. 
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Завершився експеримент всеукраїнського рівня «Психолого-педагогічне про-
ектування соціального розвитку особистості учнів», що проводився у гімназії 
імені т. Г. шевченка м. Миргорода. У квітні 2007 року на базі школи відбувся під-
сумковий семінар «Результати експериментальної роботи Миргородської гімназії 
імені т. Г. шевченка». 

Проблеми перебігу експериментальної діяльності в навчальних закладах об-
ласті систематично заслуховуються на вченій раді інституту. Упродовж 2007 року 
були заслухані питання:  «Про виконання програми експериментальної роботи 
(діагностично-концептуальний етап)»; «Управління інноваційною діяльністю в 
умовах сучасного навчального закладу», «Про перебіг експериментальної діяль-
ності «Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи дошкільних 
навчальних закладів Полтавської області»; «Про стан експериментальної діяль-
ності в спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова».

У 2007  році ПОІППО надавалась допомога методичним кабінетам м.  Кре-
менчука, м. Лубен, м. Комсомольська, Лубенського, Пирятинського, Полтавського, 
Решетилівського районів та  ін. з питань технології проведення інноваційної ді-
яль ності. Продовжує працювати творча група директорів інноваційних закладів 
з розробки моделі «школи майбутнього», у режимі якої працюють нині 48 інно-
ваційних навчальних закладів області. Для них було проведено низку семінарів з 
відповідної проблематики: «Упровадження педагогічних інновацій у навчально-
виховний процес освітнього закладу як шлях до створення «школи майбут-
нього»; «Управління процесом упровадження інновацій як фактор формування 
«школи майбутнього»; «Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і прак-
тика навчального закладу». Для цієї категорії керівників проведено конференцію 
«Інноваційні ідеї, технології навчання як основа створення «школи майбутньо-
го» на базі обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевос-
ті імені а. С. Макаренка (с. Ковалівка), який є пілотним майданчиком для апроба-
ції різних моделей навчання та виховання.

У квітні 2008  р. на базі Розсошенської гімназії Полтавського району відбув-
ся обласний семінар керівників таких шкіл з теми «Управління процесом фор-
мування готовності педагога до здійснення інноваційної діяльності в контексті 
Державної цільової соціальної програми «школа майбутнього» на 2007  –  2010 
роки».

Педагоги області у своїй практичній діяльності використовують технології ін-
терактивного навчання, особистісно орієнтованого навчання та виховання, ін-
тенсивного вивчення української мови, громадянської освіти, профільного на-
вчання, теорії фізичного виховання, оздоровлення дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку, здоров’язберігальні технології навчання, трансформації пе-
дагогічних ідей В. О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, розви-
тку креативного мислення, інтегрованої моделі природничо-наукової освіти за 
програмою «Довкілля», нестандартні підходи до навчання непідготовленому мов-
ленню як засобу спілкування англійською мовою, елементи музичного вихован-
ня Карла Орфа, модульно-рейтингову систему навчання, технологію використан-
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ня опорно-сигнальних схем на уроках української мови та літератури, а також 
програми «Крок за кроком», «Перші кроки», «Сприяння просвітницькій роботі 
«Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» та ін. 

Найширше використовуються інтерактивні технології, які формують уміння 
та навички міжособистісного спілкування, допомагають учням приймати рішен-
ня, успішно вирішувати проблеми, критично й творчо мислити, ефективно спіл-
куватися.

На семінарах, курсах підвищення кваліфікації ПОІППО постійно навчає пе-
дагогів області практично застосовувати тренінгові форми викладання в за-
гальноосвітніх навчальних закладах. Зокрема, за сприяння МОН України та 
Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІДу в Україні на базі інституту було підготовле-
но до викладання біології та основ здоров’я у формі тренінгів 256 педагогів регі-
ону.

активно входить у практику роботи шкіл області проектна технологія, яка 
особливо актуальна на уроках трудового навчання. В її основу покладено про-
відні ідеї особистісно зорієнтованого навчання та свободи творчості школярів, 
за якими навчально-виховний процес будується відповідно до потреб, інтересів 
і здібностей дітей. Проектна технологія вимагає якісно нової системи підготовки 
педагога, тому значну увагу інститут приділяє навчанню методиці економічного 
навчання та виховання учнів. 

Практика викладання зарубіжної літератури показала, що в школах 
Полтавщини успішно використовують сучасну педагогічну технологію, яка базу-
ється на принципах проекту «читання та письмо для критичного мислення», що 
розроблений викладачами Міжнародної асоціації читачів і спрямований на роз-
виток самостійного свідомого мислення учнів.

Полтавська область у рамках програми microsoft «Партнерство в навчан-
ні» розпочала підготовку педагогічних працівників через проведення навчаль-
них семінарів з проблем «Методика викладання курсу «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій» та «Основи інформаційно-комунікаційних техноло-
гій». За цією програмою вже підготовлено понад 800 вчителів.

Кафедра менеджменту освіти сприяє відпрацюванню інноваційних моделей 
управління, зокрема, впровадженню моделі державно-громадського управління 
в загальноосвітніх навчальних закладах, що передбачає, з одного боку, посилен-
ня співпраці з органами державної влади, місцевими громадами та підприємства-
ми, а з іншого – розвиток учнівського самоврядування та демократизацію життя 
навчальних закладів. 

Кафедра методики змісту освіти впроваджує моделі формування ключових 
життєвих компетентностей у процесі профільного навчання.

Одним із пріоритетних завдань інституту є впровадження в обласний освіт-
ній простір новітніх освітніх технологій через різні форми участі його працівни-
ків у міжнародних  інноваційних проектах. У червні–вересні 2007 року на базі 
центрального осередку вдосконалення вчителів під Варшавою відбулися на-
вчальні курси «Українські лідери європейської та євроатлантичної інтеграції» в 
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рамках українсько-польського проекту «Розробка, запровадження і поширення 
міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інте-
грації України», у яких брали участь методист ПОІППО Олена Стоцька та дирек-
тор Комсомольської гімназії імені  В. О. Нижниченка Лідія Полобок. Вони розро-
били 20-годинний тренінговий курс навчання вчителів Полтавщини. У результа-
ті чого педагоги області вдосконалюють навички проведення занять із викорис-
танням активних методів навчання. 

цього ж року освітяни Полтавщини включилися в українсько-нідерландський 
проект «Громадські платформи освітніх реформ в Україні», завданням якого є 
створення ефективної моделі професійної педагогічної спільноти, громадськос-
ті та влади у розв’язанні освітніх проблем. Працівники інституту брали участь 
у навчальній програмі провідних викладачів системи післядипломної педагогіч-
ної освіти, метою якої є підготовка нового покоління викладачів-тренерів систе-
ми післядипломної педагогічної освіти як носіїв прогресивних змін в освітніх ін-
ституціях України. Реалізація програми дозволить вирішити такі актуальні про-
блеми: запровадження інноваційних підходів у підвищенні кваліфікації вчителів, 
підготовка нової генерації викладачів-тренерів для системи післядипломної пе-
дагогічної освіти, розробка нових ресурсів і засобів для навчальних закладів. У 
квітні 2008 року відбувся тренінг експертів з теми «школа майбутнього» в рам-
ках цього проекту на базі ПОІППО. його провели тренери Міжнародного цен-
тру вдосконалення шкільництва (Нідерланди) шпір  тендосхат та альберт-ян 
Крікке. Мета тренінгу – підготувати фасилітаторів з числа українських освітян. 
Фасилітаторами-експертами стали 25 освітян – працівників ПОІППО, шкіл, ра-
йонних відділів освіти.

Великого значення інститут надає вивченню та поширенню кращого досві-
ду педагогів області, використовуючи для цього, поряд з іншими формами, кон-
курси професійної майстерності. На виконання Указу Президента України від 
29.06.1995 року № 489 «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель року» та відповід-
ної постанови Кабінету Міністрів від 11.08.1995  року №  638 в області щорічно 
проводяться конкурси за визначеними номінаціями. Упродовж 1997 – 2003 років 
у заочному етапі обласного конкурсу брали участь 399 учителів різних номінацій 
із 30 районів і міст області [5, 7]. У наступні роки (2004 – 2007) число учасників 
становило 341 особу.

У 2004  році в конкурсі «Учитель року» педагоги брали участь у 5 номінаці-
ях. Оргкомітету було надіслано матеріали від 90 педагогів (найбільша кількість за 
весь час проведення конкурсів). У лютому цього року відбувся заочний відбірко-
вий етап обласного конкурсу. Журі відібрало по 5 кращих претендентів із кожної 
номінації для участі в очному етапі обласного конкурсу, який відбувся 23–26 лю-
того. 

Переможцями конкурсу стали: Ольга Владиславівна Сутула, учитель зару-
біжної літератури гімназії м. Карлівки; Ірина Вікторівна шаволіна, учитель ма-
тематики НВК №  28 м.  Полтави; Раїса Григорівна Робах, учитель біології ЗОш 
І–ІІІ ст. № 22 Крюківського району м. Кременчука; Ірина Петрівна цвелих, учи-
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тель початкових класів ліцею № 4 автозаводського району м. Кременчука; Любов 
Василівна Михайлик, заступник директора ліцею №  4 автозаводського району 
м. Кременчука.

У 2005  році в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 
брали участь 80 педагогів із 28 районів і міст області. Переможцями були ви-
знані: Наталія Георгіївна Медведенко, учитель української мови та літерату-
ри ліцею економічно-правової та лінгвістичної освіти №  11 Крюківського ра-
йону м. Кременчука; Наталія Олександрівна Брага, учитель історії гімназії № 30 
м.  Полтави; Микола Васильович Нестеренко, учитель фізики Староіржавецької 
загальноосвітньої школи I–III  ступенів Оржицького району; Ніна Михайлівна 
Куценко, учитель фізичної культури Опішнянської спеціалізованої школи 
Зіньківського району; Лілія Леонідівна халецька, учитель музики навчально-
виховного об’єднання №  14 м.  Полтави. Учитель фізики Староіржавецької за-
гальноосвітньої школи I–III  ступенів Оржицького району Микола Васильович 
Нестеренко став учасником очного етапу ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2005».

У 2006  році у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 
брали участь 86 осіб із 28 районів області.

Серед 25 учасників очного етапу 15 (60 %) мали вищу кваліфікаційну ка-
тегорію, з них 7 (47 %) – зі званнями. Переможцями стали: Валентина Іванівна 
Куріпта, вчитель початкових класів ЗОш І-ІІІ  ступенів №  36 м.  Полтави; Ігор 
Леонідович Гаврильчук, викладач інформатики обласного ліцею-інтернату для об-
дарованих дітей при Кременчуцькому педучилищі; Богдан Васильович Портяний, 
учитель географії навчально-виховного комплексу імені  Л.  І.  Бугаєвської 
м. Комсомольська; Ольга Євгеніївна Бондарєва, вчитель хімії ЗОш І-ІІІ ступенів 
№ 22 Крюківського району; Лідія Іванівна Бурлака, вчитель німецької мови гімна-
зії імені В. О. Нижниченка м. Комсомольська. Кожен із цих педагогів – визнаний 
майстер педагогічної справи. Усі вони досконало володіють теорією та методикою 
викладання свого предмета. Достатньо високий професійний рівень, знання ди-
тячої психології, сучасної дидактики, інформаційних технологій виокремлює їх 
з-поміж інших освітян. Проведені ними уроки показали, що ці вчителі уміють ство-
рювати оптимальні умови для розвитку та самовираження учнів. Б. В. Портяний, 
учитель географії НВК імені Л. І. Бугаєвської м. Комсомольська, зі своєю учнів-
ською командою в жовтні 2006 року посіли ІІІ місце на ІІ Всеукраїнському турнірі 
юних географів. Право на участь в очному етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року-2006» вибороли Ольга Євгеніївна Бондарєва, вчитель хімії ЗОш 
І–ІІІ ступенів № 22 Крюківського району м. Кременчука та Лідія Іванівна Бурлака, 
вчитель німецької мови гімназії імені В. О. Нижниченка м. Комсомольська.

У 2007 р. у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» взяли 
участь 85 педагогів із 29 районів і міст області. 

Учасники цього етапу брали участь у чотирьох конкурсах: майстер-клас «я ро-
блю це так», практична робота, урок, самоаналіз проведеного уроку. Всі вчителі-
конкурсанти – досвідчені педагоги, котрі мають понад 10 років педагогічного 
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стажу. 16 із 25 учасників (64%) мали вищу категорію, половина з них – звання 
«учитель-методист» та «старший учитель». 16 учителів (64 %) працювали в шко-
лах нового типу. 7 педагогів із 25 вже не вперше брали участь в обласному турі 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

Переможцями обласного туру конкурсу в номінаціях були визнані: Ірина 
Валентинівна Мітіна, учитель української мови та літератури гімназії іме-
ні  В.  О.  Нижниченка м.  Комсомольська; Світлана Миколаївна ховрак, учитель 
математики ліцею № 4 м. Кременчука; едуард Геннадійович Фісун, учитель права 
гімназії № 6 м. Полтави; Любов Миколаївна андрієвська, учитель образотворчого 
мистецтва спеціалізованої школи № 6 м. Лубен; Сергій Павлович Поплюйко, учи-
тель трудового навчання Градизької гімназії Глобинського району.

Усі вони брали участь у відбірковому етапі ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2007». І. В. Мітіна, С. М. ховрак, е. Г. Фісун, Л. М. андрієвська про-
йшли до його очного етапу. С. М. ховрак стала лауреатом ІІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2007».

У 2008 році в конкурсі взяли участь 88 осіб.
19 лютого відбувся очний етап II (обласного) туру конкурсу. Він був досить на-

пруженим і складним: демонстрація майстер-класу, виконання практичної роботи, 
проведення уроку. Учасники гідно пройшли всі випробування, а кращі з них виборо-
ли почесне звання «Учитель року – 2008». це Ольга Вікторівна хвостенко – учитель 
початкових класів Полтавської спеціалізованої школи № 5; Ірина Леонідівна Бабко 
– учитель біології ЗОш І–ІІІ ст. № 10 м. Кременчука; тетяна анатоліївна Мищенко 
– учитель зарубіжної літератури Кременчуцького ліцею №  11; Людмила Георгіївна 
Дудка – учитель історії Кременчуцького ліцею № 11 та Віктор Іванович шульга – учи-
тель фізичної культури Полтавської ЗОш І–ІІІ  ст. №  12. Саме вони представляли 
нашу область у III турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008». 

Дбаючи про підтримку та створення умов для розвитку обдарованої молоді, 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти приділяє по-
стійну увагу організації та проведенню учнівських олімпіад із базових дисциплін.

Кількість учасників ІІІ і Іv етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 2002 – 
2008 рр. наведено в таблиці: 

Рік
Кількість учасників ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Кількість учасників 
ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 
2002 1489 64
2003 1580 72
2004 1828 66
2005 1885 66
2006 1875 58
2007 1764 49
2008 1711 64
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традиційно високі результати демонстрували учні НВК №  31 та ліцею №  1 
м. Полтави, ліцею № 4, гімназії № 5, спеціалізованої школи № 10 м. Кременчука, 
ліцею №  6 м.  Лубен, гімназії міста Комсомольська, хорольської гімназії, 
Новосанжарського НВК.

У процесі підготовки школярів до участі в предметних олімпіадах проводили-
ся за 30-годинною програмою відбірково-тренувальні збори учнівських команд, 
засідання обласного оргкомітету щодо підготовки та проведення олімпіад (голова 
– П. І. Матвієнко), були складені і надруковані програми ІІІ (обласного) туру зма-
гань з фізики, біології, правознавства, трудового навчання та інших базових дис-
циплін. Результати участі команди Полтавської області у Іv етапі Всеукраїнських 
олімпіад регулярно заслуховувалися на засіданнях вченої ради ПОІППО, а про-
позиції щодо поліпшення роботи з обдарованими учнями узагальнювалися в до-
повідних записках управлінню освіти і науки облдержадміністрації «Про стан ро-
боти з обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах із профіль-
ним навчанням, ліцеях, гімназіях, спеціалізованих школах області».

Своєрідним центром наукової та навчально-методичної інформації ПОІППО 
є бібліотека (завідувачка – т.  Є.  Курєнкова). У загальнобібліотечній системі 
України на бібліотеки інститутів післядипломної освіти покладені завдання фор-
мування галузевого національного ресурсу з педагогіко-психологічних питань і 
бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових працівників, управлін-
ських кадрів, професорсько-викладацького складу, вчительства, студентства, 
учнів і всіх інших користувачів, яким необхідна профільна інформація. 

Загальний фонд бібліотеки систематично оновлюється, розширюється. У 
1991 році він становив 20 104 примірники, у 1993 – 20 959, у 1994 – 21 128, у 2005 – 
24 774, у 2006 – 25204, у 2007 – 25 683, а в 2008 – 27 330 примірників. щорічно бі-
бліотека обслуговує близько 9 тисяч користувачів (на початку 90-х років ця циф-
ра не перевищувала 6 тисяч), оформляє книжкові виставки, видає тематичні до-
відки, готує рекомендаційні покажчики літератури. Упродовж 2007 – 2008 рр. ре-
комендаційні списки літератури були складені з таких актуальних тем: «Зовнішнє 
тестування: проблеми і перспективи»; «Метод проектів – ефективна технологія 
навчання»; «Профільне навчання – веління часу»; «Проблематика компетентніс-
ного підходу до навчання у вітчизняній літературі» тощо.

У бібліотеці створено 23 постійно діючі виставки, тематика яких також мак-
симально суголосна сучасним освітнім реаліям. це, наприклад, «Сучасна освіта 
в контексті реформування»; «Дванадцятирічна освіта: реалії та перспективи»; 
«Профорієнтація в умовах профілізації ЗНЗ»; «Болонський процес і традиції 
української освіти»; «Об’єднана Європа – сучасна модель розвитку суспільства» 
т. ін.

Великим попитом у слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників користуються наші педагогічні журнали «Постметодика» та «Імідж су-
часного педагога». 
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Бібліотека передплачує понад 100 назв періодичних загальнопедагогічних і фа-
хових видань України, 18 найменувань газет Видавничого дому «шкільний світ» 
отримує безкоштовно.

Бібліотечний фонд містить також літературу Британської Ради (близько 400 
примірників), видання німецькою мовою (понад 150 примірників). Значна увага 
приділяється інформуванню читачів щодо європейської інтеграції України. так, 
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 31.03.1994 року «Деякі пи-
тання організації виконання Державної програми інформування громадськості з 
питань європейської інтеграції України у 2004 – 2007 роках» у бібліотеці складе-
но рекомендаційні бібліографічні покажчики «Співробітництво між Україною та 
ЄС у галузі освіти і науки» з розділом «Європейський лікнеп», у якому демонстру-
ються книжкові новинки, інформація про те, де і як можна придбати ці книжки. 
Оформлена книжкова виставка «Європейський вибір», постійно діюча виставка 
«Мова, освіта, культура в контексті Болонського процесу».

У рамках програми «Європа в школі» бібліотекою підготовлені бібліографічні 
покажчики літератури. Відкриті два нові розділи в картотеці газетно-журнальних 
статей «Європейський вибір України», «Європа в школі». Відкритий новий роз-
діл у бібліотечному фонді, укомплектований літературою «Європейський вибір».

Постійний пошук нових ефективних технологій, прагнення до формування 
системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з ме-
тодичним колективом сприяють утвердженню бібліотеки як культурного, інфор-
маційного й освітнього центру, який одержує, зберігає та розповсюджує інформа-
цію, здатну задовольнити будь-які запити читачів-користувачів.

Загалом у 1991 – 2008 рр. основними досягненнями Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені  М.  В.  Остроградського ста-
ли підвищення якості професійно-практичної підготовки учительства, зміцнення 
партнерських зв’язків з освітніми установами області, впровадження сучасних ін-
формаційних, телекомунікаційних технологій, гнучких навчальних програм пере-
підготовки, що базуються на застосуванні інтерактивних форм і методів навчан-
ня, розширення участі ПОІППО у міжнародних наукових, науково-технічних і 
навчальних програмах, успішна реалізація навчання педагогів області за програ-
мою Intel «Навчання для майбутнього», за що компанія «Intel» нагородила інсти-
тут Дипломом за впровадження механізму об’єктивної оцінки здібностей учите-
лів до наукової та педагогічної діяльності та інші вагомі результати.

ПОІППО розташований у чотириповерховому приміщенні загальною площею 
1680  кв.  м, має актову залу на 100  місць, 8 навчальних аудиторій на 240 місць, 
2 навчальні комп’ютерні класи, комп’ютерну лабораторію, 15 сучасних тЗН, 52 
комп’ютери та 35 одиниць периферійної техніки, бібліотеку та читальний зал, 
гуртожиток на 200 місць, санаторій-профілакторій на 60 місць, транспортні за-
соби. У 2006 році здійснено ремонтні роботи на 651  тисячу гривень, придба-
но 12 комп’ютерів, 2 ноутбуки, автомобіль [9, 6]. В інституті створена необхід-
на матеріально-технічна база, яка дозволяє на належному науково-методичному 
рівні забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників області.
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Керівництво інститутом здійснюють ректор (з січня 2008 року кандидат педа-
гогічних наук В. В. Зелюк), проректори з наукової роботи (кандидат філософських 
наук, доцент С.  Ф.  Клепко), навчально-методичної роботи (В.  М.  Золотухіна), 
навчальної роботи (т.  О.  Кравченко), із загальних питань (Бєлкін  В.  В.). 
Висококваліфікований штат закладу становить: докторів наук – 3; професорів – 4, 
кандидатів наук – 21, методистів – 67 (з яких 41 мають вищу кваліфікаційну кате-
горію).

Отже, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського є потужним науково-методичним центром регіону, 
здатним виконувати складні завдання сьогодення.
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1.4. Історіографічні джерела про розвиток освіти на Полтавщині

Історія освіти у Полтавському краї досліджується вже не один десяток років, 
але так і залишається до кінця не розкритою. У багатовимірному понятті «осві-
та» криється незчисленна кількість відношень, і кожен, хто ставить собі за мету 
їх розкрити, заглиблюється у безмежний простір, який інтегрує в собі всю суму 
знань Полтавської землі, України s навіть світу.

Питання якості освіти, її результативності хвилювало суспільно відповідаль-
них людей у всі часи: як на початку XIX століття, так і зараз, на початку XXI, бо 
саме від неї залежить добробут та процвітання народу, його майбутнє. тому, ви-
значаючи напрями та пріоритети розвитку сучасної освіти, педагоги Полтавщини 
повинні вчитися у своїх попередників, враховувати весь їх багатий педагогічний 
досвід: як досягнення, так і помилки.

а те, що нам є чому вчитися, не викликає сумнівів. Полтавщина вважається 
духовною столицею України, і це значною мірою є заслугою освітньої діяльності 
наших попередників, результатом їх самовідданої праці. Наша земля багата на ве-
ликих педагогів та мислителів, що залишили нам у спадок величезний скарб – свої 
досвід та знання. І обов’язок сучасних педагогічних працівників не просто доско-
нало вивчити його, а зберегти наступність педагогічної думки,  дбайливо корис-
туватися цим скарбом і примножувати його.

На початку XIX століття питаннями освіти у Полтавській губернії опікувався 
відомий письменник та громадський діяч В. В. Капніст, який 1802 року був при-
значений на посаду директора народних училищ Полтавської губернії. У 1803 році 
Указом малоросійського генерал-губернатора князя О. Б. Куракіна засновуються 
училища у всіх повітах губернії, а в Полтаві — гімназії. так, у 1806 році було від-
крито повітові училища у Кременчуці й Ромнах, у 1808 році – гімназію у Полтаві і 
повітове училище у Кобеляках, у 1810 році – Полтавський будинок виховання для 
дітей бідних дворян (у якому директором став І. П. Котляревський, а згодом на-
вчався М. В.Остроградський), у 1812 році – повітове училище у Прилуках, 1813 
році – у Лохвиці, Миргороді і хоролі, у 1814 році – у Пирятині і Лубнах, у 1815 
році – у Гадячі й Зінькові. У 1818 році завдяки зусиллям В. В. Капніста у Полтаві 
відкрито Інститут шляхетних дівчат, нині будинок Полтавського національного 
технічного університету (Першотравневий проспект, 24), духовне училище (нині 
будинок сільськогосподарського технікуму по вул. Сковороди, 18), у 1820 році – 
школу садівництва, у 1823 році – школу краснописців, де вчили швидко, правиль-
но і каліграфічно писати. О. Б. Куракін утримував за власний рахунок 20 пансі-
онерів — учнів із дітей бідних дворян. У 1840 році відкривається Полтавський 
Петровський кадетський корпус.

Серед передових людей Полтавщини, які прагнули бачити свій народ освіче-
ним, набуває поширення будівництво шкіл за власні кошти. так, братами С. В. та 
І. В. Капністами збудовано і відкрито школу у селах Пузикову і трубайцях (1832 р.) та 
у селі Бригадирівці (1842 p.), О. В. Капністом – в Обухівці (тепер Велика Обухівка 
Миргородського району) (1836 р.) та у Ковалівці (шишацького району) (1841 p.), 
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П. Капністом та О. Магденком – у Глобиному та Миколаївці (тепер Фрунзівка) 
(1835 р.), В. Паульсоном – у Городищі (1844 p.), Є. П. Гребінкою – у Рудці (тепер 
Березова Рудка) (1847 p.).

У 1842 році почалося створення парафіяльних шкіл у державних селах коштом 
сільських громад та міністерства державних маєтностей. Наприкінці 1850-х років 
у Полтаві організовується «Громада» – напівлегальна організація демократичної 
української інтелігенції, що займалася культурно-освітньою роботою, організаці-
єю гуртків освіти, недільних шкіл, видавництвом популярних книжок для народ-
ного читання, влаштування театральних вистав, збиранням й вивчанням укра-
їнського фольклору і старожитностей. Найбільш відомими діячами Полтавської 
«Громади» були В. В. Лобода, Д. П. Пильчиков, О. І. Стронін, О. я. Кониський, М. 
П. Драгоманов, М. П. Старицький, Панас Мирний, С. І. Милорадович, Р. Стеблін-
Камінський, Г. П. шерстюк т. ін.

Про стан освіти в Полтавській губернії в кінці XIX століття довідуємося із 
скупих рядків енциклопедії: «Мужскія и женскія гимназіи имеются в Прилуках и 
Лубнах, реальныя училища и женскія гимназіи – в Кременчуге и Ромнах. Духовные 
училища в Переяславле, Ромнах и Лубнах, женское 3-х классное училище духовна-
го ведомства в Лавде, женскія прогимназіи в Кобеляках, Зенькове, Переяславле, 
Хороле и Золотоноше. Фельдшерская школа (губернскаго земства), дегтяревское 
ремесленное училище  с 4 мастерскими, лубенская сельскохозяйственная школа, 
школа садоводства и огородничества 2-го разряда. По смете губернскаго зем-
ства, на народное образованіе в 1897 г. назначено 147138 руб. (в 1867 г. - 5471 руб.). 
Губернское земство даетъ на содержание дегтяревскаго училища 20 тыс. р., лубен-
ской школы и художественно-промышленной в городе Миргороде имени Н.В. Гоголя 
по 10 тыс. р., школы садоводства – 8368 р., школы при исправительном приюте 
– 2 тыс. руб., гимназій лубенской – 8550 руб. и прилукской – 5 тыс. руб., реальным 
училищам: полтавскому – 8740 р., роменскому и кременчугскому по 5 тыс. руб. В 
1897 г. губ. земство ассигновало на курсы педагогическіе 1800 р., на библіотеки, 
читальни, чтенія и изданія книг – 5750 р., на публичныя библіотеки и читальни 
в г. Полтаве и Лубнах – 550 р., на фельдшерскую школу – 25544 р. В 1861 г. в гу-
берніи считалось 661 училище, с 14617 учащ.; большинство школ влачило жалкое 
существованіе, многія школы числились только на бумаге. В 1895 г. в ведение ди-
рекции народных училищ было: городских 3-х классных училищ – 4 с 537 учащим., 
2-х классных – 8  с 767 учащ., уездных – 3  с 194 учащ., частных православных – 12 с 
242 уч., еврейских казенных  – 2 с 309 уащч., частных – 26 с 721 учащ., талмуд-тор 
– 4 с 742 учащ., хедеров – 418 с 4567 учащ., иноверческих начальных школ – 5 с 235 
учащ., министерских 2-х классных училищ – 18 и одно-классных – 14, городских 
приходских и начальных – 39, общественно-земских 650; всего начальн. школ (не 
считая иноверческих) –  721.   Учащихся  в   1895  г.   было  59396   (мальчиков  52242, 
девочек 7154); окончило курс 5537 чел. Законоучителей было 683, учителей 528, 
учительниц 548. Из учителей от 200 до 300 руб. и более в год получали 427 чел., 
из учительниц - 322. Собственный помещенія имели 682 школы. Во всех школьных 
библіотеках было 422690 томов; в 1895 г. пріобретено книг на 13507 руб. На содер-
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жаніе 650 общественно-земских училищ поступило в 1895 г. от земства 232791 
руб., от сельских обществ 74920 руб., платы за учение 6188 руб., других сумм 11736 
руб., всего 325735 руб. На министерскія 2-х классныя училища поступило от зем-
ства 5950 руб., от сельских обществ 7928 руб. и на одно-классныя мин. –  от зем-
ства 3993 руб., от сельских обществ 3174 руб. Церковно-приходских школ было 
339, школ грамоты 466. В них училось 23479 чел.; окончило курс 681. Содержаніе 
их обошлось в 84847 руб. (в том числе от земства 7431 руб. и сельских обществ 
4945 руб.). В 1896 г. всех учебных заведеній было в губ. 2142, учащихся 87227 мальч. 
и 17959 дев., всего 105186 чел.»2

Звичайно, сьогодні освіта Полтавщини виглядає значно потужнішою і ефек-
тивнішою. Сучасний та історичний світовий педагогічний досвід узагальнено у 
довіднику «Педагогічні технології. Досвід. Практика», у якому гідне місце займа-
ють педагогічні надбання наших земляків3. 

Історія земської освіти у межах колишньої Полтавської губернії досліджена у 
монографії Р. Гавриш «Земська школа на Полтавщині» (1998) 4. На тлі складної та 
суперечливої суспільно-політичної ситуації другої половини хІх – початку хх 
століть висвітлено діяльність земського самоврядування щодо проблем матері-
ального забезпечення навчальних закладів, фахової підготовки вчительських ка-
дрів, здійснення українізації школи.

Інтерес до історії освіти, до розвитку педагогічної думки на Полтавщині ні-
коли не згасав5, проте в останнє десятиріччя XX століття звернення до історич-
них джерел набуло нового змісту, оскільки виникла необхідність переосмислення 
української історії взагалі та розвитку освіти українського народу зокрема6.

Ґрунтовне дослідження історії розвитку освіти на Полтавщині здійснено 
у монографії авторів П.  Г.  шемета, М.  С.  Пашко, В.  І.  шульги, І.  В.  Охріменка 
(1998). автори розкривають історичні аспекти освіти рідного краю, глибину пе-
дагогічної думки, відданість наших земляків ідеям розвитку освіти та вихован-
ня. характеризується внесок відомих українських педагогів: а.  С.  Макаренка 
та В.  О.  Сухомлинського, Г.  С.  Сковороди, В.  В.  Капніста, В.  а.  Євтушевського, 
М. О. Максимовича, О. І. Строніна, Д. П. Пильчикова, Ф. І. Симашка, О. О. Потебні, 
М. П. Драгоманова, П. Г. Житецького т. ін.

Глибоким дослідженням  історії рідного краю вирізняються праці В. Н. Жук, се-
ред її робіт знаходимо нарис «Один з цікавих навчальних закладів минулих часів», 
в якому розкривається історія Петровського Полтавського кадетського корпусу, 
у приміщенні якого зараз розміщується архітектурний факультет Полтавського 
технічного університету імені ю. Кондратюка.

Імпульсом до системного і масового ознайомлення освітян Полтавщини з пе-
дагогічним надбанням минулого стало видання обласним управлінням осві-
ти і Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського журналу «Постметодика», який почав виходити у світ 
з 1993 року. Для Полтавщини ця подія після жорсткої системи обмеження регі-
ональних видань не була оригінальною, а стала продовженням традицій губерн-
ського земства.
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так, у Полтаві розпочинало свою роботу перше в Україні видавництво пе-
дагогічної літератури «Український учитель». Створене у 1906 році за участю 
П. Мирного, Г. шерстюка, М. Дмитрієва, Г. Маркевича, видавництво випускало 
книжки загальноосвітнього напрямку. За роки діяльності видавництва в Полтаві 
(1906 – 1908) було видано книги 16 назв. Секретар видавництва Г. П. шерстюк був 
засновником першого в тодішній Україні педагогічного журналу «Світло», який 
і зараз продовжує видавати управління освіти і науки Київської облдержадміні-
страції.

а для вчителів Полтавщини в 1914 – 1918 pp. Полтавським земством видавався 
педагогічний журнал, який виходив 12 – 18 разів на рік, кожний номер накладом  
3 000 примірників9. Учителям Полтавської губернії він надсилався безкоштовно10.

«Постметодика» майже з перших своїх випусків розпочала републікацію ста-
тей визначних педагогів, письменників, діячів науки і культури, які критично 
аналізували стан освіти того часу, висловлювали свої думки, пропозиції. У пер-
шому номері журналу була надрукована повчальна на той час (1993) розвідка 
т. П. Пустовіта про історію полтавських гімназій.

Передусім «Постметодикою» було проведено ґрунтовне дослідження феноме-
на М. В. Остроградського та його педагогічної спадщини.

М.  В.  Остроградський був математиком світової величини. його обрали 
академіком найвідоміших академій наук: у Римі, Нью-йорку, турині, членом-
кореспондентом Паризької аН т. ін. Він працював професором відомого 
Колегіуму Генріха Iv у Франції. Михайло Васильович – першовідкривач багатьох 
досить важливих теорем і методів. За 40 років своєї наукової діяльності він на-
писав близько 100 наукових праць із різних розділів математики, математичного 
аналізу, математичної фізики, аналітичної механіки тощо.

як головний наглядач за викладанням математики у військових навчальних 
закладах Росії, він добирав педагогічні кадри, керував методичною роботою ви-
кладачів кадетських корпусів, організував роботу з підготовки підручників для 
середніх і вищих навчальних закладів. Найбільш відомі з них – «Посібник почат-
кової геометрії», «Програма і конспект тригонометрії для військово-навчальних 
закладів», «Лекції алгебраїчного і трансцендентного аналізу». В цих книгах запро-
поновано багато нових визначень, теорем, доведень12. Сьогодні для методистів та 
авторів підручників вони становлять значний інтерес.

У «Постметодиці» № 2 (12) за 1996 р. уміщено один з перших перекладів укра-
їнською мовою статті  М. В. Остроградського, І. а. Блума «Роздуми  про викладан-
ня»13, в якій широко охоплено різноманітні аспекти і проблеми, фактично, пред-
ставлено доктрину освіти, яка не втратила своєї актуальності й у наш час.

Освітяни Полтавщини також черпають свій ентузіазм зі творчої спадщини 
академіка В.  І.  Вернадського, якого в Україні визнано «Людиною XX століття». 
В. І. Вернадський надавав вирішального значення у житті суспільства освіті че-
рез її випереджальний характер порівняно із системою соціально-економічних 
факторів14. та чи наділена наша освіта випереджальним ефектом щодо забезпе-
чення людини майбутнього відповідними параметрами людського досвіду? чи 
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мають сучасні навчальні заклади достатній запас природодоцільності, щоб за-
безпечити динаміку розвитку суспільства XXI століття? З метою пошуку відпо-
віді на ці та багато інших запитань на Полтавщині розпочато дослідження пе-
дагогічних поглядів видатного вченого Володимира Івановича Вернадського 
(1863 – 1945). У 1999 р. у м. Полтаві та смт. шишаках була проведена Міжнародна 
науково-практична конференція «Вивчення довкілля в загальноосвітній школі та 
ідеї В. І. Вернадського в освіті». У 2001 році на базі інституту економіки та нових 
технологій (м. Кременчук) відбулася міжнародна науково-практична конферен-
ція «Ідеї В. І. Вернадського та взаємообумовленість стратегічного партнерства ви-
щого навчального закладу і школи в освітньому просторі регіону». Матеріали цих 
конференцій широко висвітлювала «Постметодика». На базі Інституту економіки 
та нових технологій м. Кременчука успішно діє Науково-просвітницьке товари-
ство імені В. І. Вернадського.

«Постметодика» традиційно приділяє велику увагу дослідженню спадщини 
а. Макаренка у публікаціях Г. хілліга  та І. а. Зязюна.

Про зміст підготовки учителів історії на початку XX століття дізнаємося з тексту 
лекції лектора Полтавського та Смоленського губернських земств а. Ф. Гартвіга16, 
у якій знаходимо актуальну і сьогодні концепцію історичної освіти.

У статтях «37 видатних педагогів Полтавщини», «Літопис історії освіти на 
Полтавщині» дано цілісний огляд творчості видатних педагогів та історії освіти 
на Полтавщині17. Свої результати роботи автори статей узагальнили у історично-
му нарисі «Освіта і виховання на Полтавщині в минулому і сьогодні» 18.

У системі освіти області розпочався цікавий рух про вивчення історії своїх на-
вчальних закладів. На жаль, недостатньо публікацій про історію шкіл, таких як 
стаття про історію Колотіївської школи у Решетилівському районі19 чи про істо-
рію розвитку освіти на Решетилівщині другої половини XIX та початку XX сто-
літті 20. Колективом полтавських істориків-краєзнавців під керівництвом заслу-
женого вчителя України О. а. Білоуська створено комплекс навчальних посібни-
ків «Історія Полтавщини» для учнів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів області. У них відображено питання становлення освіти краю в умовах ко-
лоніального статусу українських земель XvIII - початку XX століття , здобутки і 
втрати освіти і науки Полтавщини та розвиток наукових досліджень у XX – на по-
чатку ххІ століть21.

Пошук істини не припиняється ніколи. Освітяни й учені Полтавщини і сьогод-
ні знаходяться у пошуку шляхів розв’язання актуальних педагогічних проблем. 
черпаючи сили у педагогічній спадщині наших земляків, відшукують перлини до-
свіду освітян минулого. Сучасні дослідження розвитку педагогічної думки висвіт-
люються у збірниках статей (наприклад «Педагогіка математики і природознав-
ства»22), журналі «Постметодика», матеріалах науково-практичних конференцій 
(«Виховання молоді на історико-культурних традиціях рідного краю» 23) т. ін. 

цікавою формою презентації історії навчальних закладів Полтавської облас-
ті є фотоальбом Кременчуцької спеціалізованої школи № 10. автором і керівни-
ком проекту є заслужений працівник освіти України О. І. Кирпенко. це видання 
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про людей, які живуть, вчаться і працюють поряд з нами, які обрали найсвітлішу 
професію вчителя, які мріють про краще майбутнє України24. Заслуговує на увагу 
написання історій шкіл області. Поки що надруковано їх не більше тридцяти 25-48, 
вони мають різну якість, але кожна з них розкриває цікаві сторінки багатої істо-
рії освіти Полтавщини.

Знати та цінувати своє минуле, історичне коріння – показник освіченості лю-
дини, цивілізованості. Без цього знання народ завжди буде нагадувати перекоти-
поле. тільки глибоке знайомство із своєю історією дає можливість народу бути 
правонаступником і продовжувачем славних традицій минулого, захищає від по-
милок, робить його впевненим у собі і виваженим у діях. У цьому зв’язку назріла 
потреба розробки історіографії освіти на Полтавщині.
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1.5. Архівні документи про Полтавський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського

Наказ по Народному Комісаріату освіти УРСР
«Про організацію обласних інститутів удосконалення вчителів»  

№ 512 від 9 лютого 1940 року

1. На виконання постанови РНК УРСР від 17 серпня 1939 року з метою органі-
зації систематичної роботи з учителями шкіл у справі підвищення їх кваліфікації 
в галузі педагогічних і фахових наук, організувати в областях інститути удоскона-
лення вчителів на базі обласних шкільних методичних кабінетів. 

2. Обласні інститути удосконалення вчителів організувати на основі затвер-
дженого «Положення про обласні інститути удосконалення вчителів» (див. 
«Збірник наказів та розпоряджень НКО», 1939 рік, № 7).

3. Зобов’язати завідувачів обласними відділами народної освіти підібрати кан-
дидатів на посади директорів і заступників директорів по навчальній частині ін-
ститутів удосконалення вчителів та до 1.ІІІ.1940 р. подати НКО на затвердження.

4. Зобов’язати завідувачів обласними відділами народної освіти до 1.Iv. ц. р. 
забезпечити новоутворені інститути удосконалення вчителів кваліфіковани-
ми професорсько-викладацькими кадрами, науковими працівниками, методис-
тами, навчальним та господарським обладнанням і приміщеннями. Навчально-
методичну базу, приміщення та бюджети облметодкабінетів передати інститутам 
удосконалення вчителів.

5. Зобов’язати начальника Управління шкіл НКО УРСР тов. Дудника: 
а) встановити систематичний зв’язок з новоутвореними обласними інститута-

ми удосконалення вчителів та організувати обмін досвідом їх роботи;
б) забезпечити своєчасну розробку навчальних планів і програм курсових за-

ходів інститутів удосконалення вчителів;
в) систематично подавати вказівки обласним інститутам удосконалення вчи-

телів по основних питаннях організації і планування народної освіти тощо.
6. Покласти безпосереднє керівництво, контроль і перевірку роботи інститу-

тів удосконалення вчителів на завідувачів обласними відділами народної освіти.
7. Зобов’язати завідувачів обласними відділами народної освіти до 1.ІІІ. ц. р. 

затвердити кошториси інститутів удосконалення вчителів12 .

народний Комісар освіти УрСр – Ф.редько

12  Наказ № 512 НКО УРСР від 9 лютого 1940 року «Про організацію обласних інститутів удоско-
налення вчителів» // Збірник наказів та розпоряджень народного комісаріату освіти Української 
РСР . – 1940. – № 5. – С. 5. 
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Додаток до наказу № 1203
від 21 лютого 1939

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласні інститути удосконалення вчителів УРСР

1. цілі й завдання інституту

1. Інститут удосконалення вчителів діє на засадах вищого навчального закладу 
і має своєю ціллю всестороннє систематичне удосконалення кваліфікації кадрів 
народної освіти даної області.

2. На здійснення цієї цілі інститут удосконалення вчителів:
а) організовує й проводить pf[jlb для вчителів і керівних кадрів народної освіти 

по оволодінню марксизмом-ленінізмом і удосконаленню кваліфікації в галузі під-
вищення їх теоретичного рівня за спеціальністю, загальних педагогічних знань і 
методичної майстерності; 

б) вивчає досвід навчально-виховної роботи кращих учителів і шкіл, узагаль-
нює і розповсюджує його серед широких учительських мас;

в) провjдить систематичне вивчення організації методичної роботи районних 
педагогічних кабінетів, кущових і районних методичних об’єднань учителів і на-
дає їм допомогу в здійсненні методичної роботи з учителями;

г) організовує допомогу кращим учителям і керівним працівникам школи в їх 
підготовці до наукової діяльності.

ІІ. Форми роботи інституту

3. Основними формами інституту удосконалення вчителів є:
а) курсові заходи різної діяльності, що їх проводять протягом усього року;
б) семінари і педагогічні практикуми питань шкільної й керівної роботи;
в) лекції й цикли лекцій з питань політичної й педагогічної освіти, лекції й ци-

кли лекцій через місцеві радіостанції;
г) конференції, гуртки, наради і виставки по обміну кращим педагогічним до-

свідом і з окремих питань шкільної роботи;
д) загальноосвітні й спеціальні навчальні екскурсії;
е) систематична консультація й інструктаж шкіл, методичних об’єднань учи-

телів і районних педагогічних кабінетів з питань організації й змісту методичної 
роботи; подання висновків і зауважень до планів роботи районних педагогічних 
кабінетів;

ж) видання і розповсюдження серед учителів методичних матеріалів (стено-
грам уроків, методичних розробок, збірників);

з) проведення науково-дослідної роботи за планом, затвердженим завідуючим 
облВНО;
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і) прикріплення кращих учителів, які готуються до наукової роботи, до кафедр 
і окремих наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних 
установ.

ІІІ. Навчально-методична база інституту

4. Навчально-методичною базою інституту удосконалення вчителів є:
а) кабінети інституту;
б) університети, педагогічні й учительські інститути;
в) районні (міські) педагогічні кабінети;
г) кращі педагогічні школи;
д) кращі початкові, неповні середні й середні школи.

IV. Слухачі інституту

5. Слухачами інституту є такі працівники народної освіти:
а) учителі й завідувачі початковими школами;
б) учителі, директори неповних середніх і середніх шкіл та їх заступники по 

навчальній частині;
в) викладачі, директори педагогічних шкіл і їх заступники по навчальній частині; 
г) працівники районних педагогічних кабінетів;
д) шкільні інспектори, завідувачі міськими і районними відділами народної 

освіти;
6. Учителі й інші працівники народної освіти на час своєї навчальної робо-

ти в інституті забезпечуються гуртожитком, харчуванням, культурно-побутовим 
обслуговуванням, науковою й навчально-методичною літературою, навчальними 
матеріалами й посібниками. 

7. Працівники  народної освіти, що навчаються в інституті удосконалення вчи-
телів, зобов’язані регулярно відвідувати всі встановлені для них лекції, доповіді, 
семінари й практикуми, виконувати відповідні навчальні завдання й здавати пе-
редбачені навчальним планом іспити й заліки.

8. Кожний слухач після здачі встановлених іспитів і заліків одержує від інсти-
туту посвідчення.

V. Навчально-методичні кабінети

9. Кабінети є основною навчальною й методичною організацією інституту. На 
чолі кабінетів інституту стоять професори й наукові працівники, що їх призначає 
директор інституту й затверджує завідувач облВНО.

10. Навчально-методичні кабінети:
а) забезпечують всі заходи по удосконаленню вчителів і керівних працівників 

школи відповідними навчальними планами, програмами, навчальними посібни-
ками і т. ін.
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б) ведуть професорсько-викладацькими силами навчальну роботу на курсах і 
семінарах, що їх організовує інститут, і здійснюють контроль за роботою викла-
дачів даної спеціальності;

в) проводять консультації, лекції й доклади з питань своєї спеціальності;
г) вивчають кращий досвід педагогічної роботи, узагальнюють і розповсюджу-

ють його серед учителів;
д) надають систематичну допомогу районним педагогічним кабінетам і мето-

дичним об’єднанням учителів у проведенні методичної роботи в районі;
е) забезпечують учителям навчально-методичну допомогу в їх самостійній ро-

боті по підготовці до науково-дослідницької діяльності;
є) організують навколо кабінетів актив з кращих учителів, залучаючи його до 

розробки окремих питань теорії й практики навчально-виховної роботи;
ж) організують конференції по обміну педагогічним досвідом і виставки кра-

щих зразків шкільної роботи;
з) керують у галузі своєї спеціальності роботою бібліотеки інституту по відбо-

ру навчально-методичної літератури, складанню бібліографічних довідників і т. ін.;
і) підготовляють до видання розробки уроків, методичні матеріали і т. ін.

VI. Професорсько-викладацький склад

11. як викладачів і лекторів з питань політичної й педагогічної освіти інсти-
тути використовують своїх штатних робітників, що мають відповідну підготов-
ку й досвід, а також запрошують професорсько-викладацький склад універси-
тету, педагогічних і учительських інститутів, кращих викладачів педагогічних 
шкіл, середніх і початкових закладів. Всю свою навчальну роботу професорсько-
викладацький склад і наукові працівники інституту ведуть за навчальними пла-
нами, програмами і інструктивно-методичними вказівками, затвердженими за-
відувачами облВНО і НКО УРСР.

VIІ. Бібліотека інституту

13. Бібліотека інституту виконує таку роботу:
а) комплектує бібліотеку потрібною літературою;
б) обслуговує слухачів курсів і співробітників інституту книгами й підручниками;
в) керує роботою читальні при бібліотеці інституту й обслуговує читальню 

книгами, підручниками, газетами, журналами і т. ін.;
г) організовує тематичні виставки літератури;
д) комплектує за вказівками навчальної частини інституту спеціальні бібліотеки;
е) складає під керівництвом і за завданням навчальної частини бібліографічні 

довідники з окремих питань;
є) сприяє районним педагогічним кабінетам у придбанні навчально-методичної 

літератури.
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VIІІ. Структура і керівництво інституту

14. Інститут удосконалення вчителів має в своєму складі:
а) навчально-методичну частину;
б) адміністративно-господарську й фінансову частину;
15. До складу навчально-методичної частини інституту входить:
а) відділ курсових і масових заходыв інституту;
б) навчально-методичні кабінети:
1) кабінет початкової школи,
2) кабінет фізичного й художнього виховання;
3) кабінети: марксизму-ленінізму, історії й Конституції, педагогіки, мови й лі-

тератури, математики й фізики, природознавства й хімії та географії;
в) бібліотека інституту.
16. До складу адміністративно-господарської частини інституту входять:
а) канцелярія,
б) бухгалтерія,
в) гуртожиток.

Директор інституту
17. На чолі інституту стоїть директор, що його призначає й затверджує НКО 

УРСР на подання завідувача облВНО.
18. Директор інституту:
а) здійснює керівництво всією діяльністю інституту, веде зносини від імені ін-

ституту зі всіма установами й організаціями, складає за дорученням, виданим  
облВНО договори й умови, зв’язані з діяльністю інституту;

б) складає план роботи інституту й подає його на затвердження облВНО;
в) слідкує за правильним надходженням і витрачанням коштів;
г) розпоряджається кредитами, фондами й майном інституту;
д) приймає і звільняє робітників інституту;
е) подає в облВНО і НКО УРСР звіти про роботу інституту, а також виступає з 

доповідями про діяльність інституту.

Заступник директора по навчально-методичній частині
19. На чолі навчально-методичної частини інституту стоїть заступник дирек-

тора по навчально-методичній частині.
Заступник директора призначається і звільняється завідувачем облВНО на по-

дання директора інституту й несе відповідальність перед директором за поста-
новку навчально-методичної й науково-дослідницької роботи інституту.

20. На заступника директора покладається: 
а) планування під керівництвом директора навчально-методичної й науково-

дослідницької роботи інституту;
б) безпосереднє керівництво навчально-методичною й науково-дослідницькою 

роботою кабінетів інституту;
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в) контроль за складанням розкладу навчальних занять та їх виконанням;
г) забезпечення слухачів курсів потрібною навчально-методичною літерату-

рою, наочними посібниками і т. ін.;
д) організація й проведення конференцій, виставок, докладів і т. ін, а також ор-

ганізація видавничої роботи інституту;
е) систематичний облік навчальної й наукової роботи кабінетів інституту й 

складання відповідних звітів.

Завідувач відділом курсових і масових заходів інституту
21. На чолі відділу курсових і масових заходів інституту стоїть завідувач відді-

лу, який призначається й звільняється директором інституту й відповідає перед 
ним за всю роботу відділу.

22. Завідувач відділом:
а) організує вивчення рівня підготовки вчителів і керівних шкільних праців-

ників;
б) складає під керівництвом директора інституту й на основі директив НКО 

УРСР та облВНО план своєї роботи; 
в) організує й проводить курси, конференції, семінари, екскурсії, радіослухан-

ня й радіопередачі, консультації, інструктаж і т. ін.
г) провадить систематичний облік роботи відділу й подає директору інститу-

ту відповідні звіти й матеріали.

Помічник директора по адміністративно-господарській і фінансовій частині
23. Помічник директора по адміністративно-господарській і фінансовій час-

тині призначається завідувачем облВНО на подання директора інституту й від-
повідає перед останнім за стан адміністративно-господарської і фінансової робо-
ти інституту.

24. На помічника директора покладається:
а) безпосереднє керівництво господарською й культурно-побутовою роботою 

інституту: нагляд за порядком і санітарно-гігієнічним станом аудиторій, кабіне-
тів, гуртожитків т. ін.;

б) керівництво капітальним і поточним ремонтом і нагляд за станом примі-
щення й інвентарю інституту;

в) забезпечення аудиторій, кабінетів, гуртожитків і т.  ін. відповідним госпо-
дарським устаткуванням і матеріалами;

г) складання договорів за дорученням директора й представництво від інсти-
туту по господарських питаннях.
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ІХ. Рада інституту

25. При директорі інституту, на правах дорадчого органу, створюється рада ін-
ституту. 

26. До складу ради входять: директор (голова ради), його заступник по 
навчально-методичній частині й помічник по господарській частині, завідувач 
відділу, завідувачі кабінетів, штатні викладачі, представники партійної, комсо-
мольської й професійної організації Інституту, представник облВНО та окремі 
кращі учителі й директори шкіл.

Склад ради затверджує завідувач облВНО.
27. До обов’язків ради входить:
а) розгляд планів і звітів інституту;
б) розгляд навчально-методичних питань і узагальнення досвіду роботи інсти-

туту і його кабінетів;
в) розгляд тематичних планів науково-дослідницької й видавничої роботи ін-

ституту.

Х. Майно й кошти інституту

28. Майно інституту – приміщення, устаткування, інвентар і т.  ін. є держав-
ною власністю.

Майно інституту, що числиться в його інвентарному описі й знаходить-
ся на його балансі, не може бути відчужене без наказу завідувача облВНО. 
Відповідальність за зберігання всього майна несе директор.

29. Кошти інституту складаються з асигнувань по місцевому бюджету.

ХІ. Права й підлеглість інституту

30. Інститут є самостійним навчально-методичним закладом, знаходиться без-
посередньо у віданні завідувача облВНО, діє як юридична особа й має свій фінан-
совий план. що його затверджує завідувач облВНО.

31. Безпосереднє керівництво й контроль за роботою інституту здійснює за-
відувач облВНО. 

32. Інститут має свою печатку з відображенням на ній державного герба і на-
звою: «УРСР, НКО, Інститут удосконалення вчителів _________ області»13. 

13 Наказ № 512 НКО УРСР від 9 лютого 1940 року «Про організацію обласних інститутів удоско-
налення учителів» // Збірник наказів та розпоряджень народного комісаріату освіти Української 
РСР . – 1940. – № 5.

1.5.  Архівні документи про Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського
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Історична довідка 1961 року про діяльність  
Полтавського обласного інституту удосконалення кваліфікації  

учителів Міністерства народної освіти УРСР

У 1937  р. при виокремленні Полтавської області з харківської був створе-
ний Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів на базі 
Полтавського міського методичного кабінету. У 1941 році інститут тимчасово при-
пинив своє існування у зв’язку з окупацією м. Полтави німецько-фашистськими 
загарбниками, і тільки в 1943 році поновив свою діяльність. Полтавський облас-
ний інститут удосконалення кваліфікації учителів був створений для методичної 
допомоги педагогічним працівникам. Полтавський обласний інститут удоскона-
ленню кваліфікації учителів мав таку структуру: кабінет історії і географії, кабі-
нет української і російської мови та літератури, кабінет математики і фізики, ка-
бінет біології і хімії, кабінет іноземних мов, кабінет початкових класів, кабінет ди-
тячих будинків і кабінет педагогіки. Пізніше добавились: з 1951 року кабінет фі-
зичного виховання, з 1952 року кабінет дошкільного виховання, з 1956 року ка-
бінет учбового кіно та кабінет трудового і виробничого навчання у зв’язку з вве-
денням у школах трудового і виробничого навчання – / вереснева постанова Ради 
Міністрів УРСР 1954 року/.

У назві інституту змін не було.
Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів був під-

відомчий Народному Комісаріату освіти УРСР, а з 1946 року – Міністерству на-
родної освіти УРСР, а на місці – обласному відділу народної освіти. Завдання і 
функції інституту не мінялись. В архіві Полтавського обласного інституту удо-
сконалення кваліфікації учителів є документальні матеріали із 1944 по 1960 рік, 
приведені повністю в порядок і ураховані інвентарними описами.

експертиза цінності документальних матеріалів проводилась у 1952, 1957 і 
1959 роках.

За довоєнні роки документальних матеріалів не збереглося, у зв’язку з тимча-
совою окупацією м. Полтави.

директор інституту /Соломченко/.

Відповідальний за збереження архіву 
завгосп /Вагурі/
« 7 » 1961 року.
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Інформація 1992 року  про роботу Полтавського обласного інституту вчителів по 
підвищенню кваліфікації та перепідготовки кадрів

МІНІСтеРСтВО ОСВІти УРСР
полтавський обласний ІНСтитУт УДОСКОНаЛеННя вчителів

314029, м. Полтава, вул. Октябрська, 64.
телефони 7-26-08, 7-46-36.

__20.03.1992 р _ № ___51_____
На №_______________________

  Начальнику обласного управління
                            народної освіти

                                            тов. хорольському Є. а.

ІНФОРМАцІЯ ПРО РОБОТУ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ 
ВЧИТЕЛІВ ПО ПІДВИЩЕННю КВАЛІФІКАцІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 

КАДРІВ

І. Полтавський обласний інститут удосконалення вчителів 
адреса: 314029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64. 
телефон: 7-26-08, підпорядкований обласному управлінню народної освіти.
II. У 1937 році при виокремленні Полтавської області з харківської був створе-

ний Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів на базі 
Полтавського методичного кабінету.

III. У 1941 році інститут тимчасово припинив своє існування у зв’язку з окупа-
цією м. Полтави німецько-фашистськими загарбниками і тільки в 1943 році по-
новив свою діяльність.

Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів був ство-
рений для методичної допомоги педагогічним працівникам.

Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів мав таку 
структуру: кабінет історії і географії, кабінет української і російської мови та лі-
тератури, кабінет математики і фізики, кабінет біології ї хімії, кабінет іноземних 
мов, кабінет початкових класів, кабінет дитячих будинків та кабінет педагогіки (8 
шт.).

Пізніше добавились:
у 1951 р. – кабінет фізичного виховання;
у 1952 р. – кабінет дошкільного виховання;
у 1956 р.– кабінет учбового кіно та кабінет трудового і виробничого навчання 

у зв’язку з введенням у школах трудового і виробничого навчання. 
У назві інституту змін не було.
Полтавський обласний інститут удосконалення кваліфікації учителів був під-

відомчий Народному Комісаріату освіти УРСР, а з 1946 р. – Міністерству народної 
освіти УРСР, а на місці – обласному відділу народної освіти.

1.5.  Архівні документи про Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського
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Документальних матеріалів за довоєнні роки не збереглося. Пізніше (докумен-
ти відсутні) інститут одержав назву «Полтавський інститут удосконалення вчи-
телів». 

ІІІ. На 1 січня 1992 року інститут має структуру:

чол. по штату

кабінет школознавства 4
кабінет нових типів шкіл 1
кабінет передового педагогічного досвіду 1
кабінет виховної роботи 4
кабінет біології 2
кабінет музики 1
кабінет образотворчого мистецтва 1
кабінет дошкільного виховання 3
кабінет початкових класів 3
кабінет української мови і літератури 2
кабінет російської мови і літератури 2
кабінет іноземних мов 3
кабінет математики 3
кабінет фізики 2
кабінет хімії 1
кабінет інтернатних установ 2
кабінет історії 3
кабінет географії 1
кабінет фізичного виховання і допризивної 
підготовки юнаків 3

кабінет інформатики і технічних засобів навчання 2
кабінет профтехосвіти 14
кабінет трудового навчання 2
бібліотека 1

Склад адміністративно-управлінського персоналу:
Директор – 1.
Заступники директора по навчально-методичній роботі – 2.
Помічник директора по господарчій частині – 1.
Навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу по обслуговуванню на-

вчального процесу, приміщень інституту та гуртожитку: друкарки – 2, робітники 
по обслуговуванню приміщень – 3, комендант грутожитку – 1, зав. курсами на 0,5 
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ставки – 1, ротаторщик – 1, швейцари – 5, двірник – 1, прибиральники службових 
приміщень – 9, костелянша – 1.

Іv. До читання лекцій під час курсів залучаються, крім методистів інституту, 
вчителі шкіл області та професорсько-викладацький склад вузів м. Полтави. На 
умовах погодинної оплати працює 53 викладачі Полтавського педагогічного ін-
ституту та 2 з інших вузів Полтави, з них 3 – доктори наук, 37 – кандидатів наук.

v. Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюєть-
ся згідно заявок учителів, шкіл, відділів народної освіти, з 1992 року за договора-
ми, складеними між обласним управлінням народної освіти та обласним інститу-
том удосконалення вчителів, між районними (міськими) відділами народної осві-
ти та облІУВ та згідно цього складених річних і місячних планів-графіків, які до-
водяться до районів на початок поточного року. 50% планових курсів – проблем-
ні, 40-50% програм курсів носять практичну направленість.

Перепідготовка проводиться на 2-тижневих і місячних курсах:
•	 учителів-предметників усіх предметів, які викладаються в школі згідно на-

вчального плану;
•	 класних керівників та організаторів виховної роботи;
•	 керівників шкіл;
•	 проблемні та тематичні курси;
•	 авторські курси (наприклад, по педагогічному досвіду);
•	 курси працівників дитячих дошкільних закладів та позашкільних установ.
vI. Перепідготовлено за останні 5 років на курсах при облІУВ: 1987 р. – 4441 

особа при плані 3230, доведеного до інституту Міністерством 1988 р. – 3466 осо-
би народної освіти.

1989 р. – 4282 особи;
1990 р. – 3329 осіб;
1991 р. – 3288 осіб.
Всього за 5 років перепідготовлено 18807 осіб при плані 16150.
vII. Будинок інституту, прибудова до школи № 5 м. Полтави, зданий і прийня-

тий адміністрацією інституту 1982 р. Загальна площа – 1563,32 м2. У будівлі 22 
кімнати різні за площею. 4 малогабаритні кімнати пристосовані до кабінетів ди-
ректора, заступників директора, ротаторної, машбюро. Дві аудиторії по 42 м2, ка-
бінет фізики – 80 м2, кабінет ДПю – 80 м2, кабінет хімії – 35 м2, кабінет іноземних 
мов – 42 м2.

Для практичних занять та демонстрації кіно та відеофільмів використовується 
кабінет інформатики та тЗН (50 м2).

Існує актовий зал на 100 місць, який використовується також для проведення 
зведених лекцій. Загальна аудиторна площа – 351 м2 на 280-300 посадових місць 
у потік.

Обладнано два лінгафонних кабінети, кабінет інформатики, де встановле-
но комплект навчальної обчислювальної техніки «ямаха» та мікрокалькулятор; 
встановлено ЖОМ «Іскра – ІОм».

1.5.  Архівні документи про Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 
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vIII. Гуртожиток інституту загальною площею 2442 м2 на 200 місць має 80 кім-
нат для проживання. Із них 40 кімнат на 2 особи кожна; 40 кімнат на 3 особи  
кожна.

Крім того, допоміжні та службові приміщення – 9.
Іх. Для організації практичної роботи та проведення педагогічної практики 

під час проведення курсів використовується матеріальна база лабораторій і ка-
федр Полтавського педагогічного інституту, школи м. Полтави та школи області, 
куди організовуються виїзні заняття зі слухачами.

Для організації позакласної роботи – музеї а. Макаренка, І. Котляревського, 
П. Мирного, художнього музею, краєзнавчого, Полтавської битви. Для виробни-
чих екскурсій – база підприємств м. Полтави.

директор                                              Б. В. Піддубний
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1.6. Наш інститут носить ім’я М. В. Остроградського

1.6. Наш інститут носить ім’я М. В. Остроградського

Серед славетних науковців почесне місце належить українському математи-
ку М. В. Остроградському, чиє ім’я в 1998  році присвоєно Полтавському облас-
ному інституту післядипломної педагогічної освіти. Життєвий шлях, наукова та 
педагогічна спадщина всесвітньо відомого полтавця привертають увагу багатьох 
дослідників. Біографічні відомості про видатного вченого наводимо зі статті 
Валерія Деменка «Михайло Остроградський. Математик, механік, просвітитель», 
уміщеної у меморіальному альманасі «Народжені Україною». 

Михайло Васильович Остроградський народився в с. Пашенна (тепер 
с.  Пашенівка Полтавської обл.) у дворянській родині. У рідному українському 
середовищі, де плекали національні традиції, мову, волелюбний козацький дух, 
зростали перші паростки його особистості.

У 1809–1816 pp. майбутній математик навчався в Полтавській гімназії. Саме 
тоді доля подарувала йому першого Вчителя – видатного українського поета 
І.  Котляревського, вихователя гімназії, який сприяв становленню патріотичних 
поглядів і прогресивного світогляду Михайла. У 1817 р. він вступив на фізико-
математичний факультет харківського університету. тут, у харкові, на той час 
центрі українського культурно-наукового відродження, знаходимо витоки твор-
чого генія М. Остроградського. Завдяки викладачу математики а. Павловському 
відкрилися його феноменальні математичні здібності, а передові матеріалістичні 
погляди ректора, професора математики т. Осиповського остаточно сформували 
світогляд юнака.

М. Остроградський у 1820 р. блискуче закінчив навчання, що дало підставу ке-
рівництву університету подати пропозицію про присудження йому першого вче-
ного ступеня. але 1822 р. реакційні чиновники від науки позбавили молодого ма-
тематика університетського диплома. Маючи палке бажання вчитися далі, він 
прибув до Парижа – провідного центру європейської математики. тут навчався 
у корифеїв світової математики О. Коші, Г. Ламе, Ж. Біне, Л. Пуансо, Ж. штурма. 
Вже перші наукові праці принесли М. Остроградському славу видатного матема-
тика.

Повернувшись у 1828 р. із Франції до Петербурга, М. Остроградський викла-
дає у вищих навчальних закладах Петербурга. У 1831 р. Петербурзька академія 
наук обрала його академіком. Основні наукові праці вченого стосуються матема-
тичного аналізу, математичної фізики, аналітичної механіки. Сформулював у за-
гальному вигляді один із найбільш універсальних принципів сучасного природо-
знавства – принцип найменшої дії (принцип Гамільтона–Остроградського), ви-
значив формулу перетворення кратних інтегралів, названу його ім’ям, виконав 
важливі дослідження з варіаційного числення.

Видатний учений, талановитий педагог, організатор, справжній патріот, 
Михайло Остроградський зробив значні наукові відкриття за кордоном, але впро-
довж усього життя не втрачав зв’язку з Батьківщиною.
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Дослідженням внеску відомого вченого в розвиток світової педагогічної дум-
ки займався кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка 
е.  Б.  яворський. Пам’ять про видатного земляка едуард Борисович вшанував, 
створивши у ПНПУ музей М.  В.  Остроградського та започаткувавши на його 
честь традицію проведення обласних математичних змагань.

Вивченню педагогічної спадщини видатного земляка присвятив свою діяль-
ність і Олександр Максимович Барабаш, учитель математики Бутенківської се-
редньої школи Кобеляцького району, учитель-методист, відмінник народ-
ної освіти України, розпочавши шлях пізнання зі студентської лави, де отри-
мав першу інформацію про вченого. ця ідея стала наскрізною у його трудовій 
діяльності. Олександр Максимович розпочав роботу з пошуку склепу родини 
Остроградських, який в роки війни було повністю зруйновано. О. М. Барабаш до-
клав багато зусиль для знаходження живих свідків перепоховання праху (в цьому 
допоміг йому Б. О. шалков, 90-річний житель с. хорішки). У 1975 р. на могилі ма-
тематика було встановлено стелу з нержавіючої сталі та металеву огорожу.

Олександр Максимович працював над дослідженням родинного дерева, науко-
вих зв’язків М. В. Остроградського. У 2001 р. О. М. Барабаш передав ПОІППО пе-
реписку, яку вів із нащадками вченого, у кількості 95 листів, 5 фотографій прав-
нуків М. В. Остроградського та 32 газетних і рукописних матеріалів про діяль-
ність математика та впровадження його ідей у роботу загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

Дослідницька діяльність О.  М.  Барабаша стала поштовхом до того, що до 
200-річчя від дня народження нашого земляка було відкрито бюст на території 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, а 
Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти присвоє-
но ім’я М. В. Остроградського. 

З 1996 року в ПОІППО щорічно проводяться Всеукраїнські педагогічні читан-
ня, присвячені пам’яті вченого: «Педагогічна спадщина М. В. Остроградського і 
розвиток освіти в Україні» (1996), «Проблеми педагогіки математики і природо-
знавства» (1997–2001); «М. В. Остроградський і методики викладання в сучасній 
школі» (2002–2007). 

До 200-річчя з дня народження видатного вченого в рамках Міжнародної 
науково-практичної конференції «М.  В.  Остроградський – видатний матема-
тик, механік і педагог» 25–27 вересня 2001 року в інституті проводились v 
Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогіка математики і природознавства».

Було розглянуто методологічні аспекти реформування природничо-
математичної освіти у світлі ідей М. В. Остроградського. Учасники заходів від-
значали, що його погляди важливі для розробки нового покоління програм і під-
ручників відповідно до Державних стандартів базової і повної середньої освіти. 

У різний час на читаннях приймались рекомендації для освітян області щодо 
поетапного впровадження нового змісту освіти в основній і старшій школі, 
комп’ютеризації навчальних закладів, матеріально-технічного оснащення пред-
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метних кабінетів, використання електронних засобів навчального призначення, 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті тощо.

Матеріали Всеукраїнських читань, присвячених видатному математику хІх ст., 
дослідження його наукового доробку та педагогічної спадщини, частина з яких 
належить працівникам інституту, зібрані в бібліотеці навчального закладу. 
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М. О. Олеховський (1855 – 1919) – перший 
завідувач Полтавського природничо-історичного 

музею (1891 – 1909), фундатор Педагогічного 
музею Полтавської Губернської Земської Управи.

М. Я. Рудинський (1887 – 1958),  завідувач 
Педагогічного бюро Полтавської Губерніяльної 

Народної Управи  у 1917-1919 рр. Відомий учений, 
талановитий археолог, музейник, педагог, доктор 

історичних наук, член ВУАК. Автор багатьох 
наукових праць, один із авторів першої в Україні 

узагальнюючої праці «Нариси стародавньої 
історії Української РСР».

Будинок Полтавського губернського земства - програмний витвір архітектури в стилі українського модерну, 
зведений у 1903-1908 роках. Автор – художник і архітектор В.Ф.Кричевський. У цьому Будинку знаходилося 

Педагогічне бюро Полтавської Губернської Земської Управи (1905 -1919). Тепер - Полтавський краєзнавчий музей.
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Колишня будівля Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів 1979 – 1982 рр.  
(м. Полтава, вул. Куйбишева, 20)
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Будівля Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського. 2010 р.  (м. Полтава, вул. Жовтнева, 64 - ж)

Фото 5. 
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Т. М. Толстоносова (1912 – ?), директор 
Полтавського обласного інституту удосконалення 

кваліфікації вчителів  у 1944 – 1951 рр.

С. В. Соломченко (1916 – ? ),   директор 
Полтавського  обласного інституту удосконалення 

кваліфікації вчителів  у 1953 – 1972 рр.

П. Д. Калініченко (1922 – ? ), заступник директора 
з навчальної роботи Полтавського  обласного 

інституту удосконалення кваліфікації вчителів    
у 1955 –1963 рр.

А. М. Бойко,  директор Полтавського обласного 
інституту удосконалення вчителів 

у 1973 –1976 рр.

Фото 6. 

Фото 8. 

Фото 7. 

Фото 9. 
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Б. В. Піддубний (1932 – 2003),  директор 
Полтавського обласного інституту удосконалення 

вчителів у 1979 –1993 рр.

П. І. Матвієнко (1946 – 2008), ректор 
Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського у 1993 – 2007 рр.

Ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
П. І. Матвієнко на зустрічі однокурсників. 2007 р.

Фото 10. Фото 11. 

Фото 12. 
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Н. Г. Вахній (1922 – ?), методист кабінету української  
мови та літератури Полтавського обласного 

інституту удосконалення вчителів   
у 1959 –1977 рр.

І. Ю. Легенький (1921 – 2006), завідувач кабінету 
історії та суспільствознавства Полтавського 
обласного інституту удосконалення вчителів   

у 1955 –1983 рр.

Р. С. Швидь  (Буркацька) (1932 р.н.),  завідувачка 
кабінету іноземних мов,  заступник директора 

Полтавського обласного інституту удосконалення 
вчителів  у 1969 –1991 рр., виконуюча обов’язки 

директора з 1978 - 1979 рр.

П. В. Библів (1955 – 1996), завідувач відділу 
гуманітарних дисциплін Полтавського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних 
працівників  у 1993 – 1996 рр.

Фото 13. 

Фото 15. 

Фото 14. 

Фото 16. 
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О. М. Кузема  (1929 – 2006), методист, згодом 
завідувачка кабінету початкових класів 

Полтавського обласного інституту удосконалення 
вчителів  у 1962 –1984 рр.

Г. С. Кошляк (1938 – 2002), методист початкових 
класів відділу педагогічних технологій Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти  імені М. В. Остроградського  

у 1983 – 1999 рр. 

Є. М. Петренко  (1919 – ? ), завідувачка кабінету  
інтернатних установ Полтавського обласного 

інституту удосконалення вчителів  
у 1948 –1977 рр.

Л. П. Дзюба (1946 – 2005),  методист початкових 
класів відділу  педагогічних технологій 

Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти  імені М. В. Остроградського  

 у 1988 – 2005 рр.

Фото 17. 

Фото 19. 

Фото 18. 

Фото 20. 
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Д. Г. Мурашко (1921 – 1998),  методист кабінету 
наочних і технічних засобів навчання, завідувач 

кабінету фізики Полтавського обласного інституту 
удосконалення вчителів  у 1965 –1984 рр.

Завідувачка кабінету школознавства і курсової 
перепідготовки Полтавського обласного інституту 
удосконалення вчителів Н. К. Павлова проводить 

практичні заняття з учителями малювання. 1979 р.

Л. С. Тарасенко (1937 р.н.), методист біології 
кабінету біології і хімії Полтавського обласного 

інституту удосконалення вчителів   
у 1978 – 1983 рр. 

Зліва направо: Н. І. Ляшенко, завідувачка 
кабінету математики Полтавського обласного 

інституту удосконалення вчителів; М. І. Радченко, 
інспектор Хорольського районного відділу освіти; 

Л. А. Глущенко, завідувачка Хорольського РМК. 
Хорольщина, 1982 р.

Фото 21. 

Фото 23. 

Фото 22. 

Фото 24. 



160

К. С. Бобрицька (1922 – 2009), завідувачка кабінету  
трудового навчання і профорієнтації Полтавського 

обласного інституту удосконалення вчителів  
у 1965 –1978 рр.

Н. В. Настенко  (1949 р.н.), методист кабінету 
виховної роботи Полтавського обласного інституту 

удосконалення вчителів  у 1975 р.

Л. А. Горб  (1936 р.н.), завідувачка кабінету 
фізичного виховання Полтавського обласного 

інституту удосконалення вчителів у 1967 –1985 рр.

Г. Е. Чирка (1948 – 2001), методист трудового 
навчання  Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  
імені  М. В. Остроградського у 1979 – 2001 

Фото 25. 

Фото 27. 

Фото 26. 

Фото 28. 



161

М. С. Пашко  (1935 – 2007), кандидат 
історичних наук, доцент кафедри менеджменту 

освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені  
М. В. Остроградського  у 2005 – 2007 рр.

В. В. Гудзенко  (1946 – 2007), методист відділу 
роботи з персоналом Полтавського обласного 
інституту  післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського  у 2000 – 2007 рр.

І. В. Охріменко (1944  – 2008), кандидат педагогічних наук, доцент, дійсний член Міжнародної кадрової 
академії МАУП,  заслужений працівник народної освіти України, завідувач кафедри менеджменту освіти 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського  
у 2000 – 2008 рр.

Фото 29. Фото 30. 

Фото 31. 
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Різьба по дереву. Вироби вихованців Петрово-роменського дитячого будинку Гадяцького району  
Полтавської області. Фрагмент експозиції першої обласної педагогічної виставки. 1955 р.

Фото 32. 

Досвід роботи класних керівників Семенівської середньої школи Семенівського району Полтавської області. 
Фрагмент експозиції першої обласної педагогічної виставки. 1955 р

Фото 33. 
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Методичні видання Полтавського обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів. 1945 –1960 рр.
Фото 34. 
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Курси підвищ
ення кваліф

ікації директорів ш
кіл області. 1963 р.

Ф
ото 35. 
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Курси підвищення кваліфікації вчителів російської мови при Полтавському обласному інституті 
удосконалення кваліфікації вчителів. 1960 р.

Фото 37. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів 8-річних шкіл при Полтавському обласному інституті 
удосконалення кваліфікації вчителів. 1962 р.

Фото 38. 
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Виїзні семінари завідувачів районних методичних кабінетів. 1980-ті рр.
Фото 39. 

Виїзні семінари завідувачів районних методичних кабінетів. 1980-ті рр.
Фото 40. 
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Завідувачі районних методичних кабінетів. 1980-ті рр
Фото 41. 

Обласний семінар завідувачів районних методичних кабінетів. Хорольщина. 1993 р.
Фото 42. 
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Працівники Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів на польових роботах у колгоспі. 
1980 р. Зліва направо: Н. К. Павлова, М. М. Булавацький, Л. С. Тарасенко, І. П. Кочерга

Фото 43. 

В. В. Чирка, завідувачка кабінету російської мови та літератури Полтавського обласного інституту 
удосконалення кваліфікації учителів, член журі Всеукраїнської олімпіади знавців російської мови та 

літератури. Харків, 1986 р.

Фото 44. 
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Засідання творчої групи працівників Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів із питань 
розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Зліва направо: Н. К. Павлова, Д. Г. Мурашко, І. Ю. Легенький, Л. Г. Скрипник.  1979 р.

В. М. Золотухіна, проректор Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені М. В. Остроградського  та  Н. 
Г. Протасова, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри управління освіти 
Національної Академії державного управління 

при Президентові України. 1998 р.
Завідувачі Хорольського районного 

методичного кабінету Л. А. Глущенко (зліва) 
та Чорнухинського районного методичного 

кабінету  О. Т. Касяненко  на курсах підвищення 
кваліфікації. Київ, 1991 р.

Фото 46. 

Фото 47. 

Фото 45. 
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На відкритті Сорочинського ярмарку. 1988 р. Завідувач Полтавського обласного відділу народної освіти  
Є. А. Хорольський (зліва) та  заступник завідуювача Полтавського обласного відділу народної освіти  

А. О. Гончаренко

Фото 48. 

Обласний семінар завідувачів районних (міських) методичних кабінетів із питань виховної  роботи.  
Гадяч, 1994 р.

Фото 49. 
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В. М. Золотухіна на своїх перших курсах підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної 
педагогічної освіти з колегами з обласних інститутів підвищення кваліфікації. Грудень, 1998 р.

Зліва направо: В. М. Золотухіна – м.Полтава, С. С. Ющенко – Київська обл.,  Р. М. Дзюбан – м.Черкаси,  
Т. О. Білоус – м.Сімферополь, З. О. Черниш – м.Житомир 

Закладення березової алеї пам’яті біля могили М. В. Остроградського. 2006 р.

Фото 51. Фото 52. 

Фото 50. 
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Учасники семінару завідувачів районних (міських) методичних кабінетів на Лесиній горі. Гадяч, 1994 р

Працівники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського  на могилі М. В. Остроградського. 2008 р.

Фото 53. 

Фото 54. 
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Ознайомлення з досвідом роботи Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) –  партнера  
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені М. В. Остроградського.  

Зліва направо: Б. П. Будзан, В. М. Золотухіна, І. А. Воліченко, В. М. Городецький.  2000 р.

Презентація друкованої продукції Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського  Міністру освіти України В. Г. Кременю  на V Міжнародній виставці  

«Сучасна освіта в Україні – 2002» . Київ, 2002 

Фото 55. 

Фото 56. 
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Обласний семінар завідувачів районними методичними кабінетами на базі Кременчуцького педагогічного 
училища ім. А. С. Макаренка. 2006 р.

Обласний семінар завідувачів районними методичними кабінетами. Хорольщина, 2007 р.

Фото 57. 

Фото 58 
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Пісенне привітання з 8 Березня жінкам інституту від чоловіків. 
Зліва направо: В. О. Сліпак, І. В. Охріменко, П. І. Матвієнко. 2006 р.

Зустріч працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського з ветеранами післядипломної освіти. 2008 р. Зліва направо: О. К. Королех,  

М. В. Кирилюк, О. К. Цоков, Н. Ю. Токар, І. Б. Гарус, В. Д. Васильєв, О. О. Магдик, М. А. Білан, 
 Л. Г. Тарасовська, Л. Ю. Бриж

Фото 59. 

Фото 60. 



177

2.1. Відділ методики виховання

Відділ методики виховання розпочав свою іс-
торію як кабінет виховної роботи інститу-
ту удосконалення вчителів. Методисти на-

давали методичну допомогу школам, методич-
ним кабінетам, вивчали стан виховної роботи, пе-
редовий педагогічний досвід, проводили зональ-
ні тематичні семінари-практикуми, видавали ме-
тодичні рекомендації, буклети. Довідки писали-
ся від руки під копірку, пізніше – на друкарській 
машинці. тиражувалися матеріали у статистич-
ному управлінні або на ротаторі у невеликій кіль-
кості. У кабінеті виховної роботи працювали до-
свідчені методисти, які мали багатий педагогіч-
ний досвід роботи: т. а. Покотило – завідувачка ка-
бінету, К.  Д.  Куля – заслужена вчителька України, 
Л. ю. Бриж, М. І. ткаченко.

Після реорганізації інституту удосконалення 
вчителів кабінет отримав назву «відділ національ-
ного виховання», з 2003 року – відділ методики ви-
ховання.

У різні часи у відділі працювали методиста-
ми: О.  К.  Коба – з образотворчого мистецтва, Г. 
е. чирка – з трудового навчання та креслення; 
О.  К.  Міщенко – з фізичної культури; К.  П.  Зуб, 
Л.  Г.  тарасовська – з питань виховної роботи; 
О. С. тимчук – з музики; О. К. цоков – з трудово-
го навчання, креслення та основ безпеки життєді-
яльності; В.  Д.  Васильєв – з фізичної культури та 
«Захисту Вітчизни», В. О. Сліпак – з образотворчо-
го мистецтва.

Відділом національного виховання (завідувачка 
Л. Г. тарасовська ) була розроблена перша в Україні 

розділ 2.

ТРАДИцІЇ І НОВАТОРСТВО 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
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обласна Комплексна програма «Національне виховання: регіональний аспект на 
період до 2000 року».

Пріоритетними напрямками програми були: етико-естетичне виховання на 
основі національної та ментальної культури; правове виховання та профілактика 
правопорушень; трудове виховання та проблеми працевлаштування молоді; здо-
ровий спосіб життя, фізичне загартування молоді; діяльність молодіжних і дитя-
чих організацій, сприяння в роботі творчих спілок області; патріотичне вихован-
ня молоді.

На виконання програми проводилися конференції, круглі столи, зустрічі, змаган-
ня, конкурси, виставки, був виданий «Народний календар зимово-весняних свят».

Відділ сьогодні

На рахунку відділу методики виховання науково- та навчально-методичні по-
сібники, програми, які отримали гриф МОН України:

•	 методично-хрестоматійний посібник «Основні аспекти виховання здоро-
вого способу життя учнівської молоді» (автор-упорядник – Г. а. Каліберда, 
2003);

•	 методично-практичний посібник з етики віри та релігієзнавства «Духовно-
моральне виховання молодших школярів» (Г.  а.  Каліберда, Л.  а.  Лисяк, 
2005);

•	 науково-методичний посібник «цінності православної культури як фактор 
морально-етичного виховання школярів» (П. І. Матвієнко, Г. а. Каліберда, 
2007);

•	 «Співа Полтавщина та ніколи не стихнуть пісні» (СДГ вчителів музично-
го мистецтва, керівник – Л. Л. халецька, науковий керівник – О. О. Лобач, 
2006);

•	 «Музичний феномен Глобинського району» (СДГ вчителів музичного мис-
тецтва, керівник – Л. Л. халецька, науковий керівник – О. О. Лобач, 2007);

•	 «Музичний салон як музей одного дня» (Л. Л. халецька, 2005);
•	 регіональна програма «Основи виховання здорового способу життя» 

(Г. а. Каліберда, 1999);
•	 регіональна програма факультативного курсу для середньої загальноосвіт-

ньої школи для 1–4 класів «Основи православної культури» (Г. а. Каліберда, 
2007);

•	 програма факультативного курсу для 7-х класів «Музичне краєзнавство 
Полтавщини» (О. О. Лобач, Л. Л. халецька, 2007).

У 2001 році відділом було розроблено обласну програму системи виховання 
учнівської молоді на період до 2012 року, затверджену рішенням колегії управлін-
ня освіти і науки облдержадміністрації від 20.04.2001 р. № 2 та методичні реко-
мендації щодо її впровадження. 

У рамках реалізації обласної програми проведені науково-практичні конфе-
ренції: «Проблеми та досвід реалізації обласної програми системи виховання 
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учнівської молоді на період до 2012 року» (2003); «Виховання патріота: здобут-
ки, проблеми, досвід освітян Полтавщини» (2005); «Реалізація обласної програ-
ми системи виховання учнівської молоді засобами психолого-педагогічного про-
ектування» (2006).

традиційною є участь відділу у ярмарках педагогічних технологій «творчі схо-
динки освітян Полтавщини», на яких працюють павільйони з виховної роботи та 
позашкільних навчальних закладів, педагогічні майстерні, де відділ завжди пред-
ставляє здобутки своїх працівників у вигляді друкованої продукції та мультиме-
дійних проектів.

щорічно відділом проводиться до 25 різноманітних конкурсів, оглядів, виста-
вок, змагань.

Протягом 10-ти років методисти відділу здійснюють організаційно-методичне 
забезпечення проведення обласних заходів: інтелектуальної правовиховної гри 
«Дебати», зльотів-презентацій дитячо-юнацьких козацьких товариств, конкурсів 
шкільних газет для прес-центрів середніх загальноосвітніх шкіл, форумів учнів-
ського самоврядування та батьківської громадськості, виставок малюнків «Пори 
року», КВК, оглядів-конкурсів художньої самодіяльності «Веселка» та дитячих те-
атральних колективів; є організаторами обласних етапів Всеукраїнських конкур-
сів педагогічної майстерності «Джерело творчості», «Живи, книго!», «Бібліотекар 
року», «Класний керівник», «Образотворче мистецтво», на кращий інноваційний 
урок з футболу, на кращу розробку програм із позашкільної освіти; проводять 
семінари-тренінги за проектом «Рівний-рівному», «Діалог».

Інтелектуальна гра «Дебати» набула широкої популярності серед шкільної мо-
лоді області. Вона охоплює більше трьох тисяч підлітків у 285 дебатних клубах, що 
становить 12% від загальної кількості учнів старших класів. За 12 років кількість 
дебатних клубів та учасників у них збільшилась майже втричі.

Відділ є ініціатором проведення курсів педагогів-організаторів дитячо-
юнацьких спортивних клубів за місцем проживання, спецкурсу з християнської 
етики в українській культурі, дистанційних курсів для працівників позашкіль-
них навчальних закладів. Методистами розроблено Програми курсів підвищення 
кваліфікації з кожного предмета та напрямку навчально-виховної роботи.

У відділі працює 7 методистів: Н.  В.  Настенко – з питань виховної роботи, 
Г. а. Каліберда – з питань роботи позашкільних навчальних закладів; В. Г. чемшит 
– з трудового навчання, креслення та профорієнтаційної роботи; Л. Л. халецька 
– з музичного, образотворчого мистецтва та художньої культури; М. І. Кирієнко 
– з фізичної культури та «Захисту Вітчизни»; Р. О. Гелеверя – з російської мови та 
шкільних бібліотек, ю. В. шевченко відповідає за роботу з обдарованими учня-
ми (фото 63).
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2.2. Відділ гуманітарних дисциплін

Відділ гуманітарних дисциплін функціонує з 1993 року. Він утворився внаслі-
док інтеграції кабінетів суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів. його 
навчально-методичну базу формувало не одне покоління методистів, котрі пра-
цювали над удосконаленням фахової майстерності вчителів. Завідувачами і мето-
дистами кабінету української мови та літератури у різний час були: Н. Г. Вахній, 
Н. І. Калініченко, З. а. Леванчук, О. В. Манюк, Г. я. Оніпко, Г. П. ямбих, Р. І. Гришко; 
кабінету російської мови та літератури – О.  М.  Виговський, О.  Д.  Кузьменко, 
Л.  М.  Піддубна, Н.  О.  Герасименко, В.  Л.  чернега, В.  В.  Кокарєва, а.  П.  тюнін, 
О. М. Коваленко, а. О. Виговська, Р. О. Гелеверя, Н. І. Білик, В. Л. Пономарьова, 
В.  В.  Бондаренко  (чирка); кабінету історії – К.  І.  Кушнірчук, І.  ю.  Легенький, 
В. О. Зеленчук,  Л. К. шара, В. Г. яременко, Є. І. тягло, О. О. Магдик; кабінету іно-
земної мови – Л. Г. Скрипник, Л. Д. Пістряк, Р. С. швидь, т. М. Боєва, а. В. Місюк, 
ю. В. Бардакова, т. а. шевченко, В. О. цехановська. 

Першим завідувачем відділу гуманітарних дисциплін (1993-1994) був 
Л.  І.  Григор, котрий здійснював науково-методичне забезпечення підготовки 
вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін. Методист перейшов працювати в 
Полтавську обласну раду. Справжнім подвижником своєї справи був наступний 
завідувач відділу – П. В. Библів  (1994-1996), який передчасно пішов із життя. З 
1996 року відділ очолює О. П. Коваленко, котра опікується учителями української 
мови та літератури.

Основним завданням відділу гуманітарних дисциплін є організаційно-
методичне забезпечення викладання предметів філологічного та суспільно-
гуманітарного циклу, зокрема, таких предметів, як українська мова та українська 
література, зарубіжна література, російська мова, іноземні мови, історія, право-
знавство. На початку становлення відділу до його складу входило 8 методистів. 
Протягом 1993–2009 років у ньому працювали:

О. О. Магдик (1981–2006) – методист, куратор учителів історії та правознавства.
В. В. Чирка – з 1977 року методист, куратор учителів російської мови та літера-

тури, з 1992 року – зарубіжної літератури, а з 2005 року ще й етики та християн-
ської етики.

Т. А. Шевченко (1986–1998) – методист, куратор учителів французької мови.
В. Ю. Стрельніков – методист, куратор учителів історії (1990–1996). У 1995 році 

став кандидатом педагогічних наук, захистив дисертацію на тему «Роль професій-
ної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти». Перейшов пра-
цювати на кафедру педагогічних технологій, а в 2001 р. – у Полтавський універ-
ситет споживчої кооперації України. Нині вчений має науковий ступінь доктора 
педагогічних наук, є професором. Продовжує співпрацювати (за сумісництвом) з 
кафедрою педагогічної майстерності ПОІППО.

Н. В. Атахаджаєва – методист, куратор учителів історії. Перейшла на посаду 
методиста з бібліотечних фондів у цьому ж інституті.
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А. В. Лисенко (1994–2006) – методист, куратор учителів української мови та лі-
тератури. Деякий час працювала в навчальному відділі. У 2006 році стала канди-
датом педагогічних наук, тепер працює у Полтавському національному технічно-
му університеті імені юрія Кондратюка. Постійно співпрацює з відділом гумані-
тарних дисциплін.

Р. О. Гелеверя – методист, куратор учителів російської мови та літератури з 1982 року. 
Працювала у відділі з 1993 по 2003 рік. Перейшла у відділ методики виховної роботи.

В. О. Цехановська – методист, куратор учителів англійської мови з 1991 року, з 
1999 року опікується учителями іноземних мов. 

І. О. Міщенко – методист, куратор учителів історії, правознавства, працює в ін-
ституті з 2006 року.

Методисти тісно співпрацюють з викладачами інших ВНЗ, державними уста-
новами. Зокрема, з М. І. Степаненком, доктором філологічних наук, професором, 
ректором ПНПУ; В. а. Мелешко, кандидатом філологічних наук, завідувачем ка-
федри української літератури ПНПУ; ю.  В.  Волошиним, доктором історичних 
наук, завідувачем кафедри історії України ПНПУ; т. П. Демиденко, кандидатом іс-
торичних наук, доцентом кафедри історії України ПНПУ; т. М. Колотіловою, на-
чальником Головного управління юстиції у Полтавській області; О. а. Білоуськом, 
керівником науково-редакційного центру з дослідження історії Полтавщини 
Полтавської облдержадміністрації та іншими відомими постатями полтавського 
краю.

Основні напрямки роботи відділу гуманітарних дисциплін:
Методисти відділу здійснюють науково-методичне забезпечення проведення 

курсів підвищення кваліфікації через лекції, практичні заняття, семінари, педаго-
гічну практику, конференції з обміну досвідом роботи. Укладено навчальні про-
грами курсів, розроблено програми спецкурсів. Заслуговують на увагу матеріали 
з громадянської освіти, напрацьовані О. О. Магдик, програма з українознавства, 
укладена О. П. Коваленко, методичний матеріал з регіонального курсу «Історія 
Полтавщини». 

Важливим у роботі працівників відділу є залучення вчителів до науково-
дослідницької, експериментальної роботи через участь у спеціальних дослід-
ницьких групах, апробації нових підручників, до моніторингового дослідження 
навчально-методичної літератури, проведення педагогічного моніторингу вчите-
лів. Методисти відділу стосовно цього питання співпрацюють з іншими інститу-
тами. так було укладено угоду про створення експериментальної творчої групи 
учителів української мови і літератури Полтавської, Сумської та харківської об-
ластей з проблеми «Упровадження передових педагогічних технологій на уроках 
української мови і літератури».

Свою фахову майстерність учителі шліфують, долучаючись до Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року». У 2009 році на всеукраїнському етапі конкурсу перемогу 
здобула ю. В. Макашова, учитель української мови та літератури Кременчуцького 
ліцею інформаційних технологій № 30. У 2007 році дипломантом конкурсу у номі-
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нації «Правознавство» був е. Г. Фісун  – учитель Полтавської гімназії № 6; у 2008 році 
переможцями стали у номінації «Історія» – Л. Г. Дудка та у номінації «Зарубіжна 
література» т. а. Мищенко – учителі Кременчуцького ліцею № 11. Зустрічі з таки-
ми учителями є постійними в практиці роботи відділу. Практикуються також не-
традиційні форми роботи: «Методичний фестиваль», «Фестиваль поетичної май-
стерності», «Зустріч трьох поколінь», «Майстер-класи», «Фестиваль мов».

щорічно методисти проводять інструктивно-методичні наради з важливих 
проблем освітнього процесу, наприклад, «Про особливості організації навчаль-
ного процесу в новому навчальному році»; «Про вивчення другої іноземної мови 
у 5 кл.»; «Про вивчення в загальноосвітніх школах предметів духовно-морального 
спрямування»; «Про особливості проведення державної підсумкової атеста-
ції в ЗНЗ»; «актуальні проблеми зовнішнього незалежного оцінювання» та  ін. 
Методисти готують рекомендації з тієї чи іншої проблеми, які допомагають учи-
телям проводити роботу конкретно і цілеспрямовано.

Важливу роль в освітньому процесі вчителів відіграють обласні семінари, які ме-
тодисти відділу проводять по 1–2 на рік. До їх проведення залучаються науковці, 
найкращі вчителі району (міста), на базі яких вони відбуваються. тематика – різно-
манітна, наприклад: «Міжкультурні та міжпредметні зв’язки на уроках словеснос-
ті» – на базі Лубенського району; «Формування літературної компетенції учнівської 
молоді» – на базі м. Полтави; «Робота з візуальними джерелами навчання на уроках 
історії як засіб розвитку критичного мислення та пізнавальних здібностей учнів» – 
на базі Полтавського району; «Інтерактивні методи та шляхи демократизації про-
цесу навчання на уроках історії» – на базі Гадяцького району; «Науково-методичне 
забезпечення викладання зарубіжної літератури в умовах 12-річної школи» – на 
базі Карлівського району; «Про роль уроків етики в гармонізації міжособистісних 
стосунків дітей, батьків, педагогів» – на базі Лохвицького району та ін.

Відповідальною ділянкою роботи є проведення обласних і всеукраїнських 
науково-практичних, тематичних конференцій; конференцій, приурочених пев-
ним подіям політичного, суспільного, культурного життя народу. Зокрема, 
Всеукраїнська наукова конференція «Полтавщина: історичні шляхи та перспекти-
ви розвитку» (до 70-річчя утворення Полтавської області, 2007 рік). традиційними 
стали конференції, присвячені українській мові (до Дня української писем-
ності, до Дня рідної мови) – «Українська мова – історія і сучасність» (2006 р.), 
«Державний стандарт літературної та мовної освіти: перші результати упрова-
дження», «Світочі літературного духу України та сучасний навчально-виховний 
процес» (до ювілеїв письменників-земляків). У практику роботи відділу ввійшли 
«круглі столи», тематичні читання. З нагоди 300-річчя гетьмана України І. Мазепи 
відбулися Мазепинські читання (червень 2009 року). До вшанування жертв голо-
домору – історико-літературні читання (2008 р.). У центрі обговорення «круглих» 
столів – «Рідна мова – життя духовного основа», «Методичні аспекти вивчення 
Біблії в школі» та інші питання, які є актуальними для вчителів. 

Методисти відділу щорічно вивчають рівень навчальних досягнень учнів (1–2 
райони) із філологічних і суспільно-гуманітарних дисциплін. Останнім часом 
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– це моніторингове дослідження якості знань учнів з певного предмета, яке дає 
можливість виявити найсуттєвіші недоліки в навченості учнів і виробити шляхи 
їх подолання на курсах підвищення кваліфікації учителів.

Працівники відділу готують аналітичний матеріал з певної теми на коле-
гію Головного управління освіти і науки, на вчену раду, на ректорат чи науково-
методичну раду інституту, що дає можливість простежити втілення певної про-
блеми в навчально-виховний процес, її позитивні і негативні сторони.

У центрі роботи – надання методичної допомоги районним (міським) мето-
дичним кабінетам з питань ведення шкільної документації, організації профіль-
ного навчання, впровадження передових педагогічних технологій; надання інди-
відуальних консультацій. Методисти беруть участь у районних  (міських) тема-
тичних семінарах, наприклад, на базі Решетилівського району – «Використання 
інтерактивних методів навчання на уроках етики, іноземної мови», у Полтаві 
– «Впровадження в навчально-виховний процес курсу «Історія Полтавщини», у 
Кременчуці – «Впровадження культурологічної змістової лінії програми «Рідна 
мова», у Лохвицькому районі – «Застосування методики компаративного аналі-
зу художніх творів у процесі викладання української та зарубіжної літератури».

Важливе місце в організації навчально-виховного процесу належить перехо-
ду від традиційної форми навчання до особистісно зорієнтованої системи. цьому 
сприяють передові педагогічні технології, найпоширенішими серед яких є: інтер-
активні, проектні, ігрові, інтегрованого навчання, модульного навчання, діалогу 
культур. Популяризація найбільш ефективних технологій відбувається в першу 
чергу на курсах підвищення кваліфікації.

Методисти відділу вивчають найкращий досвід освітян, який пропагують у 
статтях фахових видань, на курсах, під час проведення науково-методичних захо-
дів, подають його до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Завдяки 
цьому стали відомі напрацювання заслуженого вчителя України О. а. Білоуська 
з укладеного ним курсу «Історія Полтавщини»; вчителя Полтавського ліцею № 1 
І. М. Гринь щодо інтенсивного вивчення мови; досвід О. В. Сидоренко із Оржицької 
ЗОш І–ІІІ ступенів із використання опорних сигнальних схем на уроках україн-
ської літератури; І. Б. Каткової із Кременчуцької гімназії № 6 щодо впровадження 
евристичних методів навчання на уроках української мови; досвід використання 
елементів ейдетики у навчальному процесі І. О. Бровко із Пологівської ЗОш І-ІІ 
ступенів Новосанжарського району; Л. М. Клименко, учителя англійської мови 
Полтавської спеціалізованої школи № 3, з проблеми «Розвиток навичок критич-
ного мислення на уроках англійської мови»; О. В. Сутули, учителя зарубіжної лі-
тератури Карлівської гімназії, з питань планування уроків зарубіжної літерату-
ри в 5–9 класах та проблем асоціативного аналізу; Г. О. Ступки, учителя зарубіж-
ної літератури Засульської гімназії Лубенського району, з використання інтерак-
тивних та проектних технологій на уроках словесності; учителя а. К. хмари, учи-
теля історії та правознавства Полтавської ЗОш І-ІІІ ступенів №  2, з проблеми 
«Громадянська освіта і виховання на уроках предметів суспільно-гуманітарного 
циклу»; е. Г. Фісуна, учителя історії та правознавства Полтавської гімназії № 6, з 
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проблеми «Формування компетентнісних орієнтацій учнів на уроках правознав-
ства» та цілих педагогічних колективів, зокрема, Лубенської спеціалізованої шко-
ли № 6, Полтавської спеціалізованої школи № 29 з використання телекомунікацій-
них технологій у навчанні англійської мови.

Важливою ділянкою роботи відділу є залучення учнів до різноманітних 
мовно-літературних конкурсів, олімпіад, турнірів, симпозіумів. Починаючи з 
2000 року, щорічно у відділі їх проводиться близько 20. Наймасовішими є пред-
метні олімпіади, Міжнародний конкурс з української мови імені Петра  яцика, 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої», 
«Безмежний світ шекспірових сонетів» та «Світ очима Гоголя». Крім того, прово-
дяться конкурси обласного значення, зокрема, на кращу збірку поезій, «Собори 
душ своїх бережіть», «Усміхнімось щиро Вишні», «Конституція України у моєму 
житті». Результатом такої роботи є відзначення учнів-переможців стипендіями 
імені т. Г. шевченка та Кабінету Міністрів України, путівками до Міжнародного 
дитячого центру «артек».

Досвідом своєї роботи працівники відділу ділилися на всеукраїнському рів-
ні (2005  р.) з питань упровадження курсу «Історія Полтавщини» (круглий стіл 
за участю представників МОН України), на Всеукраїнському семінарі методистів 
(2007 р.) з проблеми «Компетентісний підхід до мовно-літературної освіти школя-
рів». Приймали гостей з усієї України на всеукраїнському етапі учнівської олімпі-
ади з німецької та французької мов у 2006 році.

Методисти працюють над виданням методичної літератури, рекомендацій 
щодо викладання предметів філологічного і суспільно-гуманітарного циклу, го-
тують матеріали для виступів на конференціях, семінарах, інших заходах. це дає 
можливість узагальнювати матеріал з певної актуальної теми, доносити його до 
вчителів та знаходити практичне застосування в навчально-виховному процесі.

Приділяється увага організації профільного навчання в ЗНЗ області. 
Методисти допомагають учителям у виборі спецкурсів, факультативів, забезпе-
чують їх науково-методичний супровід.

Формування мовної особистості вчителя і учня були завжди в центрі роботи 
відділу, бо працівники опікувалися викладанням української, російської та іно-
земних мов. Мовний режим навчальних закладів за часів незалежної держави в 
основному відповідає національному складу населення. У 1996 році з-поміж 976 
шкіл області було 9 з російською мовою навчання, а в 2009 р. – 3, а також 17 дво-
мовних шкіл. На основі мовної політики молодої держави України, напрацьова-
них документів, зокрема Державної програми розвитку та функціонування укра-
їнської мови, відбулося зростання кількості учнів, навчання яких здійснюється 
українською мовою: 2002 р. – 95,6 %, 2008 р. – 97, 6 %.

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти відбуло-
ся переорієнтування у викладанні словесності. Комунікативно-діяльнісний під-
хід покладено в основу викладання. Важлива увага приділяється вивченню іно-
земної мови. Починаючи з 2004 року, учні Полтавської області вивчають інозем-
ну мову з 2-го класу: 87 % – англійську; 11,7 % – німецьку; 2,3 % – французьку, а з 
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2005 року для учнів 5-х класів уведена друга іноземна мова. Усі ці процеси мають 
науково-методичний супровід, який організовують методисти.

Науково-методичне забезпечення викладання в загальноосвітніх навчальних 
закладах області історії, правознавства, історії Полтавщини, курсів «Людина і 
світ», «Людина і суспільство», основ філософії, громадянознавчих курсів (грома-
дянська освіта, «Ми – громадяни України», практичне право) реалізується через 
певну стратегію. Проводилась робота щодо реалізації регіональної моделі грома-
дянської освіти у 2001–2005 роках, у рамках якої здійснено апробацію підручни-
ків з громадянської освіти у 9–11 класах, розроблених авторським колективом, се-
ред яких була і методист відділу О. О. Магдик.

Пріоритетними у роботі відділу гуманітарних дисциплін є виконання обласних 
програм правової освіти населення області, розвитку краєзнавства до 2010 року.

Українська національна школа повинна здійснювати цілеспрямований вплив 
на особистість учнів з метою формування у них відданості своїй Батьківщині. 
Серед основ розбудови національної освіти важливе місце належить вивченню іс-
торії малої батьківщини. У рамках обласної Програми розвитку краєзнавства ме-
тодистами відділу проведено певну роботу: розроблено Програму для загально-
освітніх навчальних закладів «Історія Полтавщини» для 6–11 класів, яка затвер-
джена вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти імені М. В. Остроградського; здійснюється науково-методичний су-
провід викладання історії Полтавщини у 6–11 класах загальноосвітніх шкіл об-
ласті як обов’язкового курсу; в рамках проблемних курсів «Навчально-методичне 
забезпечення викладання історії Полтавщини» організовано курсову перепідго-
товку 154 учителів, які викладають курс історії Полтавщини.

З 2005 року в навчально-виховний процес ЗНЗ уведено новий предмет «етика», 
«Основи християнської етики», навчально-методичним забезпеченням якого за-
ймається методист В. В.чирка.

У вирішенні важливих питань післядипломної педагогічної освіти допомагає 
співпраця з вищими навчальними закладами: Полтавським національним педа-
гогічним університетом імені В.  Г.  Короленка; Інститутом інноваційних техно-
логій і змісту освіти; Полтавським університетом споживчої кооперації України; 
харківським обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти; 
Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; міжнарод-
ними фондами та громадськими організаціями – Британською Радою в Україні, 
Корпусом Миру в Україні, Німецьким культурним центром-інститутом Гете, 
Французьким культурним центром в Україні, видавництвом Оксфордського уні-
верситету «Лонгман», «Макміллан», «хайнеманн»; Всеукраїнською асоціацією 
викладачів суспільних дисциплін «Нова Доба»; Українським центром вивчен-
ня історії Голокосту; Українським Біблійним товариством; Полтавською об-
ласною Національною спілкою письменників України; обласною організацією 
«Просвіта» імені т. Г. шевченка; обласною жіночою спілкою імені Олени теліги; 
Лігою українських меценатів; Національною спілкою літераторів Полтавщини; 
Полтавським обласним товариством політв’язнів і репресованих; обласною орга-
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нізацією «Громадянське суспільство»; обласним відділенням міжнародної органі-
зації «Жіноча громада».

Важливим у роботі відділу на перспективу є організація навчального проце-
су на курсах підвищення кваліфікації відповідно до вимог Болонського проце-
су, підготовка матеріалів для дистанційної форми навчання, моніторингове до-
слідження якості знань учнів з урахуванням сучасних вимог, формування профе-
сійної компетентності педагогів на основі активних форм роботи, участь у проек-
тах, які спрямовані на інноваційні підходи щодо організації навчально-виховного 
процесу.

Важливим опертям у роботі працівників інституту є міські (районні) методич-
ні кабінети, відділи (управління) освіти. Саме завдяки їх активній підтримці від-
буваються заходи обласного та всеукраїнського рівнів. У 2006 р. під час проведен-
ня Всеукраїнського науково-практичного семінару методистів української мови і 
літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти були задіяні 
навчальні заклади Зіньківського, Лохвицького, Пирятинського, чорнухинського, 
Лубенського районів, міст Полтави, Лубен.

активно долучаються до проектної діяльності спільно з інститутом педагогіч-
ні працівники м. Комсомольська, Кременчука, Лубен, Полтави, Карлівського ра-
йону, Полтавського обласного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевос-
ті імені а. С. Макаренка.

Краєзнавчі дослідження ведуть учителі м. Комсомольська, Полтави, Гадяцького, 
Зіньківського, хорольського районів.
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Відділ природничо-математичних дисциплін здійснює організаційну, коорди-
нувальну , науково-методичну діяльність щодо реалізації в Полтавській області 
державної освітньої політики з питань викладання і вивчення предметів: матема-
тики, природознавства, біології, географії, фізики, хімії, астрономії, інформати-
ки, основ здоров’я. 

Основним завданням відділу природно-математичних дисциплін є науково-
методичне забезпечення освітньої діяльності загальноосвітніх навчальних закла-
дів області з предметів природничо-математичного циклу, здійснення моніторин-
гу навчальних досягнень учнів, методичне забезпечення курсового та міжкурсо-
вого підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних дисциплін, ви-
вчення та пропаганда передового педагогічного досвіду. 

Методист – «провідник» ідей свого предмету 

У різні часи у природничо-математичному відділі працювали: 

Ляшенко Ніна Іванівна – методист математики, 
Тимошенко Леонід Якович – методист математики, 
Клепко Сергій Федорович – методист математики,
Андрієвська Ольга Сергіївна – методист хімії, 
Кравченко Тамара Олексіївна – методист хімії,
Романець Леся Анатоліївна – методист географії та економіки,
Третьякова Лариса Петрівна – методист географії, 
Олійник Євдокія Кузьмівна – методист біології, 
Соловйов Юрій Іванович – методист біології, 
Токар Ніна Юріївна – завідувачка відділу природничо-математичних дисци-
плін, методист біології, 
Ткаченко Наталія Прокопівна – методист біології,
Чемшит Валентина Григорівна – методист, виконувала функції інспектора в 
обласному управлінні, 
Куляєва Ольга Олександрівна – методист фізики, зараз відповідає за ліцензу-
вання закладів освіти, 
Стрюк Людмила Олексіївна – методист фізики, 
Нікуліна Ольга Олександрівна – методист фізики, 
Сучкова Валентина Михайлівна – методист фізики,
Мурашко Дмитро Гаврилович – методист фізики, 
Вербова Людмила Миколаївна – методист фізики та інші.

Структурою інституту було передбачено функціонування окремих предмет-
них кабінетів: біології, математики, фізики, географії, хімії, інформатики, які у 
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1998 році були ліквідовані, а методисти, відповідальні за викладання цих предме-
тів, об’єднані у природничо-математичний відділ.

Завідувачами природничо-математичного відділу у різний період були Ляшенко 
Ніна Іванівна, Дмитренко Іван Іванович, Кравченко тамара Олександрівна, а з 
2004 року – Гарус Інеса Борисівна. 

Нині у природничо-математичному відділі працює 6 методистів: Буйдіна 
Олена Олександрівна – методист хімії, Гарус Інеса Борисівна – методист математи-
ки, Кирилюк Марина Вікторівна – методист інформатики, Козак Ірина Олексіївна 
– методист біології та основ здоров’я, шкоденко Лариса анатоліївна – методист 
географії та економіки, шостя Світлана Петрівна – методист фізики та астроно-
мії (фото 76). Відділ природничо-математичних дисциплін тісно співпрацює з ви-
кладачами інших ВНЗ, державними установами, громадськими організаціями: 
Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.  Короленка, 
Полтавською державною аграрною академією, Українською медичною стомато-
логічною академією, Лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педаго-
гіки НаПН України, Полтавською гравіметричною обсерваторією Iнституту ге-
офізики імені С.I. Субботіна, Полтавським технічним національним університе-
том імені юрія Кондратюка, кафедрою туристичного бізнесу факультету міжна-
родних відносин та туристичного бізнесу, кафедрою фізичної географії та карто-
графії харківського національного університету імені В. М. Каразіна, Державним 
науково-виробничим підприємством «Картографія» (м. Київ), Інститутом пере-
дових технологій (м. Київ), Міжнародним фондом «Відродження», Міжнародним 
альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні та іншими.

Із 2003 року методистом математики є Гарус Інеса Борисівна, професійним 
кредо якої є розвиток особистості школяра, формування його загальної куль-
тури засобами математичних дисциплін. Вона активно пропагує славетні імена 
наших земляків. Серед них золотим німбом осяяне ім’я Михайла Васильовича 
Остроградського – одного з найвидатніших математиків XIX століття. 

Із метою науково-методичного забезпечення розвитку природничо-
математичної освіти, у зв’язку з відзначенням дня народження Михайла 
Васильовича Остроградського з 1996 року у вересні-жовтні розпочато щоріч-
не проведення Всеукраїнських педагогічних читань, присвячених пам’яті ви-
датного математика: «Педагогічна спадщина М.  В.  Остроградського і розвиток 
освіти в Україні» (1996), «Проблеми педагогіки математики і природознавства» 
(1997–2001); «М.  В.  Остроградський і методики викладання в сучасній школі» 
(2002–2011). У різний час на читаннях приймались рекомендації для освітян об-
ласті щодо поетапного впровадження нового змісту освіти в основній та старшій 
школі, комп’ютеризації навчальних закладів, матеріально-технічного оснащення 
предметних кабінетів, використання електронних засобів навчального призна-
чення, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті тощо.

Із 1995 року в області організовуються та проводяться на базі ПНПУ іме-
ні В. Г. Короленка математичні змагання імені М. В. Остроградського, започат-
ковані творчою спілкою математиків Полтавщини і ПОІППО. За високий рі-
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вень математичних знань, продемонстрований на математичних змаганнях, учні 
нагороджуються дипломами Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського та дипломами за оригіналь-
не розв’язування задачі, що дає їм можливість позаконкурсної участі в ІІІ етапі 
Всеукраїнських олімпіад з математики.

Зміни, що відбуваються у системі середньої освіти нашої країни, спрямували 
зусилля вчителів географії області на реалізацію Державного стандарту 12-річної 
школи та основних положень Концепції профільного навчання. 

Головною особливістю вивчення географії в останні роки був перехід на нові на-
вчальні програми та підручники з географії нового покоління, зокрема для 6–8-х класів.

Навчальний процес з географії забезпечують 487 педагогів, навчаючи 11 457 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, а координувала їх роботу в 
області з 2003 року Романець Леся анатоліївна. Із 2009 року на цій посаді її замі-
нила шкоденко Лариса анатоліївна, яка, закінчивши Ніжинський державний пе-
дагогічний університет, упродовж 18 років працювала учителем географії в за-
гальноосвітній школі № 27 м. Полтави. 

Визначальним для учителів географії є компетентнісний підхід, який на пер-
ше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань вирішува-
ти проблеми, які виникають у різних ситуаціях, засвоєння способів і досвіду люд-
ської діяльності та формування власного досвіду. З метою виявлення цього досві-
ду здійснюється моніторинг якості освіти в загальноосвітніх навчальних закла-
дах області. 

Важливим фактором формування особистості школяра є туристично-
краєзнавча робота, якій останнім часом навчальними закладами з різних причин 
(відсутність матеріальної бази та фінансування, слабка підтримка з боку адміні-
страції та педагогічного колективу, відсутність зацікавлених підготовлених ка-
дрів тощо) приділяється недостатня увага. шкоденко Лариса анатоліївна через 
наукові дослідження спеціальної дослідницької групи, регіональні семінари, об-
говорення на курсах підвищення кваліфікації учителів географії залучає до вирі-
шення цієї проблеми педагогів області.

Уперше аналіз стану впровадження економічної освіти у школах області уза-
гальнений у наказі управління освіти і науки Полтавської ОДа № 221 від 27.05.1998 
року «Про вдосконалення та розвиток економічної освіти в навчальних закладах 
області». Питаннями запровадження економічної освіти з цього періоду і дотепер 
займались методисти: третьякова Лариса Петрівна, Романець Леся анатоліївна, 
шкоденко Лариса анатоліївна, Заєць Галина Миколаївна, яка з 2001 року коорди-
нує роботу обласного центру шкільної економічної і бізнес-освіти при ПОІППО.

Одними з найважливіших напрямів діяльності відділу природничо-
математичних дисциплін є біологічна та еколого-валеологічна освіта. цю ділянку 
роботи в інституті очолювали досвідчені педагоги: Олійник Євдокія Кузьмівна, 
Соловйов юрій Іванович, токар Ніна юріївна, ткаченко Наталія Прокопівна. Із 
2001 року на посаду методиста біології з загальноосвітньої школи № 20 м. Полтави 
перейшла вчитель-методист вищої категорії з 22-річним досвідом роботи Козак 
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Ірина Олексіївна, основним колом науково-методичних інтересів якої є запрова-
дження здоров’язберігальних та здоров’яформувальних технологій при викла-
данні біології та основ здоров’я через використання інтерактивних методів та 
тренінгових форм проведення уроків з метою формування у школярів життєвих 
навичок.

•	 Козак Ірина Олексіївна започаткувала у відділі співпрацю з іноземними 
колегами в еколого-валеологічному напрямку. Спільно з педагогами інших 
країн у 2001-2010 роках реалізовано міжнародні проекти, координатором 
яких в області була Козак І.О. а саме: 

•	 Проект «екологіка – методи і приклади» спільно зі шведським Інститутом;
•	 «SPare» (шкільний проект з використання ресурсів та енергії) – спільно з 

Норвезьким товариством охорони природи;
•	 «школа проти СНІДу» – спільно з Міжнародним альянсом з ВІЛ/СНІД в 

Україні;
•	 Проект з проблем енергозбереження, утилізації та переробки відходів – 

спільно з центром безпечної енергії міст Сан-Франциско та Берклі (Сша).
У ролі експерта та фасилітатора Козак Ірина Олексіївна брала участь в 

українсько-нідерландському проекті «Громадські платформи освітніх реформ в 
Україні» («Український шкільний підручник: перспективи діалогу громадськості і 
влади», «школа майбутнього»). 

З метою пропаганди екологічних знань за підтримки Міжнародного проекту 
«SPare» було проведено серед учнів і педагогів конкурс творчих робіт «agenda 
– 92 – екологічна освіта як запорука сталого розвитку» для учнів шкіл (2003 р.), 
конкурс методичних розробок учителів біології під назвою «agenda – 92 – еколо-
гічна освіта як запорука сталого розвитку» (2004 р.). Показово, що дві третини 
всіх нагороджень були вручені представникам нашої області.

Роботу учителів хімії області спрямовує Буйдіна Олена Олександрівна – педа-
гог за покликанням. Проводячи наукові дослідження з методики викладання хімії 
в загальноосвітніх навчальних закладах, методист не полишає педагогічну практи-
ку в гімназії № 9 м. Полтави. Разом з учителями, вченими, громадськістю Олена 
Олександрівна працює над проблемою оптимізації змісту шкільної хімічної освіти. 

Із 2009 року у відділі за стан викладання та вивчення фізики та астрономії від-
повідає шостя Світлана Петрівна, яка продовжує започатковану методистами 
співпрацю з учителями фізики навчальних закладів області, Полтавською гра-
віметричною обсерваторією Iнституту геофізики імені С.I.  Субботіна, ПНПУ, 
ПтНУ. Світлана Петрівна з 2000 року активно впроваджувала інформаційно-
комунікаційні технології в післядипломну педагогічну освіту області. її старання-
ми у 2001 році було створено перший офіційний веб-сайт ПОІППО (http://www.
ipe.poltava.ua), який у 2008 році нею ж реконструйовано згідно з вимогами сучас-
ності. Методист працює над питаннями формування компетентності на уроках 
фізики.



191

2.3. Природничо-математична освіта області в динаміці

Нині усі працівники відділу успішно володіють комп’ютерною грамотністю, 
використовують у своїй роботі мультимедійні презентації, електронні засоби на-
вчального призначення, он-лайн технології.

Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і мето-
ди навчання, веде до змін у діяльності учнів, учителів, керівників навчальних за-
кладів.

Застосування електронних підручників, освітніх сайтів Інтернету забезпе-
чують перетворення учнів з пасивного об'єкта на активний суб'єкт навчально-
виховного процесу. Учні мають можливість просуватися у навчанні в індивіду-
альному темпі, відповідно до своїх потреб і здібностей, набувають навичок засто-
сування одержаних знань на практиці.

Інформаційно-комунікаційні технології в природничо-математичній освіті
З метою створення умов для впровадження в навчально-виховний процес за-

гальноосвітніх навчальних закладів сучасних інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, забезпечення їх навчальними комп’ютерними програмами та відповід-
но до Положення про порядок організації і проведення апробації електронних за-
собів навчального призначення, відповідно до наказу Міністерства освіти і нау-
ки України від 22.10.2004 р. «Про проведення апробації електронних засобів на-
вчального призначення» відділ природничо-математичних дисциплін першим 
розпочав апробацію електронних засобів навчального призначення.

Координаторами апробації педагогічних програмних засобів були методис-
ти природничо-математичного відділу: у 2004 році – І.  О.Козак, у 2005 році – 
І. Б. Гарус, а з 2006 року – М. В. Кирилюк.

Незаперечною є важливість урахування в електронних підручниках різних 
рівнів попередньої підготовки школярів, варіювання завдань, можливості бага-
тократного повторення матеріалу. До того ж варто враховувати зацікавленість та 
уміння сучасних школярів орієнтуватися в інформаційно-комунікаційних техно-
логіях, технічні можливості навчальних закладів області, які прискореними тем-
пами наповнюються комп’ютерами та мультимедійною технікою.

Проведене експертне анкетування серед педагогів, методистів показало по-
зитивне ставлення учителів до електронних засобів навчального призначення, 
ефективність та доцільність їхнього використання і потребу у подальшому впро-
вадженні в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

У листопаді 2007 року ініційовано відділом природничо-математичних дисци-
плін проведення обласної дистанційної педагогічної конференції «тестові техно-
логії як сучасний засіб оцінювання навчальних досягнень учнів з природничо-
математичних дисциплін», на якій обговорювались питання:

1. Вибір методів педагогічного оцінювання.
2. Оцінювання навчальних досягнень методом тестування та письмовими 

методами.
3. Інтерпретація та представлення результатів оцінювання.
4. Зразки тестових завдань предметів природничо-математичного напрямку.
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Більше тисячі вчителів природничо-математичних дисциплін, які відвідува-
ли конференцію, мали можливість протягом року ознайомитись із теоретични-
ми основами тестових технологій та із прикладами завдань зовнішнього сертифі-
каційного оцінювання. 

Учасники конференції зазначили про необхідність попередньої підготовки 
учнів до особливої форми контролю, якою є тестування. Крім того вчителі у про-
цесі обговорення запропонованих тем зазначили доцільність в навчальному про-
цесі разом з традиційними формами перевірки знань і вмінь учнів включати тес-
тові форми контролю, використовуючи усе розмаїття форм тестових завдань.

Уперше в жовтні 2009 року відділ природничо-математичних дисциплін (ме-
тодист Буйдіна О.О.) Полтавського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти ім. М. В. Остроградського спільно з кафедрою хімії та методики 
викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка та Лабораторією хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки 
аПН України організував і провів Всеукраїнську наукову Інтернет-конференцію 
«Завдання і перспективи навчання хімії у профільній школі». Робота учасників 
зазначеного заходу була присвячена обговоренню досвіду організації профіль-
ного навчання та допрофільної підготовки в загальноосвітніх начальних закла-
дах; організаційно-методичних засад допрофільної підготовки в основній школі; 
науково-методичного забезпечення профільного навчання хімії у старшій школі; 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації учителів хімії до органі-
зації профільного навчання.

Проблема матеріально-технічного забезпечення: крига скресла
Упродовж 2005-2006 навчального року було проведено моніторинг стану за-

безпечення загальноосвітніх закладів області засобами навчання з природничо-
математичних дисциплін. Моніторингом було охоплено 87 % шкіл. У результаті 
виявлено, що 5 % шкіл взагалі не мають кабінетів (це в основному сільські шко-
ли I–II ступенів), 8 % навчальних закладів мають змішані кабінети з кількох при-
родничих дисциплін. Виявлено, що існує спільна для всіх навчальних закладів об-
ласті проблема: недостатнє забезпечення приладами.

Визначено, що згідно з існуючим Переліком засобів навчання (лабораторно-
го обладнання й устаткування промислового виробництва), забезпеченість кабі-
нетів (рівень оснащення) лабораторним і демонстраційним обладнанням в серед-
ньому не перевищує 27 %. 

Нові навчальні дисципліни (довкілля, економіка, основи здоров’я) практично 
не забезпечені технічними засобами навчання. Наявне в навчальних закладах об-
ладнання морально і фізично застаріле. Особливо гострою ця проблема стала для 
сільських шкіл, де нестача технічних засобів навчання спричиняє зниження рів-
ня освітніх послуг. 

З 2006 року є позитивні зрушення у цьому напрямку – в області розпочато 
апробацію технічних навчальних засобів для навчальних кабінетів, яка прово-
диться Міністерством освіти і науки України та академією педагогічних наук 
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України. На базі повністю укомплектованих кабінетів математики, біології, хімії, 
фізики методисти відділу природничо-математичних дисциплін проводять семі-
нари з предметів та навчання для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Резервом поліпшення якості географічної освіти є оснащення навчальних ка-
бінетів сучасними засобами навчання і шкільним обладнанням. актуальною цю 
проблему робить перетворення кабінету географії на інформаційний центр гео-
графічної освіти в школі. Прикладом таких центрів є їх системна діяльність у за-
гальноосвітніх навчальних закладах м. Комсомольська. тут функціонують:

– центр Миру (ЗОш І–ІІІ ст. № 2).
– центр дитячої дипломатії (НВК імені Л. І. Бугаєвської).
– Євроклуб «акцент» (у системі Географічного товариства ЗОш І–ІІІ ст. № 4).
– Молодіжний інформаційний центр «Міць» (гімназія імені В. О. Нижниченка).
Нині йде мова про створення навчальних кабінетів географії, які б сприяли 

впровадженню інноваційних технологій у процес навчання географії. Передусім, 
це обладнання кабінетів інтерактивними комплексами, у складі яких – мультиме-
дійні проектори, сенсорні дошки, комп’ютеризовані робочі місця вчителя і учнів. 
Наприклад, навчальний кабінет географії ліцею для обдарованих дітей із сільської 
місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені а.  С.  Макаренка 
(Іваненко т. І. Кабінет географії / т. І. Іваненко // Краєзнавство. Географія. туризм. 
– 2006. – № 46. – С.3–8).

Практичне спрямування біологічної науки вимагає проведення практичних 
занять під час вивчення предмета. Багато уроків учителі проводять, використо-
вуючи природні об’єкти. Проте для успішного вивчення предмета необхідна на-
явність живих куточків у всіх начальних закладах. На сьогодні існує проблема у 
вирішенні цього питання. це пов’язано і з фінансуванням (немає лаборантів, ко-
штів на придбання та утримання тварин), і з наявністю спеціальних приміщень. 
Відсутність живих куточків частково компенсується оформленням ботанічних 
куточків, утриманням у кабінетах біології та препараторських деяких видів тва-
рин, догляд і утримання яких здійснюється вчителем та учнями на гурткових та 
факультативних заняттях з предмета. 

Залишається невирішеною проблема організації роботи шкільного географіч-
ного майданчика та живих куточків. Програмами з географії та біології передба-
чено ведення учнями спостережень над явищами погоди і природи своєї місце-
вості, поведінкою та розвитком тварин і рослин. 

Основні складнощі щодо створення майданчиків такі:
– відсутність оснащення промислового виробництва;
– відсутність коштів у школі на придбання матеріалів;
– некоректне ставлення місцевого населення до територій майданчиків.
Поряд із цим на 711 загальноосвітніх навчальних закладів в області припадає 

83 географічні майданчики, 54 живі куточки.
Питання організації дослідницької діяльності на географічних майданчиках 

розглядалося 18–19 квітня 2007 року на обласному семінарі для керівників район-
них  (міських) методичних об’єднань учителів географії «Розвиток професійних 



розділ 2.  ТРАДИцІЇ І НОВАТОРСТВО МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

194

компетенцій учителя географії – один із головних факторів формування його пе-
дагогічного успіху».

Від олімпійського, турнірного та конкурсного руху до науки
Окремою сторінкою розвитку шкільної природничо-математичної освіти в об-

ласті є організація та розвиток олімпійського та турнірного руху учнівської моло-
ді через організацію і проведення олімпіад різних рівнів, турнірів, конкурсів, нау-
кових семінарів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт. 

Методисти відділу дбають про інтеграцію вітчизняної освіти і науки у європей-
ський та світовий освітній простір, намагаються зацікавити школярів природничи-
ми, фізико-математичними науками, підтримати талановитих учнів, активізувати 
творчу діяльність учителів через організацію і проведення в області Міжнародного 
математичного конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнського інтерактивного конкурсу 
«Колосок», Всеукраїнського інтерактивного фізичного конкурсу «Левеня».

Слід зазначити, що завдання цих конкурсів сприяють підготовці учнів до особли-
вої форми контролю навчальних досягнень – тестування, яке активно впроваджу-
ється у навчальний процес із 2006 року. Організація конкурсів сприяє пошуку та під-
тримці талановитих школярів, удосконаленню роботи з обдарованою молоддю.

Приємно відмітити позитивну тенденцію щодо кількості учасників. так у 
Всеукраїнському інтерактивному конкурсу «Колосок» у 2003 році брало участь 
312 учнів, а у 2009 – 3613 учнів, у Всеукраїнському учнівському фізичному кон-
курсі «Левеня» (для учнів 7-11 класів) в 2004 році взяло участь 246 учнів, у 2010 
– 4445. Кількість учасників (учнів 2-11 класів) у Міжнародному математичному 
конкурсі «Кенгуру» збільшилась майже у 30 разів, у 2003 році взяли участь 636 
учнів, а у 2009 – 19607. 

Із метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної ді-
яльності учнівської молоді та на виконання обласної Програми роботи з обда-
рованою молоддю на 2001–2005 роки (розпорядження голови ОДа від 11.06.01  
№ 21) і з метою поліпшення роботи з обдарованими школярами, якісної підготов-
ки до математичних олімпіад починаючи із 2004 року, команда Полтавської об-
ласті бере участь у фінальних етапах Всеукраїнського турніру юних математиків 
(методист Гарус І.Б.).

Успішними були виступи команд юних географів області (методист Рома-
нець Л.а.). У 2004 та 2007 роках учнівські команди Полтавської області з географії 
мали І і ІІ місця у Всеукраїнському рейтингу. У 2005 р. дев’ять учнів 1– 9-х класів 
з Лубенського, Лохвицького районів та м. Полтави брали участь у Всеукраїнській 
картографічній олімпіаді. Катерина Гриценко – учениця ЗОш №  17 м. Полтави 
здобула ІІІ місце.

30 жовтня – 3 листопада 2007 року у м.  Комсомольську відбувся ІІІ 
Всеукраїнський турнір юних географів (перші два відбулися в м. Одесі).

Для участі були запрошені команди у складі від 3 до 5 учнів 9–11-х класів. 
Гостей зустрічав Комсомольськ. Учасники гідно оцінили матеріально-технічне 
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забезпечення навчально-виховного комплексу імені Л.І. Бугаєвської, на базі яко-
го проходив турнір: класи мають сучасний дизайн, обладнані зручними меблями, 
мультимедійними комплексами. Використання комп’ютерних технологій надало 
турніру динамізму та наочності. Команда «Оріон» НВК імені Л. І. Бугаєвської по-
сіла ІІІ місце у турнірі.

Учні нашої області є активними учасниками Всеукраїнських олімпіад різних 
етапів з предметів природничо-математичного циклу, олімпіад, що проводять 
вищі навчальні заклади, всеукраїнських симпозіумів, турнірів тощо. З 2002 року 
команда учнів 11-их класів шкіл області – постійний учасник Міжнародної олім-
піади «економіст», яка проходить у харківському національному економічному 
університеті. У 2003 році учні школи № 6 м. Лубен брали участь у Всеукраїнському 
економічному симпозіумі, що відбувався на базі Київського національного уні-
верситету (III місце). Учасниками першого економічного турніру, що відбувся у 
січні 2006 року в м. Рівному, стала команда учнів Полтавської гімназії № 31. 

З 2 по 6 жовтня 2007 року учнівська команда Лубенської школи № 6 брала участь 
у I Відкритому економічному фестивалі, що відбувся на базі Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені Івана Франка, де посіла ІІІ місце. ця ж 
учнівська команда представляла нашу область на Всеукраїнському економічно-
му симпозіумі, що відбувся у березні 2008 року на базі Гуманітарного ліцею при 
Київському національному університеті імені т.Г. шевченка.

Учень Решетилівської гімназії Ростислав Парафило став одним із 12-ти пере-
можців Міжнародної олімпіади «економіст – 2008», яка відбулася у лютому 2008 
року на базі харківського державного економічного університету.

Учні нашої області двічі були призерами Міжнародних учнівських олімпіад з 
хімії. У 2001 році Максим Опанасенко, випускник Полтавської загальноосвітньої 
школи I–III ст. № 17, став переможцем Iv етапу Всеукраїнської учнівської олімпіа-
ди з хімії та бронзовим призером Міжнародної хімічної олімпіади, яка проходила 
в Індії. За рік до цього, навчаючись у 10-ому класі, Максим отримав срібну наго-
роду на Менделєєвській олімпіаді в Баку. У 2006 році випускник Градизької гімна-
зії Михайло, здобувши перемогу на Iv етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з хімії, став срібним призером Міжнародної хімічної олімпіади у Південній Кореї. 

Незаперечним є факт, що олімпіада виявляє зацікавлених певними предме-
тами школярів. так, більшість учасників олімпіади з біології, особливо призе-
рів, стає студентами біологічних факультетів вищих навчальних закладів. так, 
призери і переможці ІІІ та Iv етапів Всеукраїнської олімпіади з біології Віктор 
Нор, Сергій Педько, Павло Кидонь, Володимир Вовк т. ін. стали студентами 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка, 
Української медичної стоматологічної академії, Національного медичного уні-
верситету імені О.О.Богомольця та ін. Максим Опанасенко, успішно закінчивши 
навчання на хімічному факультеті Московського державного університету, нині 
навчається в аспірантурі Національної академії наук України. Михайло Ломака 
– студент Iv курсу факультету органічної хімії Київського державного універси-
тету імені т. шевченка.
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Учителі – ковалі талантів
Окремою сторінкою в історію розвитку олімпійського руху в Полтавській об-

ласті ввійшли учителі загальноосвітніх навчальних закладів – компетентні по-
мічники і консультанти, організатори самостійної і пізнавальної діяльності, яким 
першими доводиться давати відповіді на всі запитання школярів, що виникають у 
процесі розв’язання тих чи інших задач, безпосередньо проводять заняття з учнями 
в гуртках і на факультативних заняттях тощо. це – Олександр юрійович Недоруб, 
учитель хімії Полтавської гімназії № 17, який підготував призера Міжнародної хі-
мічної олімпіади в Індії; Ніна Михайлівна Старжевська, учитель хімії Градизької 
ЗОш I-II ступенів № 2, перший наставник і помічник призера Міжнародної хіміч-
ної олімпіади у Південній Кореї; учителі Неля Кузьмівна Кукушкіна, (Полтавська 
гімназія № 2), Владлена Олександрівна Неясова (Миргородська гімназія імені 
т.Г. шевченка), Віктор Михайлович Гончаров (Кременчуцька гімназія № 6), учні 
яких є щорічними переможцями III етапу та учасниками і призерами Iv етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, Бочкарьова Олександра Михайлівна 
(Полтавська гімназія №  21), Вестя тамара Іванівна (Полтавська гімназія №  28), 
Дроздова таїса андріївна (Гадяцька ЗОш № 2), учні яких були переможцями та 
призерами ІІІ і Iv етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, Лєднєва 
Наталія юріївна (Кременчуцький ліцей №  4), яка підготувала найбільшу кіль-
кість призерів і переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біо-
логії (захист екологічних проектів), Залізняк Сергій Володимирович, Касяненко 
Микола Миколайович, які підготували переможців Iv етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики, Липівець Наталія Володимирівна (Гадяцька гімна-
зія), Вишкварок Олена Миколаївна (Полтавська гімназія № 33), Іваненко Надія 
Семенівна (Полтавська гімназія №  31), які підготували переможців Iv етапу 
Всеукраїнських олімпіад з географії та економіки.

Нові предмети – нові підходи до викладання
У 2005 році в типові навчальні плани введено новий предмет «Основи здоров’я» 

(відповідальна Козак І.О.). Оскільки спеціалістів даного профілю жоден вищий 
навчальний заклад не випускає, виникла проблема щодо кадрового забезпечення 
цього предмета. через незначну кількість годин (всього 0,5 чи 1 год.) адміністра-
ція багатьох шкіл почала «довантажувати» ними спеціалістів різних напрямків: 
філологів, учителів праці, зарубіжної літератури тощо. тому уперше в історії на-
шої освіти завдяки сприянню МОН України, зокрема О. В. Єреська, та за сприян-
ня Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні (безкоштовне забезпечення ме-
тодичним комплектом) було розпочато підготовку вчителів біології до викладан-
ня цього предмета. До кінця 2009 року в області пройшли навчання 356 педаго-
гів. Усі вони уміють проводити уроки з основ здоров’я інтерактивними методами 
та у формі тренінгів.

Усі методисти фізики акцентували увагу на важливості ролі при викладан-
ні предмету систематичного використання краєзнавчого матеріалу, який підви-
щує інтерес до вивчення дисципліни. Учнів знайомлять з іменами та біографія-
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ми видатних учених і винахідників, які народилися та працювали на Полтавщині: 
Брауде Семен якович (1911–2003), Гулак юрій Костянтинович (1927–2004), Духов 
Микола Леонідович (1904–1964), Залюбовський Ілля Іванович (1929 р.н.), Засядько 
Олександр Дмитрович (1779-1837), Іваненко Дмитро Дмитрович (1904–1994), 
йоффе абрам Федорович (1880–1960), Кондратюк юрій Васильович (Олександр 
шаргей) (1897–1942), Піроцький Федір аполлонович (1845–1898), Руденко 
Олександр Пантелеймонович (1938 р.н.), челомей Володимир Миколайович 
(1914–1984). 

Науково-методична діяльність
Курси
Одним із головних завдань відділу ПМД є підготовка вчителів до викладан-

ня предметів у загальноосвітніх навчальних закладах області через курси під-
вищення кваліфікації, всеукраїнські та регіональні семінари. З метою реалізації 
Державного стандарту загальної середньої освіти й організації підвищення квалі-
фікації вчителів формуються навчальні програми і плани. Ними передбачено за-
лучення до проведення теоретичних і практичних занять науковців вищих на-
вчальних закладів. Серед них: доктор педагогічних наук М.В.  Гриньова, доктор 
педагогічних наук Н.І. шиян, доктор медичних наук Г. а. Лобань, доктор фізико-
математичних наук, проректор з наукової роботи ПНПУ В.І.  Лагно, кандидат 
фізико-математичних наук, заступник декана фізико-математичного факульте-
ту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка 
В.  О.  Марченко, кандидат педагогічних наук С.  М. Овчаров, кандидати біоло-
гічних наук В. В. Буйдін, Л. Д. Орлова, Н. О. Смоляр, М. В. Слюсар, Л.М.Гомля, 
кандидат педагогічних наук О.  я.  Рибалка, кандидат геолого-мінералогічних 
наук В.М.Закалюжний, П.  М.  Федій, кандидат фізико-математичних наук, 
а.В. Примаков, кандидат педагогічних наук, та ін. 

На курсах підвищення кваліфікації вчителів передбачено вивчення різних 
форм роботи зі школярами. так, методистом біології Козак І. О. розроблено спе-
ціальний курс лекцій і практичних занять «тренінгова форма проведення занять 
при вивченні біології та основ здоров’я у 12-річній школі», з 2005 року прово-
дяться п’ятиденні семінари-тренінги за 40-годинною програмою для підготовки 
до викладання нового предмету основи здоров’я вчителів області.

Семінари
Серед найбільш продуктивних зібрань учителів природничо-математичного ци-

клу, які регламентують і відслідковують розвиток освіти – обласні та Всеукраїнські 
семінари, які організовуються і проводяться кожним методистом відділу. 

У жовтні 2003 року методистом математики спільно із колегами було проведе-
но Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів кабінетів (методистів) ма-
тематики інститутів післядипломної педагогічної освіти на тему «Використання 
сучасних інформаційних технологій при викладанні математики у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах». Надметою семінару було прагнення знайти можливі 
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реальні способи впровадження нових інформаційних технологій у навчання ма-
тематики у загальноосвітніх навчальних закладах.

Найбільш значущими з географії були семінари: «Впровадження комп’ютерних 
технологій при вивченні курсу «Географія України» (2004 рік), «шкільне геогра-
фічне товариство як форма управління пізнавальною діяльністю учнів при ви-
вченні географії» (2005 рік), Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, піс-
лядипломній освіті» (2006 рік, м. Комсомольськ, м. Кременчук), «Розвиток про-
фесійних компетенцій учителя географії – один із головних факторів формуван-
ня його педагогічного успіху» (2007 рік).

Починаючи з 2004 року, робота учителів хімії області спрямована на реаліза-
цію Концепції профільного навчання. З цією метою Полтавським обласним інсти-
тутом післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського було органі-
зовано і проведено обласні семінари-практикуми: «хімічна освіта в системі про-
фільного навчання» (смт. Опішня Зіньківського р-ну, 2006 рік); «Диференціація 
змісту хімічної освіти як засіб розвитку самоосвітніх компетентностей школярів» 
(смт. Градизьк Глобинського р-ну, 2007 рік); «Профільне самовизначення учнів у 
шкільному курсі хімії» (ПДПУ).

У 2006 році в Полтавській області на базі ПОІППО спільно з цІППО аПН 
України було проведено Всеукраїнський семінар «Особливості викладання основ 
здоров’я в 6 класах 12-річної школи». Постійно організовуються та проводяться 
семінари: обласні («шкільний проект з використання ресурсів та енергії SPare 
– глобальний і локальний аспекти», «Особливості викладання біології та основ 
здоров’я у профільній школі (запровадження тренінгової системи викладання)», 
«Застосування нових педагогічних технологій при викладанні біології та основ 
здоров’я», «Організаційно-методичне забезпечення використання електронних 
засобів навчального призначення з біології у загальноосвітніх навчальних за-
кладах»); зональні («Особливості запровадження предмета «Основи здоров’я» 
у 5-9 класах 12-річної школи» у Машівському, Лохвицькому, Полтавському, 
Диканському, Карлівському районах, місті Лубни, Комсомольську, Полтаві та ін.).

Підвищенню професійного рівня вчителів фізики сприяли семінари 
«ефективність застосування сучасних технологій у навчально-виховному проце-
сі вивчення курсу фізики та астрономії» (2007 рік), «Методично-нормативне за-
безпечення викладання фізики в 7 класі 12-річної школи» (2008 рік),

«Використання сучасних методів оцінювання для діагностування навчальних 
досягнень учнів з фізики» (2009 рік).

Семінар-практикум «Метод вимірювання (тестування) і оцінювання кількісних та 
якісних показників навчальних досягнень учнів з математики», призначений для ме-
тодистів районних (міських) методичних кабінетів (керівників методичних об’єднань 
вчителів математики) мав на меті ознайомлення з сучасним методом педагогічного 
оцінювання та його сутністю, технологією створення тестових завдань, запроваджен-
ням їх у практику педагогічної діяльності навчальних закладів (2007 рік).
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У 1989 році у Полтаві провели перший в Україні методичний фестиваль 
«Урок фізики – 1989», у якому взяли участь найкращі учителі фізики з усіх об-
ластей України, зокрема шейман  В.  М., шапіро  а.  І. У методичному фестива-
лі взяли участь професор Бугайов О.І. (на той час завідувач сектору математи-
ки і фізики Українського науково-дослідного інституту педагогіки), професор 
Коршак Є. В. (завідувач кафедри методики фізики Київського державного педаго-
гічного інституту), представники МОН України. Велику зацікавленість усіх учас-
ників викликав відкритий урок талановитого учителя фізики із Комсомольська 
Залізняка С. В. Організаційними питаннями займалась методист фізики Нікуліна 
Ольга Олександрівна.

Спеціальні дослідницькі групи
Працівники відділу активно залучають учителів області до науково-

дослідницької експериментальної роботи через участь у спеціальних дослідниць-
ких групах. Робота в СДГ спонукає вчителів до розвитку та підвищення кваліфі-
каційної категорії. цьому сприяє як активна творча пошукова робота, так і співп-
раця з досвідченими фахівцями. Серед учасників СДГ у різний час були заслуже-
ні учителі, вчителі-методисти, старші вчителі. 

тематика питань, яку опрацьовують, різноманітна: «Формування навичок здоро-
вого способу життя у підлітків при вивченні біології в основній школі», «Профільне 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі індивідуального ви-
бору школярем рівня вивчення предмета» (2003–2005 н.р.), «Методичний супро-
від профільного навчання хімії в сучасній школі» (2006–2008 н.р.), «Комп’ютерна 
підтримка навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах області» (початок 
роботи у 2008–2009 н.р.), «Використання інформаційних технологій при вивченні 
фізики» тощо. Науковими керівниками спеціальних дослідницьких груп є як пра-
цівники кафедр інституту, зокрема, кафедри філософії (В. М. Золотухіна) та мето-
дики змісту освіти (е. Б. яворський), так і науковці ПНПУ, ПНтУ. 

Результати роботи учасників СДГ є безсумнівними. це створення комплекту 
завдань з хімії для роботи за технологією елективного профільного навчання та 
їх апробація у загальноосвітніх навчальних закладах м. Полтави (Полтавська спе-
ціалізована школа I–III ст. № 5, Полтавська ЗОш I–III ст. № 11, Полтавська гім-
назія № 32, Полтавська гімназія № 30), Глобинського (Івановоселищинська ЗОш 
I–III ст.), Котелевського (Більська ЗОш I-III ст.) Кобеляцького (Іванівська ЗОш 
I–III ст., шенгурівська ЗОш I–III ст.), Решетилівського (Калениківська спеціалі-
зована школа I–III ст.) районів. 

У рамках такої форми роботи, з метою підтримки предмета навчально-
дидактичним забезпеченням, було підготовлено і видано для учнів основної шко-
ли посібники: 

Хімія
хімія. 7 клас: навчальний посібник / автори-укладачі : Буйдіна  О.  О., 

Севастьян Л. О., Комашко О. О., тупиця Н. В. – Полтава :  ПОІППО, 2007. – 68 с.; 
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хімія 8 клас : навчальний посібник / за ред. О. О. Буйдіної [Буйдіна О. О., 
Севастьян Л. О., тупиця Н. В., Комашко О. О.] – Полтава:  ПОІППО, 2008. – 120 с.). 

Профільне навчання на основі індивідуального вибору школярем рівня ви-
вчення предмета: хімія – 10 / Н. І. шиян, т. О. Кравченко та ін. / за заг. ред. 
Н. І. шиян. – Полтава : аСМІ, 2003. – 260 с.

хімія 11 клас: Профільне навчання на основі індивідуального вибору шко-
лярем рівня вивчення предмета / Н. І. шиян, т. О. Кравченко та ін. / за ред. 
Н. І. шиян. – ч. 1. – Полтава : аСМІ, 2005. – 116 с.

Фізика
Стрюк Л.О. Вітроенергетика. Вчора, сьогодні, завтра / Л.О.  Стрюк // 

Постметодика. – 2003. – №2 (48). – С. 33–45.
Стрюк Л.О. Готуємось до олімпіад з фізики / Л.О. Стрюк, а. В. Примаков – х. : 

Вид. група «Основа», 2005. – 208 с.
Стрюк Л. О. Кабінет фізики: методичний посібник / Л. О. Стрюк, Д. Г. Миколенко. 

– Полтава : Оріяна, 2005. – 40 с.

Біологія 
На допомогу учневі у підготовці до біологічних змагань / за загальн. ред.  

І. О. Козак. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 72 с.
Козак І. О. Біологія 10 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків [текст]: 

метод. посіб. для вчителів біології / І.  О. Козак, т.  І.  Вестя, т.  О.  Феоктистова, 
Л. С. чірікова-Зоріна. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 208 с.

Передовий педагогічний досвід
Завдяки узагальненням передового педагогічного досвіду у фахових виданнях 

та через збірник «адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини» стали відо-
мими в області та за її межами імена вчителів біології Олександри Михайлівни Боч-
карьової (гімназія № 21 м. Полтави), Наталії Олександрівни шелестенко (ЗНЗ № 30 
м. Полтави), тетяни Григорівни Біляєвої (Великобудищанська ЗОш Диканського 
району); з географії: Валентини Олександрівни Ващенко (Супрунівська ЗОш І-ІІІ 
ст. Полтавського району); Надії Федорівни Деркач (Глобинський РМК); Надії 
Сергіївни Барскової (НВК імені Л.  І.  Бугаєвської м.  Комсомольська); Людмили 
Миколаївни Деречі (ЗОш І-ІІІ ст. № 6, № 4 м. Комсомольська), Оксани Богданівни 
черкасової (Божківський НВК Полтавського району) та інших.

На сторінках газети «Краєзнавство. Географія. туризм» представлений до-
свід вчительки гімназії №  21 м. Полтави О.  В.  чередник, яка стала перемож-
цем ІІ Всеукраїнського конкурсу «З електронним атласом на урок геогра-
фії» (черед ник О. В. Дива творять не комп’ютери, а вчителі… / О. В. чередник // 
«Краєзнавство. Географія. туризм». – 2007. – № 43. – С.3–15). Всього брали участь 
у І та ІІ конкурсах 12 учителів географії Полтавської області.

Подружжя вчителів-географів із гімназії м. хорола Микола Григорович та Галина 
Володимирівна Гарбар представляють свою діяльність на сторінках журналу «Географія 
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і основи економіки в школі» (Гарбар М. Вивчення теми «Води суходолу: річки. елементи 
річкової долини. Річкова система. Річковий басейн, вододіл» / М. Гарбар, Г. Гарбар // 
Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 5. – С. 16–19).

Основою розвитку географічної освіти можемо назвати дослідницьку діяльність 
у системі післядипломної географічної освіти, яка представлена дослідженням тем: 

«Дистанційне навчання вчителів географії в системі післядипломної географіч-
ної освіти» (науковий керівник Л. Л. Ляховська, к. п. н., доцент кафедри систем відкри-
тої освіти цІППО аПН України). Матеріали теми дослідження представлені на виставці 
«Інноваційні технології навчання» (Iv Міжнародна виставка, листопад 2007 р.) та в елек-
тронному посібнику для курсів підвищення кваліфікації вчителів географії (2008 рік).

«Географічне товариство – від вихованця дошкільного закладу до вчителя ге-
ографії» (керівник Л. а. Романець, методист ПОІППО). Досвід представлений у 
збірнику конференції інституту педагогіки аПН України «шкільна географіч-
на освіта: проблеми та перспективи», жовтень 2006 р., м.  Київ (Романець  Л.  а. 
шкільне географічне товариство – форма управління пізнавальним інтересом 
учнів до вивчення географії. шкільна географічна освіта: технології навчання. ма-
теріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції академії педагогічних 
наук. – Київ. ДНВП «Картографія», 2006. – С. 147 – 150); на х з’їзді Українського ге-
ографічного товариства м. Київ, на Одинадцятій міжнародній виставці навчаль-
них закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008».

Створюються шкільні географічні товариства у Глобинському, Кременчуцькому, 
Оржицькому районах.

Успішно запроваджуються в загальноосвітніх навчальних закладах області пе-
дагогічні технології при викладанні біології: технологія методичної роботи (за 
Г. К. Селевко); технологія підготовки учителя-предметника до комп’ютерних за-
нять (принципи інтерактивності, мультимедійності, мультиплікаційності, специ-
фічних дидактичних засобів, гіпертекстовий підхід, гіпермедійний підхід); техно-
логія «екологія і діалектика» (Л. В. тарасов, інтегративні курси); тренінгові техно-
логії, якими вчителі оволоділи під час навчання на курсах підвищення кваліфіка-
ції вчителів, на семінарах-тренінгах.

моніторинг
Впровадженню в практику сучасної системи діагностики якості загальноосвіт-

ньої підготовки сприяв моніторинг якості математичної освіти, проведений від-
повідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2002 № 31 та на-
казу управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 
23.04.2002 № 214 у 2002 році. Моніторинг проводився у 9, 11 класах і здійснювався 
за тестами Науково-методичного центру середньої освіти. Відстежувались навчаль-
ні досягнення у 936 учнів міста Полтави, Полтавського та Решетилівського районів.

З метою вивчення рівня сформованості в учнів світоглядних і загальнокуль-
турних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому, а також виявлення найсут-
тєвіших проблем вивчення астрономії у школі відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 05.03.2009 № 214 7 квітня 2009 року було проведено 



розділ 2.  ТРАДИцІЇ І НОВАТОРСТВО МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

202

моніторингове дослідження з астрономічної освіти серед учнів 5 та 11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів. Дослідженням охоплено 2 міста та 12 райо-
нів області, а саме:міста: Лубни, Миргород; райони: Глобинський, Диканський, 
Зіньківський, Кобеляцький, Котелевський, Козельщинський, Лубенський, 
Миргородський, Новосанжарський, Пирятинський. Рівень засвоєння багатьох 
астрономічних понять та явищ випускниками області є достатнім для розуміння 
природних явищ, які спостерігаються в навколишньому світі.

Дослідження якості математичної освіти та дослідження щодо формування в 
учнів 5-х та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів світоглядних і за-
гальнокультурних уявлень про небесні тіла та Всесвіт у цілому уперше було про-
ведене на загальнодержавному рівні за допомогою єдиного інструментарію, що 
дало змогу здійснити порівняльний аналіз результатів. 

Узагальнені результати основного етапу моніторингу та підсумкові звіти пока-
зали, що якість математичних знань основної та середньої шкіл в області знахо-
дяться на належному рівні. хоча, слід зазначити, що відсоток правильних відпові-
дей на запитання тестів у сільській місцевості нижчий, ніж у місті.

В області проведення моніторингу якості математичної освіти у 9, 11 класах запо-
чаткувала Інеса Борисівна Гарус у 2003 році. Відстежувались навчальні досягнення у 
24084 випускників, з них дев’ятикласників – 14682, одинадцятикласників – 9402.

Під час моніторингового дослідження було виявлено (наказ УОіН від 09.10.03 
№ 487), що середній бал виконання тесту дев’ятикласниками становить 7,9, а оди-
надцятикласниками – 8,2. У районах цей показник коливається від 5,6 до 9,6. 

аналіз анкет учителів математики області підтвердив актуальність і доціль-
ність проведення систематичних моніторингових вимірювань у галузі якості за-
гальної середньої освіти.

На основі моніторингових досліджень було зроблено висновки про засвоєн-
ня тих чи інших видів діяльності на базовому рівні. Ретельний аналіз цих резуль-
татів дозволив розробити рекомендації щодо вдосконалення освіти в навчальних 
закладах області.

Системне моніторингове дослідження якості математичної освіти було продо-
вжено у 2008 році серед випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних за-
кладів області.

Із ініціативи методиста математики інституту моніторингове дослідження 
учнів 11-х класів проводилось за тестовими завданнями Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, а для 
9-х класів – під час державної підсумкової атестації з алгебри. 

Дослідженням було визначено якість засвоєння учнями матеріалу з математи-
ки і встановлено відповідність її вимогам Державного стандарту та чинних про-
грам, а також виявило фактори, що суттєво впливають на результати навчання. 
Відстежувались навчальні досягнення в 11523 одинадцятикласників Полтавської 
області. Моніторингове дослідження показало, що середній бал виконання тесту 
одинадцятикласниками становить – 6,81, що відповідає достатньому рівню на-
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вчання. Моніторинг якості математичної освіти виявив позитивну динаміку рос-
ту (від 4 % до 5,6 %) у показниках випускників основної школи.

Набутий досвід підтверджує необхідність продовження започаткованих дослі-
джень і переведення їх у ранг систематичних. це дає можливість виявити динамі-
ку змін у показниках якості математичної освіти на різних рівнях навчання, сфор-
мувати банк даних якості загальноосвітньої підготовки учнів. У відділі запрова-
джена система моніторингу учнівських досягнень з математики в області.

Апробація
Методичні об’єднання учителів природничо-математичних дисциплін здій-

снюють ґрунтовне вивчення підручників, висловлюють власні зауваження та про-
позиції до їх змісту та оформлення. Учителі застосовують різноманітні методи 
та форми роботи на уроках, розвивають самостійність учнів у пізнавальній і на-
вчальній діяльності, формують основні навички та уміння для успішного опану-
вання навчального матеріалу, проведення експериментальних досліджень. 

У моніторинговому дослідженні якості підручників для 7-го класу у 2008–2009 на-
вчальному році беруть участь 150 учителів, 750 учнів та 750 батьків дітей 7-класників.

Відповідно до реформування системи освіти і затвердження Державного стан-
дарту (січень, 2004  р.) в галузі «Математика» створено нові підручники, зміст і 
структура яких повністю оновлені. Із 2003 року в Полтавській області методистом 
математики І. Б. Гарус організована апробація семи нових підручників. Слід від-
мітити, що у 2007 року вдало закінчилась у загальноосвітніх навчальних закладах 
Полтавської області апробація підручників «Математика, 6» (автори: а. Г. Мерзляк, 
В.  Б.  Полянський, М.  С.  якір  ), яка здійснювалася на базі загальноосвітніх шкіл 
№№  2, 17, 18, 37 і спеціалізованої загальноосвітньої школи №  29 м.  Полтави, та 
«Математика, 6» (автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз) – на базі загальноосвітньої школи № 20 
м. Полтави, Великокринківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Глобинського ра-
йону, Розсошенської гімназії Полтавського району, Новосанжарського навчально-
виховного комплексу, Рашівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Гадяцького 
району. Усі перелічені підручники отримали гриф МОН.

як наслідок, педагогічна спільнота учителів хімії Полтавщини на чолі з мето-
дистом Оленою Олександрівною Буйдіною упродовж 2007–2009 років бере ак-
тивну участь в апробації 11 підручників з хімії нового покоління для 7-го, 8-го і 
9-го класів. У цій формі роботи задіяні учителі із 55 загальноосвітніх навчальних 
закладів Полтавської області. Найактивнішими учасниками є Ніна Максимівна 
харченко (Гадяцька СЗш I–III ст. № 3), Лідія Леонідівна тютюнник (Попівська 
ЗОш I-III. ст. № 1 Карлівського р-ну); Віра Василівна Кулібаба (Зіньківська 
СЗш I–III  ст. № 1); алла Олексіївна андрієнко (Малоперещепинська ЗОш I–
III ст. імені М. а. Клименка Новосанжарського р-ну); Ольга Миколаївна Ємець 
(Максимівський НВК Кременчуцького р-ну). 

Підсумком діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін з апробації 
стали пропозиції для роботи регіональної конференції «Український шкільний підруч-
ник: перспективи діалогу громадськості і влади» у рамках українсько-нідерландського 
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проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» за фінансової підтримки 
matra Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди і Міжнародного 
фонду «Відродження», що відбулася 18–19 вересня 2007 року. Учителі висловили своє 
бачення щодо найкращих шляхів творення національних підручників. 

Починаючи з 2006 року, завершення роботи із новими підручниками відбува-
ється проведенням моніторингового дослідження підручників відповідними рес-
пондентами (учнями, вчителями, батьками) за анкетами Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

З 2001 – 2002 н.р. предмет «Основи економіки» включено до інваріантної 
складової типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 
2000/2001 – 2004/2005 навчальні роки (Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 25.04.2001р. № 342) (відповідальні методисти Романець Л.а., шкоденко Л.а.).

Наказ управління освіти і науки «Про впровадження курсу «Основи економіки» 
в навчальних закладах області» від 30 липня 2002 року № 368 визначив завдання 
відділів освіти, шкіл щодо розвитку економічної освіти відповідно до нових вимог.

З 2003 року цей предмет вивчається у 395 ЗОш I–III ступенів області, це 47 % 
від загальної кількості. Крім цього у 8-9 класах 106 загальноосвітніх шкіл вивча-
ється предмет «Основи економіки» за програмою та підручником Л. Крупської 
«Моя економіка» як курс за вибором і факультативно. Станом на 1 травня 2006 
року вивченням економіки було охоплено 3716 учнів, що становить 12 % від за-
гальної кількості дітей, що навчаються у цих класах.

У 78 загальноосвітніх школах області 2010 учнів 5-11 класів вивчали спеціаль-
ні курси за вибором: «Основи економіки»; «Основи підприємницької діяльнос-
ті»; «Основи менеджменту»; «економіка в задачах математики»; «Банківська спра-
ва»; «Подорож у світ економіки»; «Підприємництво у дії»; «Прикладна економі-
ка»; «Власна справа»; «Основи фермерської діяльності».

Публікації
Результати діяльності методистів природничо-математичного відділу узагаль-

нені в науково-методичних посібниках і статтях:
•	 з математики за період з 2000 року: в методичних посібниках (7), стат-

тях у журналах та наукових посібниках (25) (зокрема, в журналах 
«Постметодика» – 1, «Імідж сучасного педагога» – 2, ) та інших виданнях;

•	 з географії за період з 2004 року: 13 статей у фахових виданнях;
•	 з біології за період з 2001 року: 3 методичні посібники, 29 статей у журналах та 

наукових посібниках (зокрема, в журналах «Постметодика» – 7, «Імідж сучас-
ного педагога» – 3, збірнику програм МОН України – 1, науково-методичному 
збірнику МОН України «Проблеми освіти» – 1) та інших виданнях;

•	 з хімії (за період з 2006 року): в навчально-методичних посібниках (5), у ма-
теріалах науково-практичних семінарів і конференцій (11). 
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У 1940 році під час створення Полтавського обласного інституту удосконален-
ня вчителів в області працювало 1764 школи, в яких навчалося 334 тисячі шко-
лярів разом із дітьми початкової школи, існувало 130 дитячих дошкільних уста-
нов і майданчиків, у яких виховувалось 5867 дітей, перевага надавалася сезонним 
ясла-садкам.

ще в 1894 році, одним із перших в Україні, Полтавське губернське земство роз-
почало фінансування програми обов’язкового початкового навчання з 11 років. 

У 30-ті роки в Декларації «Про соціальне виховання» зазначалося: «тільки той 
педагог може проводити ідею соціального виховання, який уміє здійснювати ро-
боту і в дитячому садку, і в школі, і в клубі, і на майданчику».

До української системи педагогічної освіти входили педагогічні навчальні за-
клади двох типів: інститут народної освіти і Вищі трирічні педагогічні курси. 
цільове спрямування їх визначалося відповідно до прийнятої системи освіти.

Проте готуватися до роботи з дошкільнятами треба було в рамках загально-
соцвихівської підготовки. Майбутнім дошкільним працівникам належало озна-
йомитися з усією системою соціального виховання і з усіма типами його закладів, 
детально вивчаючи дошкільний вік.

Номенклатура предметів, визначених навчальними планами трирічних педа-
гогічних курсів, документів соціального виховання ІНО, на перший погляд, не 
передбачала підготовки до «дошкільної праці», і спеціальних предметів у них не 
було. Ознайомлення з дошкільним вихованням, з особливостями розвитку дітей 
дошкільного віку здійснювалося в рамках вивчення багатьох педагогічних дисци-
плін.

центральне місце в навчальному плані трирічних педагогічних курсів відводи-
лося дисципліні «Вивчення дитячих закладів».

У 1945 році при Миргородському та Золотоніському педагогічних училищах 
розпочали роботу з підготовки вчителів 1–4 класів.

У передвоєнні роки основним типом дитячого закладу, або, користуючись то-
гочасною термінологією, «формою соціального виховання», був визначений ди-
тячий будинок.

В обґрунтуванні системи соціального виховання і дитячого будинку, як його 
основної форми, виділявся й психолого-педагогічний аспект. Відстоювалася точ-
ка зору, що дитина є єдиною, цілісною істотою, що розвивається, і виховний 
вплив на неї також має бути цілісним і єдиним. Вважалося непедагогічним «діли-
ти дітей за віком, переміщуючи їх з одного закладу в інший». Дитячий будинок, 
який об’єднував у собі всі виховально-освітні заклади, був покликаний забезпе-
чити неперервність і цілісність виховання дітей від 3 до 15 років.

З початку окупації Полтавщини німецькими загарбниками інститут був за-
критий, оскільки нова німецька влада вважала, що для українців достатньо і по-
чаткової освіти, а методика взагалі не потрібна. На окупованій території всі шко-
ли були перетворені на початкові.
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Велика Вітчизняна війна та окупація завдали Україні великих руйнувань: було 
повністю знищено 10 тис. шкіл, 173 дошкільні установи та напівзруйновано 500 
бібліотек; виведено з ладу більшість навчальних корпусів і гуртожитків у навчаль-
них педагогічних закладах.

До війни в Полтаві було 172 дошкільні установи, в яких виховувалось 8000 ді-
тей, 18 шкіл, а під час окупації функціонували тільки 2 початкові школи.

Однак після війни зусиллями народу дошкільні установи, школи були посту-
пово відбудовані. Дошкільну та шкільну справу налагоджували, і в 1946 р. число 
дошкільних закладів досягло 98, а шкіл – 1640, з них – 20 % початкових.

У 1943 році після визволення Полтавщини відновили свою діяльність мето-
дичні структури. Для підвищення фахового рівня педагогів проводилися різно-
манітні семінари та місячні курси.

У системі підвищення кваліфікації головна увага приділялась навчанню керів-
ників освіти. У 1945 році при інституті були проведені курси підвищення квалі-
фікації завідувачів районних відділів народної освіти, інспекторів, директорів се-
редніх шкіл. Усього – 146 осіб.

У 1954 – 1955 роках, щоб забезпечити успішне проведення уроків ручної праці 
в початкових класах, учителі пройшли відповідну підготовку. Обласний ІУВ орга-
нізував спеціальний семінар, на якому вчителі виробляли різні речі з пластиліну, 
глини, пап`є-маше, дерева, дроту, картону, тканини, паперу тощо, а потім навча-
ли дітей, як треба працювати з цими матеріалами.

Інтенсивні процеси реформування освіти в Україні обумовлюють наполегли-
ві пошуки шляхів упровадження інноваційних технологій навчання і вихован-
ня. аналіз принципів сучасної шкільної освіти змусив по-новому перегляну-
ти співвідношення різних етапів навчання дітей, починаючи з дошкільного віку. 
Розподілений на окремі ланки цей процес втрачав цілісність, що, безперечно, 
впливало на якість освіти, на формування цілісної, гармонійно розвиненої осо-
бистості.

Ідея злиття всіх виховально-освітніх закладів у єдиний тип дитячого закладу, 
як зазначалось вище, існувала ще в 20–30 роках минулого століття і була прогре-
сивною. Вона забезпечувала неперервність і наступність освітнього процесу, що 
повинно було стати тією силою, яка дозволить «з’єднати» ланки цього ланцюжка 
та допоможе розв’язати завдання, що стоять перед школою ххІ століття.

Методичне забезпечення цього відповідального процесу було покладене на 
методичні служби. Інститут націлював педагогічні колективи на проведення 
навчально-виховної роботи в поєднанні з політехнічним навчанням і трудовим 
вихованням, широке залучення школярів до доступних для їхнього віку форм 
суспільно корисної праці. школа повинна була знайомити учнів із різноманітни-
ми видами праці, допомагати їм виявити свої здібності та обрати майбутню про-
фесію.

Важливу роль у підвищенні якості навчання відігравав передовий педаго-
гічний досвід. Навчальний процес в інституті базувався на найновіших досяг-
неннях педагогічної науки, які розвивали у слухачів уміння творчо працювати, 
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розв’язувати нестандартні проблеми, здатність мати власний погляд на події, ін-
тереси до подій і фактів суспільного життя.

У 60-х – на початку 70-х років велика увага приділялася підвищенню квалі-
фікацій педагогічних кадрів у міжкурсовий період. З цією метою вперше були 
створені програми самоосвіти для вчителів, дошкільних педагогічних працівни-
ків. цьому процесу надавався організований характер. У програмах розкривав-
ся зміст тем за фахом і за розділами з педагогіки, психології виховання дітей до-
шкільного та шкільного віку. Для самостійного опрацювання була рекомендована 
тематика рефератів, практичних завдань, вказувалась література та питання для 
самоконтролю.

У цей період були створені кабінети дошкільного виховання та початкового 
навчання. Керували ними досвідчені педагоги, відмінники народної освіти: Ольга 
Маркіянівна Кузема, тетяна Миколаївна Рудь, Галина Костянтинівна щербань.

таким чином, особливості української освітньої системи були зумовлені кон-
кретними історичними обставинами, а також диктувалися прагненням розв’язати 
проблеми «старої системи».

З 1984 року майже 10 років завідувачами кабінетів дошкільного виховання та 
початкового навчання були Ольга Павлівна Сімон та Ганна Степанівна Кошляк. 
Методистами в кабінеті дошкільного виховання працювали Галина Олексіївна 
ярошевська, Світлана Миколаївна Погодіна, Галина антонівна Каліберда, 
Катерина Олександрівна Синиця, Лідія Олександрівна Нечаєва. У кабінеті по-
чаткового навчання працювали методисти Людмила Петрівна Дзюба, Олена 
Володимирівна Савельєва.

Ольга Павлівна Сімон в 1989–1990 роках вивчила й узагальнила досвід роботи 
колективу шкурупіївського комплексу «Дитячий садок-школа» Решетилівського 
району Полтавської області (в районі в той час функціонували 24 НВК, а в облас-
ті – 98). Згідно з розпорядженням Міністерства освіти узагальнений досвід робо-
ти був відправлений в Москву на ВДНГ (павільйон «Освіта»), де отримав «Срібну 
медаль». Починаючи з 1994 року і по цей час, О. П. Сімон займається експеримен-
тальною діяльністю в ДНЗ області.

Ганна Степанівна Кошляк співпрацювала з науковцями аПН України, зокрема 
з канд. пед. наук Л. О. Варзацькою, над проблемою зв’язного мовлення учнів по-
чаткових класів. 

Методисти дошкільного виховання Галина антонівна Каліберда, Катерина 
Олександрівна Синиця працювали над проблемами фізичного виховання та роз-
витку дітей дошкільного віку. Галина антонівна багато уваги приділяла ігро-
вій діяльності дошкільнят. Лідія Олександрівна Нечаєва опановувала напрямок 
«Розвиток українського мовлення малят».

Методист початкового навчання Людмила Петрівна Дзюба протягом бага-
тьох років наполегливо працювала над проблемою розвивального навчання 
під керівництвом доктора психологічних наук, професора О.  К.  Дусавицького 
(харківський центр психології і методики розвивального навчання); методист 
Олена Володимирівна Савельєва багато уваги приділяла методичному забезпе-
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ченню навчання першокласників у школах області у зв’язку з переходом на 12-річ-
ний термін навчання. Вивчала, узагальнювала і пропагувала кращий досвід робо-
ти вчительки початкових класів середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступе-
нів № 8 м. Кременчука Л. П. Лапенко «Роль гри у формуванні загальнонавчаль-
них умінь і навичок учнів». Написала методичні рекомендації щодо організації 
навчально-виховного процесу в малокомплектних школах області. Постійно дру-
кувалася в журналах «Постметодика», «Імідж сучасного педагога». 

80–90-ті роки ознаменовані народженням освітніх закладів нового типу: 
навчально-виховних комплексів «Дитячий садок-школа». 

На Полтавщині першими в цій справі були освітяни Решетилівського, 
Кобеляцького районів. Досвід роботи об’єднань переконливо засвідчив ефектив-
ність злиття дитячого садка і малокомплектної школи. чи не найпереконливішим 
доказом перспективності створення закладів нового типу – не лише педагогіч-
ної, а й соціальної – є той факт, що села, які були під загрозою вимирання, поча-
ли наповнюватися молоддю та її дітьми. На кінець 80-х років в області функціону-
вало близько 100 комплексів «Дитячий садок-школа». Зараз функціонує 41 НВК 
«ДНЗ–ЗНЗ». У містах області їх 18, у сільській місцевості – 23. У НВК виховують-
ся і навчаються 7813 дітей, з них у сільській місцевості – 2698.

Стратегію роботи освіти ПОІППО в цей період складають:
1. Постійне самовдосконалення, саморозвиток, самоосвіта.
2. Орієнтація на потреби практиків та здобутки світової і вітчизняної науки.
3. Прогнозування пріоритетів майбутнього, поступове втілення їх у практич-

ній роботі.
4. Поширення активних методів роботи. Використання наочності, технологіч-

них засобів навчання.
5. Створення атмосфери взаємоповаги, взаєморозуміння, співтворчості, парт-

нерства.
6. Поглиблення диференційованого та індивідуального підходів у роботі зі слу-

хачами.
Підхід – завжди диференційований: ураховується специфіка роботи дошкіль-

них педагогічних працівників (стаж, освіта, посада, категорія). Орієнтуючись на 
ці показники, створюються навчальні плани, добираються методи роботи, визна-
чається тематика та зміст лекцій і семінарів. Надалі планується здійснення ди-
ференціації навчання залежно від типу освітнього закладу та програми, за якою 
він працює. 30 дошкільних навчальних закладів області мають авторські програ-
ми з екологічного, естетичного, фізичного, статевого, економічного, морального 
виховання. Серед них 11 ДНЗ, НВК знаходяться в м. Полтаві: №№ 3, 10, 12, 17, 
26, 37, 44, 59, 65, 80, 85. Половина дошкільних навчальних закладів області впро-
ваджує елементи альтернативної програми Всеукраїнського фонду «Крок за кро-
ком» і МФ «Відродження» – «Перші кроки».

З метою використання більш ефективних форм і методів післядипломної осві-
ти в 1993 р. ПОІУВ першим в Україні був реорганізований в інститут післяди-
пломної освіти педагогічних працівників. На базі 22 колишніх його предмет-
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них кабінетів було створено п’ять відділів: педагогічних технологій, гуманітар-
них дисциплін, природничо-математичних дисциплін, національного вихован-
ня, професійно-технічної освіти. Кабінети дошкільного виховання та початково-
го навчання ввійшли до складу відділу педагогічних технологій.

У 2000 р. установу перейменовано у Полтавський обласний інститут післяди-
пломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (ПОІППО), а в наступ-
ному 2001 році, був створений відділ дошкільної, початкової та спеціальної осві-
ти, завідувачкою якого була алла Іванівна Сікач – талановитий методист спецос-
віти. У 2003 році відділ очолила Ілона Вікторівна Корф, а в 2005 р. була призначена 
Марина Петрівна Крилевець – творча людина, педагог, фахівець, який уміє спів-
відносити власний практичний досвід з педагогічною теорією і практикою робо-
ти своїх колег. Відділ поповнився ще двома методистами: Наталією Петрівною 
тимошенко – методистом спецосвіти (2004), Мариною Ігорівною Пасядою – 
методистом-дошкільником (2007).

Уведена нова форма роботи: зібрання талановитих, творчих педагогів у спе-
ціальних дослідницьких групах (СДГ). Дослідницькою групою проведена велика 
робота з вивчення та впровадження в практичну діяльність роботи ДНЗ спадщи-
ни В. О. Сухомлинського. Ідеї видатних педагогів С. Русової, Г. Ващенка теж не за-
лишаються поза увагою педагогів. Отже, як бачимо, варіантів творчої самореалі-
зації педагогів є чимало. Девізом учасників групи стали слова В. Сухомлинського: 
«Відчувати серцем дитячий світ». На високому професійному рівні з використан-
ням власних інновацій працюють більшість ясел-садків області: №№ 3, 9, 10, 12, 
17, 22, 37, 58, 59, 65, 80, 81, 83 м. Полтави; №№ 21, 34, 67, 78, 80 м. Кременчука; 
«чебурашка», «Золота рибка», «Попелюшка» м.  Комсомольська; №  17 м.  Лубен; 
майже всі ДНЗ Полтавського району. Вихователь О. М. Ковальчук написала збір-
ку «Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у практику роботи дошкільних за-
кладів» (Полтавський район). Багато доробок педагогів у цьому напрямку і в ін-
ших ДНЗ області.

Великого значення в організації роботи з національного виховання нада-
ють педагоги ДНЗ Решетилівського району. Використовуючи праці Г.  Ващенка, 
С. Русової, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, вони намагаються прищеплю-
вати дітям почуття любові до довкілля, до ідей народності, духовності. Завідувачка 
Решетилівського ясел-садка № 4 т. І. Кругова написала чудову збірку для вихова-
телів, дітей, батьків «Збережімо чудову музику життя».

активна участь педагогічних працівників у роботі СДГ протягом двох років 
за рішенням вченої ради ПОІППО прирівнюється до проходження курсів підви-
щення кваліфікації, про що свідчать відповідні записи в журналі «Проходження 
курсів підвищення кваліфікації через участь у СДГ». 

У відділі сформовано відеотеку найкращих уроків, заходів учителів початко-
вих класів, педагогічних працівників дошкільних закладів, розроблено різнома-
нітні методичні матеріали, посібники, авторами яких є вчителі, педагоги ДНЗ, 
досвід яких вартий наслідування. Найактивніші учасники СДГ нагороджуються 
грамотами Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної 
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адміністрації, подяками Полтавського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти імені М. В. Остроградського.

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти на курсах підвищення ква-
ліфікації велику увагу приділяє поширенню інновацій шляхом інформування 
про нововведення через запровадження спецкурсів, проведення методичних се-
мінарів, тренінгів в освітніх закладах, інших методичних заходів, надає методич-
ну підтримку інноваційним освітнім проектам, заохочує педагогів-новаторів до 
створення педагогічних умов для застосування передових технологій, інформує 
працівників системи освіти через ЗМІ з метою вдосконалення їхньої «інновацій-
ної культури», «інноваційного потенціалу».

Систематично проводяться ярмарки педагогічних технологій «творчі сходин-
ки освітян Полтавщини» (перший проведено в листопаді 1993 р.). їх відвідало 
більше 20 тис. педагогів Полтавщини та гостей з інших регіонів і держав. Загалом 
на них було представлено понад 30 тис. робіт педагогів дошкільної та початкової 
освіти, близько півтори тисячі з яких використовуються в навчальному процесі 
освітніх закладів.

Високі результати роботи забезпечила взаємодія викладацьких колективів, ме-
тодистів, науковців УМСа, ПНПУ та ПОІППО на рівні співробітництва і співу-
часті у науково-методичній роботі, підвищенні кваліфікації педагогів, залученні 
їхнього досвіду до професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів, різ-
них формах обміну методиками, підготовці відповідного навчально-методичного 
забезпечення, розробці та вдосконаленні програмно-методичних комплексів, на-
укової та методичної літератури з тих чи інших напрямків роботи педагогів тощо. 
Створені спільні значні проспекти, що сприяють не лише підвищенню ефектив-
ності професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів, педаго-
гів і медсестер ДНЗ, а також накопиченню та швидкому оновленню інформації. 
Матеріали цієї спільної роботи друкуються в журналах «Постметодика», «Імідж 
сучасного педагога», у збірках матеріалів спільних семінарів, конференцій тощо. 

Робота за новими програмами, підручниками надає можливість учителям по-
чаткових класів активно впроваджувати у практику роботи різні моделі початко-
вої освіти, сучасні методики навчання.

Велику роботу в цьому напрямку здійснюють методичні кабінети Полтави, 
Кременчука, Миргорода та Зіньківського, Великобагачанського, Гадяцького, 
Карлівського, Решетилівського, Новосанжарського, Полтавського, Оржицького, 
хорольського, чутівського районів.

Демократизація управління і надання школам професійної свободи виклика-
ли в Україні інноваційне піднесення. Багато початкових шкіл працює за програ-
мами розвитку, втілюючи у практику ідеї відомих педагогів-гуманістів минулого, 
сучасні концепції розвивального навчання, ділового навчання, формування ви-
ховних систем, особистісно орієнтованого навчання. НВК «Первоцвіт» м. Гадяча, 
«Гелікон» м. Миргорода творчо використовують розвивальне навчання. 

Методисти відділу в містах і районах області аналізують результати післяди-
пломної освіти. Сформований варіативний зміст курсового навчання на основі 
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моніторингу – визначення рівня професійної компетентності вчителів, педаго-
гічних працівників ДНЗ; підготовлені сучасні програми підвищення кваліфікації 
вчителів початкових класів і вихователів дошкільних закладів до роботи з шести-
річками. це дає можливість педагогічним колективам навчальних закладів займа-
тися експериментальною та інноваційною діяльністю, вести спостереження за ре-
зультатами післядипломної освіти, аналізувати їх.

тільки за останні 5 років на базі ПОІППО пройшли курсову підготовку 3500 
учителів початкових класів, 3420 педагогічних працівників дошкільних закладів, 
567 учителів спецосвіти.

Для підвищення фахового рівня вчителів-початківців, педагогів-дошкільників, 
педагогів спецосвіти ПОІППО спільно з ММК, РМК постійно проводить науково-
практичні семінари з актуальних проблем початкової та дошкільної освіти: 
«Досягнення, проблеми та перспективи апробації підручників для сучасної по-
чаткової школи в період її переходу на новий зміст та структуру» (м.  Полтава, 
ЗОш І–ІІІ ступенів № 16, 2003); «Розвиток особистості в молодшому шкільному 
віці в умовах розвивального навчання» (м. Гадяч, НВК «Первоцвіт»); «ефективне 
використання варіативної складової навчального плану для 1–4 кл. у ЗНЗ області 
як одна із умов забезпечення повноцінної середньої освіти» (Селещинська ЗОш 
І–ІІІ ступенів Машівського району, 2004); «Довкілля – продуктивно-інтегральна 
технологія у навчальному процесі початкової школи» (ЗОш І–ІІІ ступенів № 26 
м. Полтави, 2004); «Досягнення та перспективи розвитку системи розвивально-
го навчання на Полтавщині (за Д.  Б.  ельконіним, В.  В.  Давидовим)» (Полтава, 
2005); «Співавторство учителя з учнями в системі розвивального навчання» 
(Решетилівський район, 2005); «Сучасний урок у початковій школі як традиційна 
інноваційна форма організації навчально-виховного процесу» (Кременчуцький 
район, 2007); «Системно-творчий підхід до вироблення навичок письма шести-
літніми першокласниками» (Карлівський район, 2008) та багато інших.

Упродовж останніх років система дошкільної освіти в Україні зазнала істо-
ричних змін, зумовлених реаліями сьогодення. Скоротилася загальна мережа до-
шкільних закладів, зменшилася кількість дітей у них. У 1991 році діяло 1085 ДНЗ, 
дітей у них було 85740, а станом на 1 січня 2008 р. кількість ДНЗ разом з НВК скла-
дала 510, дітей у них – 36464, у 2009 р. кількість ДНЗ – 521, дітей у них – 37908. З 
огляду на це, поряд із стаціонарними дістали право на існування дошкільні закла-
ди з гнучким режимом роботи. Створено навчальні заклади нового типу: СНВК 
№ 26, № 45 м. Полтави, що працюють за альтернативними програмами («Перші 
кроки», «Крок за кроком»); обласний методичний тренінговий центр природно-
го розвитку дитини ПОІППО діє на базі СНВК №  10 м.  Полтави (за науковою 
спадщиною М. Монтессорі); центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
функціонує на базі ясел-садка комбінованого типу № 59 «Малятко» м. Полтави; ав-
торські ясла-садки №№ 12, 37, 80 м. Полтави. У Полтавському районі на базі ДНЗ 
«ялинка» (с. Копили); «Барвінок» (с. терешки); «Зірочка» (с. Ковалівка); «Зірочка» 
(с. Розсошенці) створені центри екологічного, естетичного та родинного вихован-
ня, фізкультурно-оздоровчого напрямку, центр розвитку дитини «Фенікс» № 21 
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м. Кременчука тощо. На базі ДНЗ м. Полтави функціонують 29 центрів розвитку 
дитини, у місті Комсомольську їх – 10. Обов’язковість дошкільної освіти перед-
бачає не лише рівний доступ до неї, а й гарантію її високої якості (Закон України 
«Про дошкільну освіту»). 

Головною метою роботи відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти в 
останні роки було забезпечення сприятливих умов для безперервного підвищен-
ня кваліфікації педагогів на основі організації систематизованого інформаційно-
методичного й організаційно-діяльнісного обслуговування. Основні завдання 
цієї роботи:

– засвоєння та використання в навчально-виховному процесі сучасних освіт-
ніх технологій;

– практична реалізація базових компонентів державних стандартів дошкіль-
ної, початкової та спеціальної освіти;

– вивчення педагогічних потреб педагогів засобами діагностики та моніторин-
гу освітніх процесів ДНЗ, НВК, початкової школи та спецзакладів області;

– подальше засвоєння і творче використання альтернативних методик: 
«Перспективні дошкільні установи, початкові школи»; «Освітній заклад 
XXI століття»; «Система розвивального навчання за методикою Л. Занкова, 
Д. ельконіна, В. Давидова, О. Дусавицького»;

– активне включення педагогів у педагогічний пошук, творчість, дослідниць-
ку діяльність;

– реалізація завдань нової Базової програми розвитку дошкільника «я у 
Світі» для педагогів ДНЗ;

– вивчення і впровадження досвіду педагогів-новаторів у практику роботи 
колективів освітніх закладів.

Віддаленість малокомплектних сільських дошкільних закладів і початкових 
шкіл створює позитивні умови для ефективної організації педагогічного процесу, 
зорієнтованого на індивідуалізацію процесу навчання, комунікацію та міжпред-
метну інтеграцію. Однак, недостатнє науково-методичне та інформаційне забез-
печення цих процесів знижує якість викладання: педагоги дублюють методику 
роботи з великою кількістю дітей у міських освітніх закладах, не враховуючи спе-
цифіки умов сільських дитячих садків із різновіковою групою, початкових класів 
із малою кількістю дітей. Педагоги слабо адаптують сучасні технології до відпо-
відних умов сільської школи. 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти, враховуючи таку особли-
вість, надає відповідну методичну допомогу сільським педагогам, що забезпечує 
їх підготовку у виборі змісту навчання та виховання так необхідних для ефектив-
ного ведення сільськогосподарських робіт, у використанні наочних методів, орі-
єнтованих на реалізацію принципів природовідповідності; в оволодінні методів 
проектування діяльності дітей; у використанні особистісно орієнтованих техно-
логій. 

Постійно проводяться обласні наукові семінари-практикуми, методичні на-
ради, засідання СДГ для методистів ММК, РМК, керівників методоб’єднань, за-
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відувачів і методистів ДНЗ, учителів початкових класів і педагогів спецзакла-
дів: «Науково-методичні засади організації, контролю та керівництва в мало-
комплектному дошкільному навчальному закладі» (Полтавський район, 2003); 
«Упровадження базового компонента в практику роботи дошкільних навчальних 
закладів» (Гадяцький район, 2004); «Про організацію харчування дітей в ДНЗ» 
(Полтавський район, 2005); «Забезпечення психолого-педагогічних умов у форму-
ванні особистості дітей з особливими потребами в дошкільному закладі та ефек-
тивної організації функціонування закладу» (м. Полтава, 2004); «Розвиток пізна-
вальних здібностей дітей старшого дошкільного віку та організаційно-педагогічні 
аспекти навчально-виховної роботи з першокласниками-шестирічками на базі 
ДНЗ» (м.  Кременчук, 2005); «Методологічні основи наступності дошкільної та 
початкової ланок освіти» (м. Миргород, 2006); «Фізичне виховання дошкільнят 
під час літнього оздоровлення» (Новосанжарський район, 2007); «Організація 
навчально-виховної роботи в сільських малокомплектних дошкільних закладах» 
(Кобеляцький район, 2008); «Модернізація дошкільної освіти як чинник розви-
тку національної системи освіти згідно з новою Базовою програмою розвитку до-
шкільника «я у Світі» (м.  Полтава, 2009); корекційно-розвиткові заняття – не-
обхідна умова забезпечення всебічного розвитку особистості дитини з психо-
фізичними вадами» (андріївська спецшкола-інтернат Новосанжарського райо-
ну, 2009), «Системний підхід до організації науково-методичної роботи голів зо-
нальних методичних об’єднань у спеціальній загальноосвітній школі-інтарнаті» 
(Новосанжарський район, 2005); «Особливості корекційної роботи при дизар-
трії» (Полтавський район, 2007).

Із виникненням перших допоміжних шкіл і спеціальних класів при загально-
освітніх закладах на початку хх століття закономірно виникло й питання, яки-
ми категоріями дітей вони повинні комплектуватися. Навчання розумово від-
сталих дітей (за винятком тяжкого ступеня та імбецильності) рекомендувалося 
здійснювати в допоміжних школах. На початку 40-х рр. і до закінчення Великої 
Вітчизняної війни призупинилися будівництво нової школи, здійснення загаль-
ного навчання розумово відсталих дітей, розвиток досліджень у галузі олігофре-
нопедагогіки і суміжних із нею наук. 

Сучасна спеціальна освіта є однією з ланок державної системи освіти і скла-
довою частиною комплексної медико-педагогічної, професійної та соціальної ре-
абілітації осіб, які мають фізичні та психічні порушення. Для її здійснення в об-
ласті створена диференційована мережа спеціальних дошкільних, шкільних, по-
зашкільних і професійних закладів, у яких забезпечуються різні можливості цих 
осіб у одержанні дошкільної, загальної шкільної та професійної освіти шляхом 
ліквідації фізичних, фінансових і психологічних бар’єрів, що ускладнюють чи уне-
можливлюють їх повноцінну участь у житті суспільства.

це такі заклади:
1) спеціальні школи-інтернати:
–  для дітей з порушеннями розумового розвитку (11),
–  для дітей з вадами слуху (2),
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–  для дітей з порушеннями психічного розвитку (2),
2) спеціальні школи:
– для дітей з порушеннями психічного розвитку (1),
–  для дітей з вадами зору (1),
3) логопедичні пункти (згідно з Положенням про логопедичні пункти системи 

освіти, наказ МОН України від 13.05.1993 р. № 135.
У системі освіти Полтавської області функціонують 26 закладів інтернатного 

типу обласної комунальної власності (4237 вихованців), зокрема, як альтернатива 
інтернатним закладам, в області існують 2 обласні заклади нового типу.

На сучасному етапі більш актуальною стає потреба в забезпеченні організа-
ції системного психолого-педагогічного супроводу для роботи з дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з обмеженими можли-
востями, починаючи від дошкільного віку до першого робочого місця, ефектив-
ної комплексної роботи з реабілітації, соціальної адаптації та поетапної підготов-
ки вихованців до життя в соціумі.

На виконання Указів Президента України від 18.12.2007 р. № 1228/2007 «Про 
додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з 
обмеженими можливовостями», від 01.06.2005 р. № 900 «Про першочергові захо-
ди щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими мож-
ливостями» Головне управління освіти і науки продовжує координувати роботу 
щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей з інва-
лідністю.

Професійна підготовка учнів допоміжної школи за обраним фахом є специ-
фічною і складною проблемою. Від успішності її вирішення залежить майбутнє 
дитини. Педагогічні колективи шкіл-інтернатів творчо підходять до пошуку шля-
хів розв’язання цього завдання. ще у процесі навчання дітей у випускному класі 
ретельно розробляється план їх працевлаштування, вивчаються місця їх можли-
вої роботи, потреба у кадрах з початковим рівнем кваліфікації, подаються заявки 
керівникам підприємств.

Тільки за покликанням серця можна віддати все життя цим дітям, захотіти 
і змогти розгадати загадку маленької особистості, допомогти їй інтегруватися 
в соціум.

У наш час навчальні заклади працюють над упровадженням моделі розвитку 
школи в навчально-виховний комплекс допрофесійної та професійної реабіліта-
ції з різними профілем навчання, над її реорганізацією. Реальність же така, що, 
поки дитина навчається в школі-інтернаті, вона оточена любов’ю й увагою педа-
гогів, обслуговуючих працівників.

Критично осмислюючи минуле, історія допомагає нам належно оцінювати дій-
сне, правильно використовувати цінний досвід наших попередників, не повторю-
вати їх помилок – усе це озброює нас у пошуках нового, в успішному передбаченні 
майбутнього. О.М. Горькому належать такі слова: «Не знаючи минулого, немож-
ливо зрозуміти справжній зміст дійсного і цілі майбутнього». 
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Надзвичайно важлива для сучасної системи освіти, спрямованої на створен-
ня особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання різних категорій дітей, 
ідея Виготського про необхідність створення для кожної дитини умов, які відпо-
відають індивідуальним особливостям, а також розвивають її потенційні можли-
вості.

щоб подолати труднощі в підготовці учнів до інтеграції (соціалізації) в сус-
пільство, знадобилося впровадження нових теоретичних підходів до їх навчання, 
виховання й організації всієї життєдіяльності. З 1992 року школами-інтернатами 
опікувався методист інституту Піддубний Борис Васильович. Він вважав, що ці 
навчальні заклади, на відміну від звичайних масових шкіл, забезпечують органі-
зоване з педагогічного і гігієнічного погляду перебування учнів у школі протягом 
доби в повному випадку і цілого дня – в другому.

За логопедичну службу, а з 1999 по 2004 рр. за спеціальну освіту відповідала 
методист ПОІППО а. І. Сікач, з 2004 р. – методист відділу Н. П. тимошенко.

Нині в Україні відбуваються кардинальні зміни освітньої політики щодо дітей 
з особливостями психофізичного розвитку. цей процес передбачає пристосуван-
ня шкіл та їхньої загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів – як обдарова-
них дітей, так і тих, які мають особливі освітні потреби. Конституція України (ст. 
53) гарантує всім громадянам право на освіту. У Законі України «Про охорону ди-
тинства» (ст. 26 «Захист прав дітей-інвалідів та дітей з вадами розумового або фі-
зичного розвитку») стверджується, що «дискримінація дітей-інвалідів та дітей з 
вадами розумового або фізичного розвитку забороняється. Держава сприяє ство-
ренню дітям-інвалідам та дітям з вадами розумового та фізичного розвитку необ-
хідних умов, рівних з іншими громадянами можливостей для повноцінного жит-
тя та розвитку…». 

У Саламанській декларації зазначено, що інклюзивне навчання – це система 
освітніх послуг в умовах загальноосвітнього закладу, що базується на принципі 
забезпечення основоположного права дітей на освіту та права навчатися за міс-
цем проживання. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти загаль-
ноосвітні навчальні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, 
методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з гро-
мадою до індивідуальних освітніх потреб і різних форм навчання дітей з особли-
вими потребами. Загальноосвітні навчальні заклади повинні забезпечити спектр 
необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей. 

У Полтавській області зроблено перші кроки щодо впровадження інклюзивної 
освіти в загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 10.08.2001 року № 586 був започаткований науково-
педагогічний експеримент «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство ді-
тей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в 
загальноосвітніх навчальних закладах», який був ініційований Інститутом спе-
ціальної педагогіки аПН України та Всеукраїнським фондом «Крок за кроком». 

 Наказом управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміні-
страції від 26.11.2001 року № 517 «Про проведення науково-педагогічного експе-
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рименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх на-
вчальних закладах», визначено 3 навчальні заклади м. Полтави, де проводилась 
відповідна діяльність згідно з програмою експерименту:

– НВК № 26 «ясла-садок-початкова школа «Перші кроки» (директор 
Н. П. токаренко);

–  НВК № 45 (директор а. О. шаповал);
–  ЗОш І-ІІІ ст. № 34 (директор Л. В. Єрмак);
–  ЗОш № 18 (директор О. й. Горіна,  з 2008 р.).
термін дії експерименту продовжено до 2013 р. 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-

ні  М.  В.  Остроградського забезпечує необхідну науково-методичну підтримку 
експерименту відповідно до затвердженої Програми. Створено СДГ «Особливості 
організації інклюзивної освіти в ДНЗ» (Р. Л. Гавриш, М. І. Пасяда), впроваджено 
спецкурс «Інклюзивна освіта в школі» на курсах підвищення кваліфікації вихова-
телів, методистів і завідувачів ДНЗ (С. В. Королюк, М. І. Пасяда, Н. П. тимошенко).

У 2005 році було підписано Меморандум про співпрацю Всеукраїнського фон-
ду «Крок за кроком» з батьками, які мають дітей з особливими потребами. Мета 
його написання: надати можливість батькам стати компетентними захисниками 
прав своїх дітей. На базі НВК № 26 був створений «Ресурсний центр для батьків». 
У нашому інституті започаткувала свою роботу спеціальна дослідницька група 
«Проблема партнерських стосунків батьків і вчителів у навчанні та вихованні ді-
тей з особливими освітніми потребами». 

Відповідно до наказу ПОІППО від 11.11.2005 р. №  236 «Про організаційно-
методичне забезпечення питань інклюзивної освіти» спеціальною дослідницькою 
групою інституту розроблені методичні рекомендації та орієнтовне планування 
з проблеми організації індивідуального навчання учнів з особливими освітніми 
потребами «Організація індивідуального навчання учнів з особливими потреба-
ми».

У цьому напрямі проведено семінар «Реабілітація дітей з обмеженими фізич-
ними та психічними можливостями в соціокультурному просторі». щороку про-
водяться проблемні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
«Особистісно-орієнтоване навчання за програмою «Крок за кроком». 

У наш час розроблено і затверджено міські (наказ управління освіти від 
09.11.2009 р. №558), районні та шкільні плани заходів щодо створення безпере-
шкодного життєвого середовища для дітей та осіб із обмеженими фізичними 
можливостями, які потребують спеціальних умов для вільного доступу до примі-
щень і пересування в них. 

Прикладом для наслідування виступив Полтавський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти, де за ініціативи ректора В. В. Зелюка було встанов-
лено пандус.

На виконання завдань, визначених в абзаці 9 ст. 2 Указу Президента України 
від 18 грудня 2007 року № 1228 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створен-
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ня сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можли-
востями» з 22 лютого 2010 року в ПОІППО введено посаду методиста з інклюзив-
ної освіти відділу дошкільної, початкової та середньої освіти, яку обіймає Ірина 
Олександрівна Калініченко.

Перспективи розвитку інклюзивної освіти в області вбачаємо у таких поло-
женнях:

– забезпеченні проведення постійно діючих семінарів, нарад для педагогіч-
них працівників, що впроваджують інклюзивне навчання;

– запровадженні системної організаційно-методичної, консультативно-
роз’яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, громад-
ськості, батьків шодо забезпечення права на освіту дітей з особливими 
освітніми потребами;

– сприяти подальшому залученню дітей із психофізичними порушеннями 
розвитку в загальноосвітні навчальні заклади Полтавської області. 

Упродовж останніх років зроблено важливі кроки у розбудові вітчизняної сис-
теми дошкільної, початкової, спеціальної освіти та демократизації освітянської 
діяльності. 

таким чином, на сучасному етапі методична служба всіх рівнів – від дошкіль-
ного навчального закладу, районного чи міського науково-методичного центру до 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Всеукраїнської мето-
дичної служби – завжди була і є надійною основою повноцінного функціонуван-
ня системи дошкільної, початкової та спеціальної освіти. 

ефективність і якість реалізації поставлених завдань значною мірою залежить 
від кадрів, які їх виконуватимуть, а це, насамперед, представники методичних 
служб усіх рівнів. Методична ланка є провідним підрозділом системи післяди-
пломної освіти педагогів, що безпосередньо діє і взаємодіє з педагогами як під час 
їх навчання, так і при вивченні їх роботи.

Отже, «влада» методиста, як керівника, має ґрунтуватися не на авторитеті по-
сади і підкоренні, а на авторитеті професіоналізму і знань.

Головні завдання методиста ПОІППО: 
–  вивчення стану роботи підлеглих організацій, надання їм дієвої методичної 

допомоги;
–  неперервне вдосконалення теоретичної підготовки, професіональної май-

стерності, розширення культурного світогляду педагогічних працівників 
ДНЗ, учителів початкових класів і спецшкіл;

–  використання та впровадження у практику досягнень педагогічної науки, 
передового досвіду, інноваційних технологій відповідно до завдань, постав-
лених перед освітніми закладами.

Отже, критерієм освіти, педагогічної роботи мають бути діти – їх вихованість, 
компетентність і навченість.
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За даними енциклопедичного довідника «Полтавщина» 1940 по 1990 рр. 
Полтавським інститутом удосконалення вчителів опубліковано 1 200 назв книг, 
збірників, брошур, статей14. Не відомо, яким чином встановлено це число, адже 
пошуки у бібліотеках і архівах засвідчили, що кількість публікацій Полтавського 
інституту вдосконалення вчителів за ті роки нараховує лише з десяток видань. 
Полтавський інститут удосконалення вчителів, реорганізований у 1993 р. у 
Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівни-
ків, взяв за основу своєї роботи слова М. В. Остроградського, ім’я якого було дещо 
пізніше присвоєно інституту і який вважав, що тільки через публікації розвива-
ється творча особистість. Уже у 1994 – 1998 роках працівниками інституту було 
видано 110 найменувань книг, збірників, брошур та 371 стаття. Для популяриза-
ції кращого педагогічного досвіду і досягнень освітньої думки всього упродовж 
1994 – 2009 рр. опубліковано понад 1 260 назв книг, збірників, брошур, що спри-
яло зростанню педагогічної компетентності освітян області й України. такі обся-
ги видавничої діяльності працівників ПОІППО були б не можливими без спеціа-
лізованого підрозділу у його структурі.

Навчально-методична та науково-дослідницька робота Полтавського облас-
ного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників концентрується 
у видавничій діяльності інституту, що здійснюється і координується редакційно-
видавничим відділом (РВВ).

Штатний розпис редакційно-видавничого відділу

Згідно зі Статутом інституту післядипломної освіти педагогічних працівни-
ків, у його структурі з 1993 по 1995 рр. діяв інформаційно-видавничий сектор, 
на працівників якого покладалося завдання забезпечити оперативне поширення 
педагогічного досвіду і педагогічних технологій; видання методичних матеріалів; 
координацію і формування мережі інформаційних центрів, методичну підтрим-
ку й розвиток інформаційних інфраструктур; організацію видання і редагуван-
ня науково-методичних бюлетенів та інформаційних вісників з актуальних про-
блем освіти, бібліографічне і бібліотечне обслуговування працівників та слухачів 
інституту.

три роки роботи інформаційно-видавничого сектора Полтавського обласно-
го інституту післядипломної освіти педагогічних працівників показали доціль-
ність функціонування такого підрозділу в структурі інституту. ефективно вико-
ристовуючи обмежені матеріальні й кадрові ресурси, інститут налагодив видання 
журналу «Постметодика», навчально-методичних посібників. штат сектора нара-

14 Полтавщина : енциклопедичний довідник / за редакцією а. В. Кудрицького. – Київ : «Україн-
ська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1992. – С. 756.
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ховував 3 особи: Білик Надія Іванівна – завідувач, ялівець Наталія Максимівна – 
методист, Кіптілий Ігор Олексійович – методист. 
Діяльність сектора переросла встановлені для нього структурні рамки. як ціліс-
ний підрозділ запрацювала комп`ютерна лабораторія інституту, де здійснювався 
завершений цикл підготовки до видання журналу, посібників.

Водночас зростали вимоги до видавничої діяльності інституту, які необхідно 
було спрямовувати на публікацію експрес-інформацій з основних результатів на-
укових досліджень, впровадження інноваційних педагогічних технологій та пере-
дового педагогічного досвіду, на забезпечення системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників посібниками, методичними матеріалами.

Відповідно до наказу управління освіти Полтавської обласної державної ад-
міністрації № 215 від 27 грудня 1995 р. відбулася реорганізація інформаційно-
видавничого сектора в редакційно-видавничий відділ. У межах штатного розкла-
ду інституту був встановлений такий штатний розклад: завідувач редакційно-
видавничого відділу – 1, методист редакційно-видавничого відділу – 3, завіду-
вач бібліотеки – 1, методист зі складання кіно- та відеопрограм – 1, завідувач ла-
бораторії тЗН – 1, завідувач лабораторії комп`ютерних систем відділу – 1, опе-
ратор еОМ лабораторії комп`ютерних систем відділу – 1, друкарка лабораторії 
комп`ютерних систем відділу – 1. 

Були затверджені функціональні обов`язки працівників редакційно-
видавничого відділу і створено редакційно-видавничу раду інституту, на яку 
покладено завдання рекомендувати до друку видання інституту обсягом до 10 
друкованих аркушів у складі: С. Ф. Клепко – голова ради, заступник директора 
з науково-методичної роботи; П. В. Библів – завідувач відділу гуманітарних дис-
циплін; В. М. Золотухіна – заступник директора з навчально-методичної роботи; 
О. П. Єрмак – доцент кафедри гуманітарних дисциплін; В. ю. Стрельніков – вико-
нувач обов’язків доцента кафедри педагогічних технологій; І. О. Кіптілий – завід-
увач редакційно-видавничого відділу.

Методист ялівець Наталія Миколаївна у 1995 р. перейшла на роботу в управ-
ління преси Полтавської обласної державної адміністрації. На жаль, у 2002 р. її не 
стало. але пам'ять про її роботу залишається у наших серцях.

У 1996 р. завідувачем РВВ призначено І. О. Кіптілого. На той час у підпоряд-
куванні редакційно-видавничого відділу були лабораторія комп’ютерних сис-
тем (О. В. Горбенко – завідувач, т. В. шарлай, Л. а. Криворучко, Н. ю. Землякова 
– оператори комп’ютерного набору), лабораторія технічних засобів навчання 
(О. В. тимчук, О. К. цоков – методисти) та бібліотека (Л. а. александрова – біблі-
отекар). 

Н. І. Білик у 1996 р. перейшла на кафедру педагогічної майстерності ПОІППО. 
Досвід, здобутий Н. І. Білик за час роботи в інформаційно-видавничому секторі, 
реалізувався з 1999 р. у виданні інститутом та кафедрою педагогічної майстернос-
ті спільно з видавництвом «аСМІ» та Полтавським державним педагогічним уні-
верситетом імені В. Г. Короленка нового методичного журналу «Імідж сучасного 
педагога», за 10 років існування якого вийшло 99 номерів. 
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На жаль, був випадок, коли на роботу в РВВ потрапила випадкова для відділу 
людина, яка ставилася до виконання службових обов’язків недбало і через халат-
ність якої була втрачена електронна версія журналу «Постметодика» № 18 – робо-
та відділу за 4 місяці 1998 р.

РВВ виявився структурним підрозділом інституту, який вимагав від його пра-
цівників нової кваліфікації і якості роботи. З одного боку, відділ залучав до ро-
боти кваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати редакторську обробку ста-
тей науково-методичного журналу «Постметодика» та інших видань. так, у 1994– 
2004 рр. у відділі працювали методистами-редакторами кандидати філологічних 
наук Л. Ф. Українець, Н. В. Жигилій, професійний фахівець у галузі видавничої 
справи Л. М. Миронович, учителі української мови Н. Б. Продайко, т. О. Бондар. 
З іншого боку, залучалися фахівці в галузі комп’ютерної техніки, здатні налагоди-
ти процес верстки журналу та видань інституту – С. П. Бабенко, Л. М. Нагорна, 
а. М. Нагорна, О. В. Вакуленко, Г.  І.  Ковіка, В.  В.  Кулаков, Є.  Д.  Погребняк. 
Професійний художник Л.  І.  ямщикова у 1996 р. розробила дизайн журналу 
«ПМ», який майже без змін використовується РВВ і досі.

У 2000 р. в РВВ розпочала працювати Стоцька Олена Вікторівна – методист, лі-
тературний редактор журналу «Постметодика». Завдяки її старанням журнал та 
інші видання ПОІППО є «двигуном розвитку рідної мови». За час роботи нею під-
готовлено до друку 62 номери «Постметодики». З ініціативи О. В. Стоцької та ме-
тодиста відділу гуманітарних дисциплін В. В. чирки видано спеціальні випуски 
журналу «Постметодика»: «Зарубіжна література в українському вимірі» (2006), 
«Уроки зарубіжної літератури і духовний розвиток учнів» (2008), «Гоголь. 200 ро-
ків» (2009).

Завдяки роботі О.  В.  Стоцької як керівника прес-центру ПОІППО резуль-
тати роботи інституту систематично висвітлюються на сторінках педагогічної 
преси, науково-методичних видань, у передачах радіо та телебачення. За 1998 –  
2010 рр. працівниками ПОІППО та журналістами створено 195 публікацій, при-
свячених діяльності ПОІППО, 337 радіо- і телепередач. У 2000 – 2009 рр. для ви-
світлення важливих віх історії ПОІППО О. В. Стоцькою здійснено 30 публікацій 
у Всеукраїнських та регіональних ЗМІ, зокрема на сторінках «Постметодики» – 7 
публікацій15.

15  Стоцька О. В. Зустріч полтавців із шведським методистом Стаффаном Сванбергом / Олена Ві-
кторівна Стоцька. – Постметодика. – 2002. – № 1(39). – c. 3 – 38. 

Стоцька О. В. Відбувся ювілейний ярмарок педтехнологій / Олена Вікторівна Стоцька // ПМ. – 
2003. – № 2. – 58 – 59.

Стоцька О.В. Ностальгія за майбутнім, або зміст освіти у євровимірі / Олена Вікторівна Стоцька 
// Постметодика. – 2004. – № 2 – 3 (54 – 55). – С. 36 – 40.

Форум відбувся. що робитиме «ПМ» // ПМ. – 2005. – № 2 (60). – С. 56 – 58.
Презентація «Постметодики»: у пошуку ліків від корупції // ПМ. – 2006. – № 1 (65). – С. 49 – 51.
Стоцька О. В. Післядипломна освіта в центральному осередку вдосконалення вчителів у Варша-

ві / Олена Вікторівна Стоцька // Постметодика. – 2007. – № 6 (77). – С. 48 – 52.
Стоцька О. 10 днів діалогу в Нідерландах / О. В. Стоцька // Постметодика. – 2009. – № 5 – 6 (89 – 

90). – С. 2 – 33.
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Завдяки участі Олени Вікторівни в 120-годинному тренінговому курсі в рам-
ках українсько-польського проекту «Українські лідери європейської освіти» у 
Варшаві (2007 р.) вона розробила і провела 20-годинний тренінговий курс для по-
глиблення знань вчителів щодо НатО.

У 2009 у співпраці з а. В. Дружиніною О. В. Стоцькf створbkf буклет журналу 
«Постметодика».

З 2004 р. в РВВ методистом, літературним редактором журналу «Постметодика», 
працює учитель німецької мови, здобувач Інституту виховання, Козлов Олександр 
Євгенович. Унаслідок його праці з’явилося декілька перекладів статей видатних 
німецьких педагогів, у яких розглядаються актуальні питання сучасного шкіль-
ного життя, зокрема, щодо харчування учнів. Олександр Євгенович підготував і 
розмістив на сайті ПОІППО архів «ПМ». 

Із 2005 р. Дружиніна анна Вікторівна – методист, художній редактор журналу 
«Постметодика» змінила дизайн видань ПОІППО. За час роботи вона створила 25 
обкладинок «ПМ» та понад 80 обкладинок книжок ПОІППО.

шарлай тетяна Вікторівна з оператора еОМ зросла до завідувача лабора торії 
комп’ютерних систем, технічного редактора, відповідальної за макетування та 
верстку журналу «Постметодика» та друкованої продукції інституту, формуван-
ня річних звітів ПОІППО. 

Незмінним оператором еОМ, оператором журналу «Постметодика» є 
Землякова Наталія юріївна, культуролог за освітою, поетеса.

Розвиток менеджменту видавничої діяльності ПОІППО 

У 1996 році Міністерством України у справах преси та інформації інституту на-
дано право виданням ПОІППО присвоювати міжнародний видавничий номер ІSBN 
(ІSBN 966-7215). З того часу всі видання інституту реєструються у Берліні і стають 
доступними для всього світу. Навчально-методична та науково-дослідницька ро-
бота ПОІППО послідовно конденсувалася у видавничій діяльності інституту, якуз-
дійснював і координував редакційно-видавничий відділ. Відбулися позитивні змі-
ни. Окрім збірників матеріалів конференцій, посібників, методичних рекомендацій 
були надруковані перші монографії працівників інституту. 

Для розвитку РВВ у 1996 – 1998 рр. велике значення мала підтримка інновацій-
них проектів спонсорськими фондами. Науково-дослідна робота – основа для пу-
блікаційної діяльності – здійснювалася (і здійснюється далі) без залучення держ-
бюджетних та госпдоговірних коштів. Використовуються кошти спонсорів на 
друкування науково-методичної літератури. 

Міжнародним фондом «Відродження» було підтримано низку проектів 
ПОІППО: видання журналу «Постметодика» у 1996 році (грант $ 18.571), створен-
ня політехнічного мультимедіа-музею у 1997 році (грант $ 3.000), проект дослі-
дження школярами м. Полтави поверхні Місяця за проектом NaSa mooNlІNk 
Іnternet mіssіon (грант $ 360), проект «Сприяння розвиткові Інтернету в Україні» 
(грант $ 1.000). ці кошти було використано для пожвавлення науково-дослідної 
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роботи і публікаційної діяльності працівників ПОІППО шляхом забезпечення 
матеріально-технічної бази інституту сучасною комп’ютерною технікою. Завдяки 
придбанню за ці спонсорські кошти нових комп’ютерів, поліпшенню телефонно-
го зв’язку, налагодженню електронної пошти праця РВВ здобула новий вимір. У 
1996 р. використання гранта інспектував Генеральний директор МФВ Б. П. Будзан. Він 
схвалив роботу РВВ і з метою поліпшення менеджменту відділу запросив завідувача 
РВВ І. О. Кіптілого на стажування у Міжнародний фонд «Відродження» (м. Київ).

Завдяки використанню електронної пошти та Інтернету інститут одержував 
найсучаснішу інформацію з усіх освітніх питань, вивчав досвід післядипломної 
освіти педагогічних кадрів у ФРН; розпочав роботу зі створення WeB-сторінки 
інституту і журналу «Постметодика» в Інтернеті.

Були у той час і недоліки в роботі відділу, як і всього інституту. широкі ма-
сиви інформації про стан освіти в області аналітично недостатньо оброблялися, 
частина працівників не оволодівала необхідною комп'ютерною грамотністю і від-
повідною зміною методів роботи, не прагнула критично оцінити зроблене ними 
в області у всеукраїнському і світовому контексті, дехто не відкидав старі, непра-
цюючі форми роботи, не міг або не хотів перейти на новий ступінь якості. Був 
брак фундаментальних публікацій з основних питань філософії освіти, педагогіки  
XXІ ст., теорії управління, проблематики виховання.

На жаль, інституту не завжди вдавалося вчасно направляти передплатникам 
нові номери журналу «ПМ», що насамперед пов'язано з тим великим обсягом ро-
боти, який здійснювався з підготовки публікацій, з відбору гідних матеріалів, щоб 
залишатися на рівні часопису «педагогічної Мекки», як назвали «ПМ» у журналі 
«Рідна школа»16, бути журналом, який може дати світовому співтовариству карти-
ну освітньої галузі в Україні та, зокрема, на Полтавщині.

Наступним імпульсом у розвитку видавничої справи став Договір про страте-
гічне партнерство між ПОІПОПП і Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ-
Київ) у 1997 р. За час стратегічної співпраці розпочата добра традиція стажування 
у МІМ-Київ працівників ПОІПОПП. Генеральний директор Міжнародного інсти-
туту менеджменту, академік Української академії наук національного прогресу 
Б. П. Будзан став невтомним членом редакційної колегії і активним автором жур-
налу «Постметодика». його стаття «економічна освіта і економічний розвиток: 
органічний взаємозв’язок», участь у конференції «Педагогічна практика і філосо-
фія освіти» стали початком розвитку шкільної економічної освіти на Полтавщині. 
Бібліотека ПОІПОПП постійно збагачувалася новими виданнями, які щедро да-
рував МІМ-Київ. 

Незважаючи на гострі фінансові проблеми, в 1994 – 1998 рр. РВВ видав 115 на-
йменувань літератури, зокрема, 35 посібників для учнів і вчителів, 44 збірники 
методичних рекомендацій і посібників, 3 монографії. Усього видано літератури 
обсягом 1 007 умовних друкованих аркушів. 

16  Зязюн І. а. часопис педагогічної Мекки / Іван андрійович Зязюн, Ірина Іванівна юрас // Рідна 
школа. – 1997.– № 7–8. – С. 9
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Плани видання інститутом навчально-методичної літератури здебільшого ви-
конувалися, проте частина запланованих публікацій через брак коштів або нестачу 
у працівників відповідної кваліфікації не виходили друком: «Олімпіадні завдання. 
Посібник для вчителів та учнів» (відділ природничо-математичних дисциплін), 
«Історія Полтавщини. Навчальний посібник» (кафедра гуманітарних дисциплін, 
голова редакційної ради О. П. Єрмак), «Навчально-виховні заклади Полтавської 
області. Каталог-довідник» (редакційно-видавничий відділ, О. В. тимчук), 
«Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних праців-
ників. Організація і управління» (голова редакційної колегії П.  І.  Матвієнко), 
«Посібник з філософії освіти для педагогічних працівників» (кафедра гуманітар-
них дисциплін, голова редакційної ради С. Ф. Клепко), «Історія ПОІПОПП» (від-
діл гуманітарних дисциплін, відповідальна О. О. Магдик), «анотований збірник 
«адреси перспективного педагогічного досвіду Полтавщини» (відділ педагогіч-
них технологій, голова редакційної колегії В. М. Золотухіна).

На І симпозіумі щодо проблем розвитку післядипломної педагогічної освіти 
(3 – 4 жовтня 2002 р.) освітяни України ознайомилися з літературою ПОІППО, 
випущеною останнім часом, облік якої було представлено в «Каталозі публі-
кацій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського за 1993 – 2001 рр.»17 та «анотованому каталозі дру-
кованих видань Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М. В. Остроградського за 1999 – 2003 роки»18.

Значну кількість методичної літератури працівники ПОІППО друкували поза 
редакційно-видавничим відділом – у видавництвах чи власними зусиллями. 
Прикладом таких видань є:

•	 Орієнтири молодого вчителя / укл. І. В. Охріменко. – Полтава : аСМІ, 2006. 
– 36 с.

•	 Королюк С. В. Освітній менеджмент. Навчально-методичний посібник для 
слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації / С. В. Королюк. – 
Полтава : аСМІ, 2006. – 186 с.

•	 Навчання: Нові стратегії розвитку / упоряд. Г. О. Сиротенко – К. : шк. світ, 
2007. –128 с. – (Б-ка «шк. Світу»). 

•	 Павлова Н. К. Методичне забезпечення державної атестації ЗНЗ / Ніна 
Костянтинівна Павлова, Ольга Олександрівна Куляєва. – К. : шк. світ, 2007. 
– 128 с. – (Б-ка «шк. Світу»).

Працівниками інституту за 1994 – 2009 рр. підготовлено та надруковано 493 
найменування літератури обсягом 4 247 умовних друкованих аркушів загальним 
тиражем 188 150 примірників.

17 Каталог публікацій Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського  за 1993–2001 рр. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 112 с.

18 анатований каталог друкованих видань Полтавського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. В. Остроградського за 1999–2003 роки / упор. Кіптілий І. О. – Полтава : 
ПОІППО, 2004. – 48 с.
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Нове дихання – підтримка Полтавської обласної ради
 
У ПОІППО для науково-методичного забезпечення регіонального компонен-

та освіти Полтавщини була розроблена обласна програма видавничої діяльності 
ПОІППО та Кременчуцького педучилища на 2005 – 2009 рр., затверджена рішен-
ням вісімнадцятої сесії четвертого скликання Полтавської обласної ради 23 бе-
резня 2005 р. 

Про масштаби видавничої діяльності 2005–2009 рр. свідчать такі дані: 
•	 У 2005 р. видано 22 найменування науково-методичної літератури загальним 

тиражем 10 700 примірників на суму 102 140 грн. 
•	 У 2006 році видано 28 найменувань науково-методичної літератури загаль-

ним тиражем 11 630 примірників на суму 95 200 грн. 
•	 У 2007 році видано 31 найменування науково-методичної літератури за-

гальним тиражем 11 600 примірників на суму 127 650 грн. 
•	 У 2008 році видано 34 найменування науково-методичної літератури за-

гальним тиражем 11 300 примірників на суму 161 500 грн.
•	 У 2009 році видано 35 найменувань друкованої продукції загальним тира-

жем 12 000 примірників на суму близько 170 000 грн.
Серед цих видань такі книги, як «антологія краєзнавства Полтавщини» та 

«Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика», «Конспекти з філософії осві-
ти», «Ілюстрована історія Полтавщини», «Козацькі традиції Полтавщини», схваль-
но оцінені педагогічною громадськістю області й країни. Увесь тираж літерату-
ри безкоштовно поширено серед педагогічного загалу Полтавської області. 
Слід зазначити, що авторами видань є близько 150 науковців, методистів, ви-
кладачів Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної осві-
ти імені М. В. Остроградського та Кременчуцького педагогічного училища іме-
ні  а.  С.  Макаренка, вчителів та вихователів навчально-виховних закладів 
Полтавської області.

Унаслідок виконання Програми на 2010 р. у Полтавській області немає жод-
ної школи, у шкільній бібліотеці якої не було б книг, виданих у рамках Програми. 
Педагогічні працівники Полтавщини отримали друковану продукцію, що містить 
найновіші досягнення психолого-педагогічної науки, передовий педагогічний до-
свід, ознайомлює з інноваційними технологіями.

Завдяки Програмі значно зміцнено матеріально-технічну базу ПОІППО для 
видання та тиражування. Придбано чотири сучасні комп’ютери, два лазерні бага-
тофункціональні пристрої, два принтери – лазерний та струменевий, ксерокс, фо-
тоапарат, ліцензійну програму «microsoft offіce Професійний – 2007».

Навчально-виховні заклади області мають гострі проблеми з фінансуванням 
закупівлі науково-методичної літератури, фахових періодичних методичних ви-
дань. Пріоритетне завдання редакційно-видавничого відділу ПОІППО – забезпе-
чення педагогічних працівників Полтавщини друкованою продукцією, що міс-
тить найновіші досягнення психолого-педагогічної науки, передовий педагогіч-
ний досвід, ознайомлює з інноваційними технологіями. У виконанні цього за-
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вдання активно беруть участь усі підрозділи інституту, ведучи підготовку до ви-
пуску актуальної для педагогів області літератури. 

Видання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної осві-
ти імені  М.  В.  Остроградського сприяють наповненню бібліотечних фондів за-
гальноосвітніх навчальних закладів сучасною науково-методичною літературою 
та покращенню науково-методичного забезпечення вчителів Полтавщини. 

Журнал «Постметодика» – модернізатор освіти

У 90-х роках минулого століття в українському освітньому просторі внаслі-
док розладу концептуальних структур, що визначали шкільну методику недале-
кого минулого, стали можливими радикальні зміни, про які заявлено в держав-
ній національній програмі «Освіта» «Україна ххІ століття». ця можливість була 
тісно пов'язана з розвитком періодичних видань педагогічного профілю. Навіть 
у складних економічних умовах традиційні наукові, науково-методичні журна-
ли залишалися в центрі системи науково-педагогічних, освітянських комуні-
кацій19. Одним із таких періодичних видань був науково-методичний журнал 
«Постметодика» (головний редактор – доктор філософських наук, доцент, про-
ректор ПОІППО Сергій Федорович Клепко). Один із перших в Україні інститут за 
підтримки обласного управління освіти Полтавської облдержадміністрації здій-
снив видання науково-методичного журналу. Журнал «Постметодика» адресу-
вався усім, хто цікавився проблемами школи.

Науково-методичний журнал «Постметодика» знайшов свого попередника – 
«Педагогический журнал для учащихъ Полтавской губернии», що виходив у світ в 
1914 – 1918 роках. Із перших номерів «Постметодика» утвердила себе як часопис, 
спрямований на творення сучасної школи в Україні, розроблення сучасної філо-
софії освіти, практичну допомогу вчителю. «Постметодика» мала велику роль у 
поширенні сучасної педагогічної інформації серед педагогічних працівників об-
ласті (а згодом і України), є і прагне бути важливим ланцюгом її поширення по 
всій Україні. 

На час заснування «ПМ» у редакційну колегію журналу входили С. Ф. Клепко (ре-
дактор), Н. І. Білик, О.а. Білоусько, Л. І. Григор, В. Є. Дворовенко, В. М. Золотухіна, 
В. В. Кловацький, Н. І. Ляшенко, П. І. Матвієнко, Н. М. тарасевич, В. В. чирка.

Головна мета науково-методичного журналу «Постметодика» – поширення 
знань про філософію освіти та педагогічні засади сучасної школи.

Головне завдання журналу – надати можливість науковцям, педагогічним 
працівникам України пропагувати розроблені ними елементи «постметодики» – 
методики сучасної школи, яка ґрунтується на плюралізмі ідей філософії освіти і є 
основою для конструювання педагогічних технологій, що потрібні для викорінен-
ня педагогічних методик тоталітарного суспільства.

19  Крах монополій на педагогічну інформацію. Переконливий приклад показують регіони // 
Освіта. – 11 вересня 1996. – С. 4–6.
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Критерії відбору матеріалів у «ПМ», встановлені у рік заснування журналу, ли-
шилися незмінними і в наш час: 

•	 актуальність для сучасної школи і освіти взагалі; 
•	 доступність для читача; 
•	 несподіваність; 
•	 інтегративність, міждисциплінарність; 
•	 елегантність. 
тоді ж було сформульовано кредо «ПМ», в основу якого покладено слова вели-

кого українського філософа Г. С. Сковороди «ціль на вершину – попадеш на се-
редину», що друкуються на останній сторінці журналу.

У підготовці перших номерів «ПМ» надали суттєву допомогу історик Білоусько 
Олександр андрійович, тоді учитель-методист школи №  7 імені  т.  Г.  шевченка 
м. Полтави, нині – Заслужений учитель України, керівник центру дослідження 
історії Полтавщини Полтавської облдержадміністрації, відповідальний секре-
тар Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 
(НСКУ), видавець енциклопедії Полтавщини «Полтавіка», член редколегії «ПМ».

Упродовж перших чотирьох років існування журнал значно розвинувся за 
змістом і оформленням. 

Міністерство освіти у 1995 р. на базі журналу «Постметодика» випусти-
ло перший експериментальний випуск всеукраїнського шкільного журналу 
«Математична освіта».

У 1996 р. за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» було видано 4 
номери науково-методичного журналу «Постметодика». їх зміст переконливо 
ілюструє різноманітність педагогічних технологій, конкуренцію різних парадигм 
педагогічної творчості – невичерпного джерела тих ідей, що дають імпульс для 
творення сучасної школи в Україні.

Усі номери за 1996 р. були схвально сприйняті громадськістю і мали позитивні 
відгуки у пресі. Кожен номер було присвячено певній темі, що ретельно добира-
лися за принципом актуальності: 

№ 1. Небажання читати і сучасні педагогічні технології. Сучасна молодь читає 
менше. чому? як боротися з небажанням читати? Відповіді на ці та інші питання 
можна знайти у цьому номері журналу. У часопису подані ефективні методи на-
вчання читання.

№ 2. яке мислення формує сучасна школа? У цьому номері було піднято пи-
тання формування мислення школярів у сучасній школі, бачення педагогічною 
громадськістю шляхів вирішення цього питання, ті актуальні моменти, що дають 
змогу узагальнити досвід та розробити нові підходи, знайти спільну основу засо-
бів і методів розвитку мисленнєвої діяльності учнів.

№ 3. Філософія в школі. Кожний предмет сприяє розвитку філософського сві-
торозуміння. Наскільки це відчувають і враховують педагоги при викладанні сво-
їх «нефілософських» предметів – одна із основних проблем, що висвітлюється в 
часопису. У журналі велика увага приділена філософській освіті, дитячій філосо-
фії, педагогічним технологіям вивчення філософії в школі.
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№ 4. cвіт сучасних педагогічних технологій. У цьому випуску «ПМ» основна 
увага приділена змісту, принципам, результатам практичного впровадження різ-
них педагогічних технологій із використанням найновішої науково-педагогічної 
літератури та періодичних видань. 

Ретроспективний погляд на номери, випущені у 1996 р., засвідчує, що проект 
мав успіх. Усі чотири випуски журналу підтримували цілісний концептуальний 
напрям у висвітленні новітніх педагогічних ідей.

Журнал не залишався у колі вузькорегіональних чи навіть загальнонаціональ-
них надбань у сфері освіти, хоча вони є, і значні. Спектр матеріалів часопису зна-
чно ширший як географічно, так і за інтересами. У полі його зору – увесь світ.

Закономірно, що четвертий номер 1996 р. мав назву «Світ сучасних педагогіч-
них технологій». Поєднання слів «педагогіка» і «технологія» свідчить про ті висо-
кі вимоги щодо ефективності педагогічного процесу, які ставить час. тому логіч-
ним є початок номера рубрикою «Людина в русі», у якій слово мають ті люди, ко-
трі здатні «мислити перспективно, не зупинятися на досягнутому, стрімко під-
носитися на крилах мрії, а найголовніше – мати мужність робити її реальністю». 

У цій рубриці було подано цікаві матеріали, об’єднані оригінальністю вирі-
шення питань, що здавна хвилюють допитливий людський розум. це – розмова 
про спроби полтавських педагогів довести знамениту теорему Ферма та сформу-
лювати нову космогонічну гіпотезу народження планет у Всесвіті.

як завжди, ґрунтовно була представлена рубрика «Філософія освіти». У ній – 
статті відомих науковців І. Зязюна «Освітні технології у вимірах педагогічної реф-
лексії», К. Корсака «Світова освіта: тенденції змін та зовнішні фактори», а також 
С. Клепка «У пошуках філософії постметодики». Ідеї цих праць розширювали ба-
чення педагогічних проблем, спрямованих на конструктивну перебудову україн-
ського освітнього простору.

Значну частину матеріалів було об’єднано рубрикою «Педагогічні технології».
художньою знахідкою став «Педагогічний конструктор» – проспект довідника 

«Педагогічні технології», зроблений у вигляді цеглинок, кожна з яких, символізую-
чи певну методику, була кроком уперед у справі національного виховання. Ідею пе-
дагогічного конструктора, подану головним редактором «ПМ» С. Ф. Клепком, вті-
лив у макеті завідувач лабораторії комп’ютерних систем редакційно-видавничого 
відділу О. В. Горбенко.

Багато «цеглинок» у «педагогічний конструктор» додали огляд проблематики 
шкіл нового типу (І. Єрмаков, «Нова школа нової України на зламі століть»), роз-
повідь про застосування різних педагогічних технологій у навчальних закладах 
Полтавщини, а також екскурс у зарубіжну педагогіку: характеристика вальдорф-
ської школи та техніки Френе (П. Матвієнко, Г. Сиротенко).

Колишній директор Полтавського міського національного ліцею № 1 І. Гонча-
ренко розповідав про технологічне оснащення свого закладу, а його російська ко-
лега з челябінська, директор муніципальної гімназії Л. алфьорова, ділилася до-
свідом формування свідомості вчителя ноосферної епохи.
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Номер також репрезентував новітній підручник із довкілля (автори К. Гуз , 
В.  Ільченко , С. Собакар ). читачам надавалася змога помандрувати його сторін-
ками.

Складну проблему оптимального співвідношення інтеграції й диференціації 
освіти досліджував у статті «Інтеграція та диференціація освіти: особистісний та 
технолоічний аспекти» В. Ф. Моргун. 

Про юні обдарування Полтавщини, їх успіхи і проблеми на олімпіадах розпо-
відали В. Золотухіна  та Н. Настенко .

До глибини душі зворушувала розповідь про шестирічного американського 
хлопчика, котрого було суворо покарано за те, що він поцілував у щічку свою 
однокласницю. його було ізольовано від ровесників і позбавлено вечірки з моро-
зивом, мало не оголошено сексуальним маньяком. Дитина з її світлими почуття-
ми стала жертвою шкільної соціалізації, що викликало шквал обурення громад-
ськості Сша.

Редакція журналу завжди відкрита до співробітництва з усіма авторами 
в рубриках «Філософія освіти», «Педагогічні технології», «Українське коло», 
«екзамени. тести», «Ретрометодика», 
«Материнська школа», «Довідки» 
тощо.

Наказом управління освіти 
Полтавської обласної державної ад-
міністрації від 26  лютого 1998 року 
№ 21 «Про редакційну колегію жур-
налу «Постметодика» у зв`язку з роз-
ширенням обсягів роботи з видання 
і поширення науково-методичного 
журналу «Постметодика» був за-
тверджений новий склад редакцій-
ної колегії журналу. До редколегії 
увійшли, за їх згодою, нові фахівці 
(дані про посади станом на 1998 рік): 

Бардаченко анатолій Іванович , 
перший заступник начальника об-
ласного управління освіти;

Будзан Богдан Павлович , Гене-
ральний директор Міжнарод ного ін-
ституту менеджменту (МІМ-Київ), 
дійсний член Української академії 
Наук Національного Прогресу;

Булава леонід миколайович , 
кандидат географічних наук, доцент 
Полтавського педагогічного інсти-
туту;

Педагогічний конструктор (див. «ПМ» № 4 (14), 
1996 р., С. 29)
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Вашуленко микола Самійлович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член аПН України;

Гончаренко Іван дмитрович, начальник Північноєнісейського відділу освіти 
Красноярського краю, Росія;

Горбаньова Світлана Володимирівна, завідувач методичного кабінету 
Полтавського міського відділу освіти;

Громовий Віктор Володимирович, директор української гімназії імені тараса 
шевченка, голова Координаційної ради асоціації керівників шкіл м. Кіровограда;

Євтух микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
аПН України, завідувач кафедри іноземних мов Київського лінгвістичного уні-
верситету;

Ільченко Віра романівна, член-кореспондент аПН України, доктор педагогіч-
них наук, професор, завідувач лабораторії «Інтеграція змісту знань шкільної осві-
ти» НДІ педагогіки аПН України; 

Кривуля Олександр михайлович, доктор педагогічних наук, професор, на-
чальник кафедри філософії і політології харківського Університету внутрішніх 
справ;

Култаєва марія дмитрівна, доктор філософських наук, професор 
харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

мамалуй Олександр Олександрович,  доктор філософських наук, професор, 
завідувач кафедри філософії харківського державного університету;

Охріменко Іван Володимирович, начальник обласного управління освіти 
Полтавської облдержадміністрації, доцент;

рогожа михайло миколайович, завідувач Лубенського районного відділу 
освіти;

шевченко Галина Павлівна, член-кореспондент аПН України, доктор педаго-
гічних наук, професор, проректор з наукової роботи Луганського педінституту.

Редакція журналу була затверджена у такому складі: Кіптілий Ігор Олексійович 
– відповідальний секретар; тимчук Олександр Валерійович – технічний редактор 
журналу; Українець Людмила Федорівна – літературний редактор; Бажан Інна 
Іванівна, заступник директора школи-гімназії № 33 м.  Полтави; Ляшенко Ніна 
Іванівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін інституту піс-
лядипломної освіти педагогічних працівників; чирка Валентина Василівна, мето-
дист відділу гуманітарних дисциплін інституту післядипломної освіти педагогіч-
них працівників.

Було призначено редакторами рубрик журналу: Дворовенко Валентину 
Євгеніївну, завідувача відділу загальної середньої освіти та інтернатних закла-
дів управління освіти; Коваленко Ольгу Павлівну, завідувача відділу гумані-
тарних дисциплін інституту післядипломної освіти педагогічних працівників; 
Сиротенка Григорія Олексійовича, завідувача відділу педагогічних технологій ін-
ституту післядипломної освіти педагогічних працівників; Стрельнікова Віктора 
юрійовича, кандидата педагогічних наук, в.о. доцента кафедри конструювання 
педагогічних технологій інституту післядипломної освіти педагогічних працівни-
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ків; тарасовську Любов Гнатівну, завідувача відділу національного виховання ін-
ституту післядипломної освіти педагогічних працівників; токар Ніну юріївну, за-
відувача відділу природничо-математичних дисциплін інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників. Редакторам рубрик було доручено здійснювати 
підбір матеріалів із визначених напрямів для друку в журналі, редагування, кори-
гування матеріалів, що готуються до друку з відповідних напрямів. цим же нака-
зом затверджувалося Положення про редколегію журналу та обов`язки редакторів.

У 1999 р. до редколегії погодилися ввійти І. а. Зязюн, В. Г. Кремень. Входження 
поважних науковців України до складу редколегії «ПМ» сприяло подальшому 
зростанню наукового-теоретичного рівня та практичної цінності журналу для 
освітян, позитивно вплинуло на його більш широке визнання і підвищення по-
пулярності. Географічна віддаленість членів редколегії «ПМ» при сучасному роз-
витку засобів зв'язку не була перешкодою у виробленні стратегії і формуванні 
ідейної основи журналу, оскільки просторові перепони не можуть завадити кон-
структивній співпраці.

Свідченням успішної редакційної політики часопису стали не тільки висо-
кий авторитет і популярність видання в регіоні та Україні загалом, а й постано-
ва Президії ВаК, згідно з якою у червні 1999 р. «Постметодику» було включено у 
перелік наукових педагогічних видань, у яких можуть публікуватися основні ре-
зультати дисертаційних досліджень. 

«ПМ» прагнула віднайти свою нішу в сучасному педагогічно-науковому літе-
ратурному процесі, формувати і підтримувати оригінальний напрям педагогічно-
го мислення щодо входження України у світовий освітній простір. Основні ідеї, що 
були покладені в основу видання, визначаються насамперед такими положеннями:

а) «ПМ» орієнтується перш за все на вчителя, який не просто виконує свої про-
фесійні обов’язки, а визначає власну філософію освіти, смисл і граничні підста-
ви свого суспільного призначення як педагога, активно реагує на запити сього-
дення, відчуває свою належність до суспільно-історичного і культурного контек-
сту епохи;

б) тому «ПМ» намагається окреслити на своїх сторінках інтегративне поле фі-
лософських позицій і підходів до освіти як передумову її переосмислення з нових 
точок зору, підвищення її авторитету і суспільної значимості.

в) «ПМ» орієнтована на вчителя, який не замикається у вузьких рамках свого 
фаху, а відшукує інтегративні взаємозв'язки свого предмета з усім комплексом 
навчальних дисциплін, намагається оволодіти комплексним перспективним ба-
ченням усієї системи навчальних предметів. 

г) «ПМ», спираючись на наукову педагогіку та едукологічні дисципліни, осо-
бливу увагу виявляє до педагога, який вважає за необхідне знати, як працюють 
інші педагоги, цікавиться найновішими інноваційними моделями навчання та 
виховання, намагається впроваджувати їх у практику. 

д) «ПМ» закликає кожного творчого педагога до конструктивного діалогу і 
співробітництва, до продуктивного обміну думками та ідеями.

як основні принципи співпраці часопису з педагогом були визначені такі: 
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•	 орієнтація авторів на «завтрашній день» світової і української педагогіки;
•	 активна співпраця з кожним творчий педагогом, розкриття таємниць його 

особистісного досвіду – невичерпного джерела педагогічних знань; 
•	 позбавлення матеріалів еклектично-хаотичної дріб’язковості думок, мето-

дик і теорій. Не відкидаючи засади плюралізму – найважливішого прин-
ципу роботи – редколегія спрямовувала авторський ентузіазм на розвиток 
перспективного бачення та написання публікацій, яких бракує журналу;

•	 продуктивне використання етнокультурного потенціалу нашої держави і 
Полтавщини, досвіду минулого (ретрометодика);

•	 не деструктивна, а продуктивна спрямованість журналу, обґрунтованість і 
точність кожної критики чи посилання, неприпустимість перекручень по-
зицій авторів або витлумачення їх у вигідному для себе руслі;

•	 зорієнтованість на різноманітність педтехнологій як умову наявності про-
дуктивного вибору;

•	 посилена увага до аналітично-інтегративних статей-оглядів, що резюму-
ють, підбивають підсумки розвитку тієї чи іншої галузі педагогічної науки, 
описують результати нових експериментів;

•	 збільшення кількості рецензій на педагогічну літературу.
На жаль, не всі матеріали, які друкувала «ПМ», відповідали критеріям верши-

ни, що їх намагалася досягнути команда часопису. І в цьому полягає найперша 
проблема, що постає перед редколегією. Можливо, науково-практична та ідей-
на спрямованість журналу ще не має широкої підтримки серед педагогів, але най-
важливіша причина не в цьому, а в невідповідності багатьох матеріалів заявлено-
му кредо «ПМ», браку волі, бажання у авторів розглядати педагогічний процес у 
широкому контексті життя, не «винаходити велосипед», а опрацьовувати вже на-
явні рішення найактуальніших педагогічних проблем і пропонувати нові. тому 
члени редколегії допомагали формувати власний імідж «ПМ» і узгоджувати його 
з оголошеними принципами діяльності, а також спрямувати основні зусилля на 
підвищення якості друкованого матеріалу, посилення нетрадиційності і неорди-
нарності матеріалу, що друкується, плідне акумулювання найновішого і найпро-
дуктивнішого педагогічного досвіду держави та області.

«ПМ» прагнула відповідати міжнародним стандартам наукових періодичних 
видань, передусім у структурі статті, оформленні бібліографічних посилань, на-
писанні анотацій тощо. Проте статті, підготовлені за цими нормами видавничої 
культури – швидше виняток, ніж правило. У «ПМ» не було достатніх сил редакції 
узгоджувати статті із цими вимогами, тому цього очікували від авторів.

Наказом управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації  
№ 487 від 23 жовтня 2002 р. процес видання журналу було реформовано і ство-
рено редакційну раду журналу  «Постметодика», яку очолив ректор ПОІППО 
П.  І.  Матвієнко. На редакційну раду були покладені функції: координувати ді-
яльність редакційної колегії журналу «ПМ» (тематику, актуальність проблем 
тощо); погоджувати зміст випусків журналів на основі рецензій, висновків чле-
нів редколегії на матеріали, що рекомендуються до друку; обговорювати ви-
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давничі справи на засіданнях ради. У редакційну раду «ПМ» були також вклю-
чені: Клепко Сергій Федорович, головний редактор журналу «Постметодика»; 
Барболіна Наталія Михайлівна, заступник начальника відділу загальної середньої 
та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації; Бардаченко анатолій Іванович, начальник відділу загаль-
ної середньої та професійно-технічної освіти Головного управління освіти і на-
уки Полтавської облдержадміністрації; Гриньова Марина Вікторівна, доктор пе-
дагогічних наук, професор, декан природничого факультету, завідувач кафедри 
педагогічної майстерності Полтавського національного педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка; Кіптілий Ігор Олексійович, відповідальний секретар 
журналу «Постметодика». З 2007 р. редакційну раду «ПМ» очолює Зелюк Віталій 
Володимирович, кандидат педагогічних наук, ректор Полтавського обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

15 листопада 2003 р. в актовій залі ПОІППО відбулася зустріч авторів, чле-
нів редколегії журналу «ПМ», працівників інституту з приват-доцентом істо-
рії педагогіки Марбурзького університету, керівником лабораторії «Макаренко-
реферат», віце-президентом Міжнародної макаренківської асоціації, Іноземним 
членом академії педагогічних наук України і Російської академії освіти, а також 
активним автором та членом редколегії «ПМ» Гьотцем хіллігом .

У 2005 р. Бюро у Парижі надало «Постметодиці» міжнародний стандартний 
номер для серійних видань ІSSN 1815-3194. 

Із 27 січня 2007 р. «Постметодика» розширила сферу поширення до загаль-
нодержавної. Журнал отримав свідоцтво про державну реєстрацію друковано-
го засобу масової інформації (№12233-1117 ПР), видане Міністерством юстиції 
України, та Всеукраїнський передплатний індекс періодичних видань – 98670.

Авторами статей «Постметодики» є:
Гончаренко Семен Устимович, академік, дійсний член аПН України;
Сухомлинська Ольга Василівна, академік, дійсний член аПН України, доктор 

педагогічних наук, професор;
Семенюк Григорій Фокович, доктор філологічних наук, професор;
Литвиненко Григорій Миколайович, головний спеціаліст управління змісту ба-

зової освіти Міністерства освіти України;
Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор харківського 

державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
Моргун Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, доцент, зав. кафе-

дри психології Полтавського педагогічного інституту;
Будзан Богдан Павлович, кандидат технічних наук, академік Української акаде-

мії наук національного прогресу, професор Міжнародного інституту менеджмен-
ту (МІМ-Київ);

Брейсі Джеральд, дослідник у галузі освіти, письменник (Сша);
Вайстен Марк, завідувач Департаменту основ освіти в Університеті Мотклер 

(Сша);
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Хілліг Гьотц, Dr. phil. habil., приват-доцент історії педагогіки  Марбурзького 
університету, керівник лабораторії «Макаренко-реферат», Віце-президент 
Міжнародної Макаренківської асоціації (Полтава), Іноземний член академії пе-
дагогічних наук України (Київ) та Російської академії освіти (Москва);

Жук Віра Никанорівна, кандидат історичних наук, заслужений працівник куль-
тури України;

Зязюн Іван Андрійович, доктор філософських наук, професор, академік аПН 
України, віце-президент Міжнародної макаренківської асоціації;

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
аПН України, директор науково-методичного центру інтеграції змісту освіти 
аПН України;

Ліпман Метью, фундатор Інституту критичного мислення та Інституту вдо-
сконалення філософії для дітей в Університеті Монтклер (Сша), професор філо-
софії Колумбійського університету (Сша);

Сванберг Стаффан, педагог, методист шведського інституту в галузі екологіч-
ної освіти, директор національного парку Haparanda (швеція);

Тягло Олександр Володимирович, доктор філософських наук, професор, на-
чальник кафедри філософії і політології харківського Національного університе-
ту внутрішніх справ.

Журнал брав інтерв’ю у голови Полтавської обласної державної адміністрації 
О. О. Колеснікова; генерального директора Міжнародного Фонду «Відродження» 
Б. П. Будзана; голови наглядової ради Міжнародного Фонду «Відродження» 
Б.  Д. Гаврилишина; керівника регіонального управління комерційного бан-
ку «Приватбанк» О. В. Удовіченка (посади вказані на час друкування в журналі 
«ПМ»).

Довгий час відділ готував рекомендації з підготовки видавничої продукції у 
ПОІППО. Перший варіант такої брошури, що містила корисні поради для авто-
рів, з’явиdся в 2008 р.20 

 Наказом управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації  
№ 883 від 14.11.2008 р. до редколегії «ПМ» введені: 

•	 Гуз Костянтин Жоржович, доктор педагогічних наук, провідний науковий 
співробітник Інституту педагогіки академії педагогічних наук України, 
доцент кафедри змісту освіти Полтавського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

•	 Зелюк Віталій Володимирович, кандидат педагогічних наук, завідувач ка-
федри менеджменту освіти, ректор Полтавського обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

•	 Нічуговська Лілія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор 
Полтавського університету споживчої кооперації України, професор кафе-
дри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського.

20  Видавнича діяльність  у науково-методичній роботі / уклад. Кіптілий І. О. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. – 48 с.
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У редколегію часопису входять 7 докторів філософських наук, 7 докторів педаго-
гічних наук, кандидати педагогічних, психологічних, філософських, географічних, 
технічних наук, досвідчені фахівці педагогічної практики та управління освітою.

Із 1996 року журнал дотримується властивого йому стилю – випускати тема-
тичні номери. Серед найцікавіших спеціалізованих випусків – «Синій птах інно-
вацій в освіті», «Іграшки в школі», «Інтегративне навчання» (2004 р.), «Освіта і 
влада», «Престиж учителя», «П'ятий клас» (2005 р.), «Європейська інтеграція», 
«К.К.Д. освіти», «Мережі в освіті» (2006 р.), «економіка освіти», «Полтавській об-
ласті – 70» (2007 р.), «Нові горизонти української освіти» (2008 р.), «ОNDerWІJS 
– нідерландська освіта» (2009 р.) тощо.

Посилання на наш журнал можна знайти у бібліографічних списках веб-сайтів 
навчальних закладів Сша, Німеччини, швеції, Польщі. З 2007 р. відкрито без-
коштовний доступ до всіх номерів журналу «Постметодика» на веб-сайті у pdf-
форматі. Повні тексти статей науково-методичного журналу «Постметодика» 
представлено на веб-сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/ Postmetodyka/index.html) та на веб-сайті 
ПОІППО (http://www.ipe.poltava.ua/ pm/postmetod.html).

Журнал «Постметодика» має значну роль у поширенні знань у галузі освіти і 
педагогічних наук серед педагогічних працівників області, часопис став централь-
ним ланцюгом мережі поширення педагогічної інформації в області й Україні.

Розвиток методики виставкової діяльності у ПОІППО 

Окрім видавничої діяльності, РВВ здійснює великий обсяг роботи, пов’язаної 
з виставковою діяльністю ПОІППО та навчальних закладів області. Фактично 
відділ став розробником методики виставкової діяльності – важливого напряму 
сучасної освітньої роботи освітян Полтавщини21.

Із листопада 1993 р. ПОІППО раз на рік, а з 2004 р. – раз на два роки проводить 
обласні ярмарки педагогічних технологій «творчі сходинки освітян Полтавщини», 
де на розсуд колег освітяни представляють наукові розробки, винаходи, методич-
ні матеріали тощо. Організатор ярмарку – редакційно-видавничий відділ. У 1993 
– 2008 рр. проведено такі ярмарки (табл. 2):

21  Кіптілий І. О. Виставкова діяльність як форма розвитку освітньої сфери / Ігор Олексійович 
Кіптілий // Постметодика. – 2007. – № 4 (75). – Са. 49–50.
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Таблиця 2
Обласні ярмарки педагогічних технологій  
«Творчі сходинки освітян Полтавщини»

Дата і місце проведення ярмарків
Кількість відзначених 

учасників ярмарків 
(осіб)

І ярмарок, 4 – 5 листопада 1993 р., 
школа № 30 м. Полтави; Немає даних

ІІ ярмарок, 2 – 3 листопада 1994 р., 
Полтавська школа-інтернат № 1; Немає даних

ІІІ ярмарок, 4 – 5 січня 1995 р., 
школа № 38 м. Полтави; Немає даних

Іv ярмарок, 27 – 28 березня 1997 р., Кременчуцьке 
педагогічне училище імені а. С. Макаренка; 121

v ярмарок, 16 – 17 квітня 1998 р., 
школа № 5 м. Полтави; 109

vІ ярмарок, 19 – 20 серпня 1999 р., Великосорочинська 
школа І – ІІІ ступенів Миргородського району; 103

vІІ ярмарок, 29 березня 2000 р., школа № 38 м. Полтави; 114

vІІІ ярмарок, 28 серпня 2001 р., ПНПУ; 107

ІX ярмарок, 20 – 21 серпня 2002 р., ПОІППО; 112

X ярмарок, 19 – 20 серпня 2003 р., ПОІППО; 115

XІ ярмарок, 21 серпня 2004 р., 
школа № 38 м. Полтави; 124

XІІ ярмарок, 22 серпня 2006 р., 
школа № 38 м. Полтави; 131

XІІІ ярмарок, 26 серпня 2008 р., 
фойє червоної зали Полтавської облдержадміністрації. 104

УСьОГО 1 140

Упродовж 15 років (1993 – 2008 рр.) на ярмарках представлено близько 23 
тис. робіт творчих учителів області, з якими ознайомилися 16 тис. педагогів 
Полтавщини та гостей з інших регіонів. Мета ярмарку педагогічних трехнологій 
– розвиток методичної роботи, поновлення обласного інформаційного банку пе-
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редового педагогічного досвіду, створення умов для реалізації творчої продукції 
педагогів.

Подаємо інформацію про ІІІ обласний ярмарок  «творчі сходинки освітян 
Полтавщини», можливо, апогей ярмаркового руху Полтавщини (1995 р.): 

«Вже стало традицією проводити обласний ярмарок «Творчі сходинки освітян 
Полтавщини».

Полтавський ярмарок набув всеукраїнського масштабу.
На ярмарку були представники з Луганської, Донецької, Харківської, Сумської, 

Волинської та Київської областей у кількості 16 осіб.
Інститут має солідний пакет матеріалів з проведення ярмарку педтехноло-

гій, це надбання інформаційно-видавничого сектору: каталог матеріалів ярмар-
ку; програма-путівник; 33 педмайстерні кращих вчителів області; рейтинг райо-
нів; списки запрошених видавництв; положення про ярмарок; робочий план підго-
товки та проведення ярмарку; список представників телерадіокомпаній та пре-
си; план-схема школи, де проводиться ярмарок; диплом учасника ярмарку; сцена-
рій відкриття ярмарку; сценарій закриття ярмарку; бланки-замовлення на то-
вар ярмарку; проекти наказів про відзначення авторів та проведення ярмарку; 
листи-запрошення на ярмарок.

Особливістю III обласного ярмарку є те, що до його лабіринту увійшло 28 па-
вільйонів відділів освіти та 8 тематичних павільйонів : «Малятко», «Позашкільні 
обласні установи», «Нові інформаційні технології», «Профтехосвіта», «Школи-
інтернати», «Вузи для школи», «Книготорговельні фірми». Особливо приємно, 
що на ярмарку вперше функціонуватиме павільйон Інституту післядипломної 
освіти педагогічних працівників та павільйон наших гостей із Сум, павільйон 
Харківського центру розвивального навчання.

У павільйоні ІПОПП кожен методист представив свої матеріали, підготов-
лені ним за 3 роки існування Інституту післядипломної освіти: природничо-
математичний відділ – 54; інформаційно-видавничий сектор – 38; гуманітарних 
дисциплін – 115; національного виховання – 51; педтехнологій – 96; кафедра пед-
технологій – 50; лабораторія технічних засобів навчання – 72; кабінет нових ін-
формаційних технологій – 15; лабораторія інтеграції змісту шкільної освіти – 9.

Усього було представлено 500 матеріалів: посібники, брошури, журнали, мето-
дичні рекомендації, лекції, програми, відеофільми, програми ЕОМ.

Найбільше за кількістю представив друкованої продукції відділ гуманітарних 
дисциплін. Найбільше за обсягом – інформаційно-видавничий сектор. Вагомий вне-
сок друкованої продукції інституту становить журнал «Постметодика» та до-
датки до нього.

Серед працівників ІПОПП найбільше мають друкованої продукції: Стрельніков 
В. Ю., Матвієнко П. І., Клепко С. Ф., Настенко Н. В., Сиротенко Г. О., Магдик О. О.

Не брали участі у ярмарку Миргородський і Оржицький районні відділи освіти.
Єдиний відділ освіти, який не представив каталогу матеріалів на ярмарок, – 

це відділ освіти м. Миргорода.
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В області 993 школи, в них 21 702 вчителі.
Було представлено матеріалів на ярмарки:
I – 1993 – 992; II – 1994 – 1 960; III – 1996 – 3 717.
Всі матеріали в кількості 1–2 примірників знаходяться в бібліотеці інститу-

ту. Це своєрідна «Енциклопедія педагогічного досвіду Полтавщини».
Значно зросла якість представлених матеріалів: багато друкованої продукції, 

авторських підручників, посібників, оригінальних методичних розробок, зошитів.
Активніше в цьому році спрацювали вузи II – IV рівня акредитації нашої облас-

ті: Полтавський державний педагогічний інститут, медична академія, нафто-
вий технікум, Кременчуцьке педагогічне училище, Полтавський аграрний коледж, 
Хорольський аграрно-промисловий коледж, Кременчуцьке медичне училище.

Відвідало ярмарок понад 5 000 педагогічних працівників з 28 районів області.
Під час ярмарку в педмайстернях відбулося 33 зустрічі з кращими вчителями 

області.
Автори кращих робіт були відзначені:
грошовими преміями в розмірі 2 млн. крб. – 13; в розмірі 1 млн. крб. – 15; грамо-

тами обласного управління освіти – 169; дипломами – 1 045.
Серед павільйонів ярмарку змістовністю та естетичним оформленням відзна-

чалися павільйони м. Комсомольська, м. Полтави, Козельщинського, Зіньківського, 
Хорольського, Крюківського районів.

Продано продукції приблизно на 1,5 млрд. крб.
Зроблено замовлень на друковану продукцію на суму 50 млн. крб.
Серед тематичних павільйонів своїм багатством відрізнялися павільйони про-

фтехосвіти, «Малятко», «Школи-інтернати», «ПОІОПП».
На ярмарку торгували 7 книготорговельних фірм, які як мито представили 

бібліотечки друкованої продукції у кількості 51 посібник на суму 10 200 000 крб.
III обласний ярмарок відвідали представники телерадіокомпаній та преси: 

UTA, «Лтава», «Зоря Полтавщини», «Полтавщина», «Вечірня Полтавщина», 
«Полтавський вісник».

Віримо, що педагог відчув свою гідність, що ми рухаємось вперед, і третя схо-
динка подолана, вона справді творча, на ній непохитно стоїть полтавський осві-
тянин».

І це лише одна зі сторінок проведених ярмарків.
Інститут постійно перевіряє свій авторитет шляхом участі у міжнародних та 

всеукраїнських освітніх виставках. шість років поспіль ПОІППО щорічно пред-
ставляє на огляд педагогічної громадськості України найкращі надбання освітян 
Полтавщини, інноваційні проекти, прогресивні технології на широкомасштабних 
форумах, виставках-презентаціях Міністерства освіти і науки України «Освіта 
України. Інноваційні технології навчання» та «Інноваційні технології навчання» 
(фото 95–97). За цей час інститут нагороджено срібною та двома бронзовими ме-
далями, здобуто п’ять свідоцтв «Лідер сучасної освіти».
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Висновки

Із зіпсованого ротатора в 1992 р. за майже 20 років видавнича база інститу-
ту перетворилася на сучасне – хоча й невисокого рівня – видавництво з багатьма 
комп’ютерами, принтерами, сучасною копіювальною машиною. та головне – здо-
буто досвід освоєння працівниками освіти колись священної для них видавничої 
діяльності, до якої допускали лише фахівців високої кваліфікації. Сьогодні майже 
кожний працівник ПОІППО, не говорячи вже про працівників РВВ, володіє на-
вичками видавничої діяльності від задуму твору до його підготовки у формі ма-
кету для передачі в друкарню. цей досвід передається нашим учителям на курсах 
і в щоденній діяльності. Досягнуто нового технологічного рівня роботи інституту 
– поширення знань його працівників на веб-сайті ПОІППО. Мрія про зменшен-
ня дистанції між працівниками ПОІППО й учителями та учнями області здійсни-
лася. Працівники РВВ мають плани розвитку цієї важливої сфери – зробити най-
останніші досягнення практики і науки якнайширше доступними педагогам об-
ласті. але це вже предмет розмови для наступного видання «Історії ПОІППО».
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У далекому 1985 році, коли в навчальних планах шкіл з’явився новий навчаль-
ний предмет «Основи інформатики та обчислювальної техніки», в штат інституту 
було введено посаду методиста цього предмету. 

На той час у загальноосвітніх навчальних закладах області обчислювальна тех-
ніка була відсутня, викладання предмета проводилось за безмашинним варіан-
том. Обов’язки методиста були розподілені між працівниками інституту. Окремі 
питання вели: Михайло Михайлович Булавацький, завідувач кабінету математи-
ки; Ніна Іванівна Ляшенко, методист математики; Іван Іванович Дмитренко, за-
відувач кабінету технічних засобів навчання.

У програми курсів підвищення кваліфікації вчителів математики та фізики 
була введена тема «Виконання обчислювальних операцій за допомогою мікро-
калькулятора». Для вчителів інформатики відкрили тематичні курси підвищен-
ня кваліфікації «Вивчення основ інформатики та обчислювальної техніки (безма-
шинний варіант) у школі».

У 1986 році в область (за рознарядкою Міністерства освіти УРСР) було по-
ставлено перший комплект обчислювальної техніки у складі 7 ДВК-1 для 
Кременчуцької школи № 30, другий комплект у складі 7 ДВК-2 було придбано для 
Полтавської школи № 28. В обох комплектах відсутня локальна обчислювальна 
мережа. а у ДВК-1 були відсутні дисковод і вінчестер.

третім поставлено комплекс «КУВт-86» у складі робочого місця вчителя (ДВК-
2) та 12 робочих місць учнів (БК-0010) з локальною мережею та мовою програму-
вання ФОКаЛ. цей комплекс було придбано для інституту. Комплекс змонтова-
но у приміщенні кабінету тЗН, який було реорганізовано в кабінет інформатики 
та технічних засобів навчання. Завідувачем кабінету призначено Івана Івановича 
Дмитренка. 

На посаді методиста кабінету інформатики та тЗН у різний час працюва-
ли: Володимир Олександрович цехановський, Петро тихонович Безвенюк, 
Валентина Михайлівна Носенко, Геннадій Михайлович Кравченко.

У програми місячних курсів підвищення кваліфікації було введено тему 
«Використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі» з кількістю годин: 
для вчителів природничо-математичних дисциплін – 36 год.; для гуманітарних – 12 
год. Для вчителів інформатики відкрили курси підвищення кваліфікації «Вивчення 
основ інформатики та обчислювальної техніки (машинний варіант) у школі».

З 1987 року у школи області поставляється різноманітна комп’ютерна техні-
ка. Зокрема, агат, БК-0010, БК-0011, БК-0011М, Корвет, УК-Нц, ямаха, Пошук-1. 
Варто зазначити, що названа техніка була програмно несумісна. це значно усклад-
нювало забезпечення її комп’ютерними програмами навчального призначення.

Працівники кабінету інформатики та технічних засобів навчання вели 
організаційно-методичну роботу з підготовки:

–  бази даних «Забезпечення загальноосвітніх шкіл області комп’ютерною 
технікою: стан, проблеми, перспективи»;
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–  вчителів інформатики до використання комп’ютерної техніки в навчально-
му процесі. 

Працювали три постійно діючі семінари-практикуми для користувачів тех-
ніки: БК, Корвет, УК-Нц. Заняття проводились щоквартально протягом трьох 
днів. Місце проведення визначалось за наявністю кращого досвіду використання 
комп’ютерної техніки: 

– учнів до поглибленого вивчення основ програмування та участі у 
Всеукраїнській учнівській олімпіаді з основ інформатики та обчислюваль-
ної техніки. Значний внесок з цього питання зробили: В. П. Пятікова, учи-
тель Полтавської школи № 28; П.  В.  Федоряка, учитель трудолюбівської 
школи Миргородського району; В. О. Мишалов, учитель Машівської шко-
ли; С.  О.  Ігнатенко, учитель андріївської школи хорольського району; 
М. Г. Коблиця, учитель Гадяцької гімназії. У результаті цієї роботи коман-
да учнів Полтавської області у 1993 році на Iv (загальнодержавному) етапі 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ інформатики зайняла перше 
місце;

–  вчителів щодо підвищення фахового рівня та методики викладання пред-
мета інформатики. Проведено конкурс «Учитель року-1999» у номінації 
«Інформатика».

У 2001 році інститут одержав навчальний комп’ютерний комплекс нового по-
коління у складі 1 робочого місця вчителя та 10 робочих місць учнів. З цього часу 
було започатковано поставку сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у 
загальноосвітні навчальні заклади області. 

У конкурсі «Учитель року  –  2002» у номінації інформатика переможцем III 
Всеукраїнського етапу конкурсу стала т.  І.  Лисенко, учитель обласного ліцею-
інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому пе-
дагогічному училищі імені а. С. Макаренка (фото 100, 101).

У 2003 році інститут придбав навчальний комп’ютерний комплекс нового по-
коління у складі 1 робочого місця вчителя та 12 робочих місць учнів. Створено 
комп’ютерну локальну мережу інституту.

У 2004 році розпочата реалізація програми Intel «Навчання для майбутньо-
го» з метою підготовки вчителів до використання інноваційних педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій.

У 2005 році кабінет НІт перестав існувати. І. І. Дмитренко продовжив робо-
ту з комп’ютеризації освітніх установ на посаді методиста відділу засобів навчан-
ня. Науково-методичне забезпечення викладання інформатики в закладах освіти 
Полтавської області почала координувати Марина Вікторівна Кирилюк у складі 
відділу природничо-математичних дисциплін.

Починаючи з 2005 року, в цьому напрямку відбулися певні зміни, маємо до-
сягнення. 

Навчальний предмет отримав назву «Інформатика» та перебазувався до освіт-
ньої галузі «технологія». З 2009–2010 навчального року цей предмет у школах по-
чали вивчати з 9 класу (інваріантна складова). Для загальноосвітніх навчальних 
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закладів І–ІІ ступенів – це вперше. Для вирішення цього завдання у 2009 році 
були проведені курси підготовки вчителів інформатики-нефахівців, на яких вони 
знайомилися з особливостями викладання інформатики у 9 класі, методикою 
проведення практичних робіт; були організовані зустрічі з авторами підручни-
ків для 9 класу.

Істотних змін набули й курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики 
на базі ПОІППО. Вже не було потреби вивчати з учителями основні програми 
microsoft office. Головними напрямками роботи, яким ми почали приділяти ува-
гу, стали – підготовка учнів до олімпіад з інформатики, веб-дизайн, особливості 
створення шкільного сайту, технології Веб 2.0 в освіті тощо.

Упровадження допрофільного та профільного навчання з інформатики в 
ЗНЗ залишається основною метою роботи. У 2009 році започаткована програ-
ма «Профільна школа. Освіта онлайн», завдання якої – інформування учителів 
інформатики щодо наявного навчально-методичного забезпечення варіативної 
складової навчання, підвищення кваліфікації вчителів для викладання курсів за 
вибором, апробація навчально-методичного забезпечення профільного навчан-
ня. На базі ПОІППО проведено тренінги з підготовки вчителів інформатики за-
гальноосвітніх навчальних закладів до роботи за профільними програмами.

Постійно ведеться робота з методистами інформатики районних (міських) 
методичних кабінетів. Для них проводяться навчально-практичні семінари, 
інструктивно-методичні наради, метою яких є ознайомлення з особливостями 
викладання курсу інформатики. На ці заходи запрошуємо авторів підручників, 
видавців, науковців.

У 2009 році спеціальна дослідницька група вчителів інформатики завершила 
роботу над сайтом «Форум інформатиків Полтавщини»  (http://www.it-pl.at.ua). 
Відтепер вчителі інформатики Полтавської області мають свій предметний сайт, 
який допоможе безперервно стежити за розвитком інформаційних технологій, 
які стали невід’ємною частиною сучасного світу, за появою нових програм, за по-
стійно змінними методами роботи з ними.

Головним завданням інформатизації освіти є підготовка педагогічних кадрів 
у галузі ІКт. З метою реалізації даного напряму діяльності з 2006 року в інститу-
ті у межах спільної ініціативи Міністерства освіти і науки України та корпорації 
microsoft «Партнерство в навчанні» проводяться 16-годинні навчальні семінари з 
проблеми «Методика викладання курсу «Основи інформаційно-комунікаційних 
технологій»» та 36-годинні навчальні семінари з проблеми «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій». До навчання залучаються учителі різних педагогіч-
них спеціальностей, методисти інституту. В області підготовлено близько 3 000 
вчителів з даного напряму. Випускники освітніх програм постійно беруть участь 
у різноманітних конкурсах, семінарах, майстер-класах тощо. 

З 2005 року учителі області активно долучалися до апробації електронних за-
собів навчального призначення. Протягом цих років освітяни Полтавщини апро-
бували близько 150 найменувань педагогічних програмних засобів. щороку в цій 
роботі задіяні понад 60 закладів освіти, близько 200 вчителів базових дисциплін. 
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В області створено банк експертів, основна мета якого – проведення апробації пе-
дагогічних програмних засобів для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особливо помітна роль області в організації заходів всеукраїнського рівня. 
10–16 квітня 2007 року у місті Кременчуці проходив Iv етап Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з інформатики. Були задіяні Кременчуцьке педагогічне училище 
імені  а.  С.  Макаренка, управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради, Кременчуцький медичний коледж. Iv етап Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з інформатики був проведений якісно та на високому організа-
ційному рівні, що відмітили представники Міністерства освіти і науки України, 
члени журі, учасники. Вперше олімпіада з інформатики проходила на базі одно-
го навчального закладу. тоді ж була організована онлайнова трансляція перевір-
ки олімпіадних завдань, за якою спостерігали учасники, журі та керівники ко-
манд. Уперше за всю історію проведення олімпіад з інформатики була лише одна 
апеляція.

18–20 листопада 2008 року проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Комп’ютерна грамотність учителів з точки зору стандартів 
Європейського Союзу» та Всеукраїнський навчально-практичний семінар для 
завідувачів кабінетів (методистів) інформатики інститутів післядипломної пе-
дагогічної освіти. Мета конференції – обговорення методичної системи навчан-
ня учителів різних предметів основ інформаційно-комунікаційних технологій. 
Підвищення комп'ютерної грамотності вчителів – одне з першочергових завдань 
розвитку української освіти. Орієнтирами на цьому шляху повинні стати стандар-
ти ІКт-компетентності педагога. Учасники конференції – науковці, викладачі ви-
щих навчальних закладів, методисти обласних інститутів післядипломної педаго-
гічної освіти, вчителі шкіл – обговорювали такі питання: стандарти комп'ютерної 
грамотності вчителів країн-членів Європейського Союзу; проведення педагогіч-
ного експерименту щодо навчання вчителів інформаційно-комунікаційним тех-
нологіям; сутність поняття ІКт-компетентності педагога. Конференцію та семінар 
проведено спільно з Полтавським університетом споживчої кооперації України. 

У березні 2009 року на базі Кременчуцького педагогічного училища імені 
а.С. Макаренка проведено третій (завершальний) тур Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року  – 2009» у номінації «Інформатика». Для роботи учасників і журі 
конкурсу були надані 7 сучасних кабінетів інформатики, об’єднаних локальною 
мережею та підключених до Інтернету, обладнаних мультимедійним проекто-
ром та інтерактивною дошкою. Слід зазначити, що вперше в історії проведення 
конкурсу «Учитель року» було організовано Інтернет-супровід усього конкурсу 
на веб-сайті «Форум інформатиків Полтавщини», на якому відбувалася онлайн 
трансляція майстер-класу «я роблю це так».

Вагомі досягнення школярів Полтавської області у Iv етапі Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики є результатом високого науково-методичного рівня 
проведення попередніх етапів олімпіад і відбірково-тренувальних зборів, за ре-
зультатами яких формується команда на Iv етап. 
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Сьогодні багато зусиль щодо підготовки команди учнів Полтавської області до-
кладають вчителі інформатики Полтавського обласного ліцею-інтернату для обда-
рованих дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі імені а. С. Макаренка. 
Ми можемо пишатися нашими переможцями: Дмитром Ігнатенком, Максимом 
Ігнатенком (учні ліцею-інтернату при Кременчуцькому педучилищі), Максимом 
Дерев’янком, Євгеном Кирієнком (учні Кременчуцького ліцею №  4), Сергієм 
Сомовим (учень Полтавського ліцею № 1), Іваном Сабельниковим (учень 
Полтавської гімназії № 9). 

активну участь полтавські педагоги беруть у Всеукраїнському конкур-
сі «Учитель-новатор». Ми гордимося нашими призерами і лауреатами: тетяною 
Іванівною Лисенко, учителем інформатики Полтавського обласного ліцею-
інтернату для обдарованих дітей при Кременчуцькому педагогічному училищі 
імені а. С. Макаренка, Оленою Володимирівною Горбатко, учителем інформати-
ки хорольської гімназії, Світланою Іванівною шашолко, учителем інформатики 
Піщанської гімназії Кременчуцького району.

У 2010 році предмету «Інформатика» виповниться 25 років. У заходах, які 
відбудуться в області братимуть участь учителі інформатики Полтавщини. це 
творчий потенціал нашого краю: В.  В.  шакотько, ю.  а.  Козуб, С.  М.  телятник, 
т.  М.  Барболіна, Ж.  О.  Каплоух, Н.  Г.  Кіндякова, М.  Г.  Коблиця, т.  І.  Лисенко, 
О. В. Педяш, С. С. Суворова, ю. П.терещенко, О. В. чайдак, В. М.шульга та бага-
то інших.

Приємним подарунком до цього свята став спеціальний, «полтавський», ви-
пуск журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», який вийшов у січні 2010 року. У ньо-
му опубліковані статті вчителів-практиків, методистів і науковців Полтавської 
області.
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2.7. Бібліотека 

Історія заснування бібліотеки Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського бере свій початок з 1940 року. 

Головне завдання інституту в перші роки діяльності полягало в організації ро-
боти курсів учителів, яких так не вистачало в школах області. це були перші чи-
тачі бібліотеки, яка обслуговувала 230 учителів-слухачів курсів. На той час функ-
ціонував лише абонемент. Невелика площа старого приміщення не давала змоги 
відкрити читальний зал. Книжковий фонд у перші післявоєнні роки складав 1710 
примірників. 

Із січня 1944 року вводиться штатна одиниця бібліотекаря, на яку була призна-
чена Маклецова Л. М. 

Із січня 1945 року бібліотекарем працювала Зінченко  а.  Є., а з лютого 1946 
року завідувачкою бібліотеки призначена Бондаренко Є. Н., яка почала інвента-
ризувати бібліотечний фонд, приводити його в належний стан. 

На той час особливим питанням в освіті було підвищення ідейно-політичного 
рівня, удосконалення загальнопедагогічної і методичної підготовки, спрямованої 
на забезпечення ідеологічного курсу. такий процес уніфікації та ідеологізації про-
довжувався в післявоєнний період протягом десятків років. 

Бібліотека відігравала значну роль у цьому процесі. Відбувалося проведення 
масових заходів з урахуванням ідеологічної політики, організація довідкової ро-
боти, бібліографічні огляди нової літератури, планове поповнення літературою 
бібліотечного фонду. 

Із серпня 1955 року по лютий 1977 року завідувачкою бібліотеки працювала 
харитонова В. І. – учасник Великої Вітчизняної війни, яка багато часу приділяла 
проведенню бесід, диспутів, вечорів, присвячених воєнній тематиці. 

Бібліотека інституту продовжувала швидко розвиватися. Приймалися май-
но та книги від обласних методкабінетів, дошкільних установ і дитячих будинків. 
Завідувачка перебудувала роботу бібліотеки, щоб цілком забезпечити обслугову-
вання навчальною літературою вчителів, які приїздять на курси. 

У 1977 році до бібліотеки прийшла Коновалова Н. І., яка започаткувала нові 
форми роботи: дні інформації, групове та індивідуальне інформування. У цей час 
бібліотека почала одержувати і бібліотечну техніку (картки та ящики для катало-
гів, читацькі формуляри, зошити для реєстрації газет і журналів). 

Події, які відбувалися в суспільстві в кінці 80-х – на початку 90-х років, не 
пройшли осторонь бібліотеки. Не вистачало необхідних підручників, художніх 
творів за новими програмами, методична література практично перестала над-
ходити. Бібліотекарі тих років, які працювали в нашій бібліотеці, пригадува-
ли, що в той час найбільш популярними були читацькі конференції за книгою 
В.  О.  Сухомлинського «Серце віддаю дітям», обговорення книги а.  Дімарова 
«Ідол», диспути «Моя улюблена книга», «Книга – найкращий товариш». 
Проводилися диспути, де намагалися прищеплювати любов до книги, до чи-
тання взагалі. У вересні 1987 р. завідувачкою бібліотеки була призначена Любов 
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анатоліївна александрова (фото 104). У приміщенні площею 70 м2 книжки були 
розкладені на підлозі великими купами з написами «хімія», «Фізика», «Біологія» 
тощо. а пусті стелажі стояли одинокими, сірими, як голі дерева взимку. 

Була проведена повна перевірка книжкового фонду, переписані заново інвен-
тарні книги, література сформована за таблицями ББК і перенесена на стелажі. На 
цю роботу було витрачено 3 роки. Здано в макулатуру величезну кількість дуже 
старих книжок і періодичних видань, які мертвим вантажем лежали в підсобному 
приміщенні з 1945–1947 років. Приміщення «засяяло» і перетворилося у книжко-
ву вітальню. Бібліотека стала відповідати вимогам, які висуває суспільство. 

Проведена бібліотекою робота щодо комплектування фондів позитивно впли-
нула на динаміку росту впродовж 1990–2008 рр. Приміром, якщо в 1990 р. фонд 
бібліотеки становив 13 тисяч примірників, то на початок 2008 р. – 27 тисяч ви-
дань. Розширився перелік періодичних видань з 23 назв у 1990 р. до 143 – на по-
чаток 2008 р.

Систематична «Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і 
освіти», різноманітні тематичні картотеки з актуальних питань реформування 
освіти максимально розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, до-
помагають повноцінно задовольнити потреби навчальних закладів, педагогічних 
працівників, методистів, працівників освіти області. 

Добре сформований і максимально наближений до потреб користувачів 
довідково-пошуковий апарат бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне 
довідково-бібліографічне інформування в активному режимі. 

Із метою інформування педагогічного колективу та працівників освіти області 
систематично випускаються інформаційні бюлетені «Нові надходження літерату-
ри в бібліотеку», вивішуються на стендах інституту (4 рази на рік) та передаються 
в мережу. 

Постійно ведеться аналітичний розпис газетно-журнальних статей, збір-
ників, бібліотечних посібників, проводиться робота з формування навичок ко-
ристування книгою, фондами бібліотеки, її довідково-бібліографічним апара-
том. Готуються бібліографічні тематичні покажчики літератури, рекомендаційні 
списки, оформлюються книжкові виставки, проводяться бібліографічні огляди. 
Основною ідеєю роботи є формування ставлення до бібліотеки як до невичерпно-
го джерела інформації, як до осередку, де можна не лише поповнити свої знання, 
але й відпочити, поспілкуватися з однодумцями й опонентами, висловити найне-
ймовірніші погляди з упевненістю, що вони не будуть осміяні чи заборонені. 

Бібліотека інституту стала центром особистісного спілкування, психологічно-
го розвантаження методистів і вчителів. Вона живе, працює, «кипить» своїм жит-
тям і не втрачає надії на кращі часи. 

Із грудня 2006 року завідувачкою бібліотеки працює Курєнкова тетяна 
Євгенівна. 

Педагог за фахом, але бібліотекар за покликанням, вона творчо підходить 
до будь-якої справи. У роботі застосовує традиційні й освоює нові бібліотечно-
інформаційні технології, здійснює аналітико-синтетичне опрацювання докумен-
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тів, бібліотечно-бібліографічне та довідково-інформаційне обслуговування ко-
ристувачів з питань педагогічної науки та практики. 

Прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний 
взаємозв`язок і взаємодія з педагогічними колективами області – важливі скла-
дові успіху в утвердженні бібліотеки ПОІППО як культурного, інформаційного й 
освітнього центру, який одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела 
інформації, здатний задовольнити запити своїх читачів. Бібліотека й освіта – це 
поняття одного роду. як і навчальні заклади, бібліотеки поширюють ідеї, сприя-
ють розвитку допитливості, заохочують людей до пізнання нового, дають змогу 
кожній особистості виробити своє ставлення стосовно певного питання, отри-
мати загальні та професійні знання. Головне наше завдання полягає в тому, щоб 
жоден читач не вийшов із бібліотеки без потрібної йому інформації. 

той, хто хоч раз переступив заповітний поріг нашої бібліотеки, обов’язково 
повертається сюди знов і знов. Бібліотекарі зустрічають своїх читачів, використо-
вуючи довірливий стиль роботи і спілкування. У ньому є певна камерність, пев-
ний настрій, іноді урочистість і завжди прекрасна таємнича змова, що виростає 
на терені спільного знання. 

тут працюють, тут пізнають, тут насолоджуються величчю необхідних кни-
жок, отримують знання. тут навчаються вчителі. Бібліотека назавжди залишаєть-
ся особливою, а прийом у ній – сердечним і кваліфікованим. 
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Портрет М. В. Остроградського. Фото з музею  
М. В. Остроградського Хорішківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Козельщинського району Полтавської області. 2007 р.

Родовий герб Остроградських. Фото з музею  
М. В. Остроградського Хорішківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Козельщинського району Полтавської області. 2007 р.

Фото 62. 

Фото 61. 
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Методист відділу методики виховання Г. А. Каліберда консультує тренерів і шкільну команду інтелектуального 
клубу «Дебати» Полтавського району. 2005 р.

Методисти відділу методики виховання. 2009 р. Перший ряд зліва направо:  Р. О. Гелеверя,  
Л. Л. Халецька, Н. В. Настенко.  Другий ряд зліва направо:  Ю. В. Шевченко, М. І. Кирієнко, В. Г. Чемшит

Фото 64. 
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Інтелектуальна гра «Дебати» (обласний етап). 2007 р.

Майстер-клас «Рушник макаренківської єдності поколінь» на Всеукраїнському семінарі-тренінгу «Інтегроване 
вивчення економіки в шкільному курсі трудового навчання». Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із 

сільської місцевості імені А. С. Макаренка, Полтавський район, с. Ковалівка. 2009 р

Фото 66. 

Фото 65. 
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 Всеукраїнський семінар методистів української мови і літератури обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти України. 2006 р. Зліва направо: В. Л. Федоренко (представник МОН України),  

П. І. Матвієнко (ректор ПОІППО), О. П. Коваленко (методист ПОІППО)

Методисти відділу гуманітарних дисциплін. 2009 р. Зліва направo:  
В. О. Цехановська, О. П. Коваленко, І. О. Міщенко, В. В. Чирка

Фото 68. 

Фото 67. 
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На уроці у Пирятинському ліцеї. Всеукраїнський семінар методистів української мови і літератури обласних 
інститутів післядипломної педагогічної освіти України. 2006 р.

Учасники фестивалю мов у кабінеті народознавства Кременчуцької гімназії № 5. 2010 р. Зліва направо:  
М. І. Степаненко, О. П. Коваленко, Л. Г. Шкурупій, Н. І. Уріх, І. М. Бобир

Фото 70. 

Фото 69. 



252

Зустріч за круглим столом з авторами книги «Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі». Полтава, 
2006 р. Зліва направо: В. В. Чирка, С. Ф. Клепко, Р. В. Вовк (генеральний директор Біблійного Товариства України),  

Девід Гудінг, В. І. Агафонов (виконавчий директор Східного регіонального Біблійного товариства України, 
м.Харків), Джон Леннокс

Джон Леннокс, доктор математичних наук,  
доктор філософії, магістр з біоетики, професор 

Оксфордського університету

Девід Гудінг, академік Кембриджського 
університету,  член Королівської Ірландської 

Академії в Дубліні, заслужений професор 
грецької і давньогрецької мов

Фото 73. Фото 72. 

Фото 71. 
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Обмін досвідом міжрегіональної творчої групи вчителів-філологів Полтавщини на Сумщині.  
Шостка, 2005 р. Зліва направо: І. О. Бровко, Н. О. Артюх, О. П. Коваленко, О. В. Сидоренко, І. Б. Каткова

Делегація освітян м. Полтави та Полтавського району на Луценківському святі «Осіннє золото», 
Пирятинський район, с. Березова Рудка. 2007 р.

Фото 75. 

Фото 74. 
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Обласний семінар «Впровадження у навчально-виховний процес новітніх підручників з математики» для 
методистів районних (міських) методичних кабінетів (керівників методичних об’єднань вчителів математики), 

проведений на базі Лохвицької гімназії №1. Жовтень, 2005 р.

Методисти відділу природничо-математичних дисциплін. 2009 р. Зліва направо:  
С. П. Шостя, О. О. Буйдіна, І. Б. Гарус, І. О. Козак,  Л. А. Шкоденко

Фото 77. 

Фото 76. 
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Фінальні змагання на Всеукраїнському турнірі юних географів у гімназії № 17 м. Полтави.  2008 р.

Учасники Всеукраїнського науково-практичного семінару «Навколишнє середовище і здоров’я людини» на 
Зміїній горі Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський». 2007 р.

Фото 79. 

Фото 78. 
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III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (експериментальний тур). 2008 р.

IV етап Всеукраїнської олімпіади з біології (практичний тур). 2008 р.

Фото 81. 

Фото 80. 
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Члени обласної СДГ дошкільних навчальних закладів області у музеї Григорія Сковороди. Чорнухи, 2007 р

Методисти відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти. 2009 р. Зліва направo:  
О. П. Сімон, М. І. Пасяда, Н. П. Тимошенко, І. В. Корф, М. П. Крилевець

Фото 83. 

Фото 82. 
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Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні медико-психолого-педагогічні технології 
діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів». Полтава, 2009 р.

Учасники семінару «Здоров’язберігаюча діяльність школяра на уроках у початковій школі».  
Пирятин, 2009 р.

Фото 85. 
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Робота над черговим номером журналу «Постметодика». 1996 р.

Працівники редакційно-видавничого відділу та інституту. 1997 р. Перший ряд зліва направо:  
О. Б. Вар’янко, Н. Ю. Землякова, Н. В. Криштопа, Г. І. Ковіка, О. К. Королех,  Л. А. Криворучко, Т. В. Шарлай. 

Другий ряд зліва направо: О. В. Горбенко, К. Ж. Гуз, О. В. Тимчук, О. В. Міщенко, І. О. Кіптілий.

Фото 87. 

Фото 86. 



260

Презентація ювілейного видання серії «Opuscula Makarenkiana»/»Опускула Макаренкіана» про Полтавську 
трудову колонію ім. М. Горького. Виступає  Гьотц Хілліг, доктор філософських наук, приват-доцент історії 

педагогіки Марбурзького університету (ФРН), керівник лабораторії «Макаренко-реферат», Віце-президент 
Міжнародної Макаренківської асоціації (Полтава), іноземний член Академії педагогічних наук України (Київ) та 

Російської академії освіти (Москва). Полтава, 2003 р.
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Розширене засідання редакційної ради та колегії журналу «Постметодика». 2009 р.

Розширене засідання редакційної ради та колегії журналу «Постметодика». 2005 р.

Фото 91. 

Фото 90. 
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Науково-методичний журнал «Постметодика». 1993 - 2009 рр
Фото 92. 
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Презентація журналу «Постметодика» № 6 (64), 2005 «Складні питання в освіті».
Зліва направо:  Ю. В. Шукевич, В. В. Громовий, С. Ф. Клепко, П. І. Матвієнко

Члени редколегії журналу «Постметодика» на зустрічі з ректором Полтавського державного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка В. О. Пащенком. 2008 р.

Зліва направо: В. О. Пащенко,  І. А. Зязюн, М. Б. Євтух, В. І. Мирошниченко

Фото 94. 

Фото 93. 



264

Презентація журналу «Постметодика» першому заступнику міністра освіти і  науки України  
Б. М. Жебровському на другій виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні технології навчання».  

Київ, 2005 р.

Освітяни Полтавської області з делегацією освітян Харківської області на Міжнародній виставці «Освіта 
України. Інноваційні технології навчання». Київ, 2004 р.
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Робота ХІІІ обласного ярмарку педагогічних технологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини». 2008 р.

Педагоги Полтавщини на другій виставці-презентації «Освіта України. Інноваційні технології навчання». 
Київ, 2005 р.Зліва направо: І. О. Кіптілий, Т. І. Гладка, В. М. Лелюх, О. В. Сутула
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Державний етап конкурсу «Учитель року - 2002» в номінації «Інформатика».
Оголошення переможця конкурсу. Зліва направо: Лисенко Тетяна Іванівна, переможець конкурсу,  

Жалдак Мирослав Іванович, голова журі конкурсу, академік НАПН України

Методисти кабінету нових інформаційних технологій. 2009 р.  
Зліва направо: І. І. Дмитренко, М. В. Кирилюк
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Члени журі обласного етапу конкурсу «Учитель року - 2002» (номінація «Інформатика»). Зліва направо:  
М. І. Решетило, директор Новосанжарського НВК; В. Я. Васькіна, методист Полтавського ММК;  

І. І.  Дмитренко, завідувач кабінету НІТ; О. І. Кривонос, завідувачка Чутівського РМК

Переможці обласного етапу конкурсу «Учитель року - 2002».
Зліва направо: А. К. Хмара, О. В. Сидоренко, Л. Т. Масько, Т. І. Лисенко, В. А. Жильченко
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Бібліотекар Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти   
ім. М. В. Остроградського  Л. А. Александрова. 2009 р.

Завідувачка  бібліотеки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
ім. М. В. Остроградського Т. Є. Куренкова. 2009 р.
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Учасники україно-словацького проекту «Школа та громадянське суспільство» (організатори:  
Асоціація сприяння міжнародного бізнесу та розвитку і Центр Європейської політики). Словаччина, 2008 р.

Оцінка семінару «Упровадження євроатлантичної тематики в шкільну освіту  через активні методи» 
учасниками – керівниками шкільних методичних об‘єднань учителів історії і географії районів та міст 

Полтавщини. Тренери – методист редакційно-видавничого відділлу ПОІППО Олена Стоцька (третій ряд, перша 
зліва) та директор Комсомольської гімназії ім. Нижниченка Лідія Полобок (четвертий ряд, перша справа).  

Полтава, 9 - 11 листопада 2007 р
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Учасники Проекту та переможці обласного конкурсу з розроблення планів розвитку шкіл  на регіональній 
конференції «План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка» на базі туристично-оздоровчого 

комплексу «Зелена діброва».  Полтавський район, с. Копили. Вереснь, 2009 р.

Працівники інституту та освітяни Полтавщини в складі української делегації під час перебування у 
Нідерландах у рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні».  З 

учнями школи Пітер фан Таюл, провінція Drenthe. Травень, 2009 р.
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3.1. Кафедра філософії і економіки 
освіти: історія, статус-кво, 
перспективи

Історія і теперішнє тісно переплетені у діяльнос-
ті кафедри філософії і економіки освіти. Вона 
розпочинає облік своєї історії з 1994 року, коли 

у ПОІППО було створено дві перші кафедри – гу-
манітарних дисциплін та конструювання педагогіч-
них технологій. 

У своїй роботі кафедра не мала зразків для ко-
піювання подібних навчально-наукових підрозді-
лів – вона розвивалася коеволюційно до розвитку 
філософії освіти в Україні. тому в її діяльності біль-
ше майбутнього, ніж минулого, хоча минуле одно-
значно є важливою основою як теперішнього стану 
кафедри, так і її подальшого розвитку. 

так, кафедра гуманітарних дисциплін спрямо-
вувала свої зусилля на формування гуманітарного 
ядра теоретичної і фахової підготовки вчителя на 
основі концепції ознайомлення педагогів із сучас-
ним станом розвитку філософії освіти за навчаль-
ною програмою підвищення кваліфікації педагогіч-
них працівників «Філософія освіти в контексті дер-
жавотворення». Вона стала ініціатором розробки в 
Україні теми «Філософія освіти в структурі після-
дипломної освіти педагогічних працівників» (керів-
ник – С. Ф. Клепко). У рамках цієї проблеми опублі-
ковано монографії: Клепко С. Ф. «Інтегративна осві-
та і поліморфізм знання» (Київ – Полтава – харків, 
1998); «Філософія освіти в європейському контек-
сті» (Полтава, 2006), «Конспекти з філософії осві-
ти» (Полтава, 2007), «Модернізаційні процеси в су-
часній освіті» (Київ, 2008); посібники: Клепко С. Ф. 
«есе з філософії освіти» (Луганськ, 1998); «Наукова 
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робота і управління знаннями» (Полтава, 2005); шейко  С.  В., Герасимчук  а.  а. 
«Філософія. Курс лекцій для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів» 
(Київ–Полтава, 1998); шейко С. В. т. ін. «Філософські основи менеджменту та біз-
несу» (Київ, 1998); юрас І. І. «Педагогічна концепція П. Д. юркевича» (Київ, 1998).

Із 2003  року кафедра гуманітарних дисциплін була трансформована в кафе-
дру філософії і економіки освіти. У цьому ж році викладачами був розроблений 
курс лекцій за модулем «Філософія освіти для демократії». його метою стала до-
помога вчителю в оволодінні двома порівняно новими гуманітарними технологі-
ями в українській освіті – філософією освіти та громадянською освітою як інте-
гративною галуззю гуманітарних знань із підготовки громадян до життя в умо-
вах демократії. актуальність проблематики була зумовлена труднощами адапта-
ції вчителів в умовах переходу до нових форм суспільного буття, втратою ними 
чіткості життєвих позицій, сенсу своєї праці, неусвідомлення власних суспільних 
функцій, ролі і місця своєї професії в системі освіти. Філософія освіти як найза-
гальніша рефлексія над освітою і педагогікою, цариною людської мудрості, по-
кликана, з одного боку, допомогти вчителю визначити сенс власної професії, а 
з іншого – упорядкувати хаос педагогічних ідей і технологій. Відповідно до цьо-
го, основними завданнями курсу було навчати вчителів і учнів таким навичкам і 
знанням, які б дозволили встановити проблеми, від яких потерпає суспільство, і 
розв`язувати їх. це активне навчання, спрямоване на сучасне й майбутнє суспіль-
ство. На основі концепції навчального курсу, а також проведених досліджень у га-
лузі інтегративної освіти (С. Ф. Клепко), філософських основ навчальних предме-
тів (С. В. шейко), основ критичного мислення (В. М. Золотухіна), філософських 
основ якості освіти (Г. О. Сиротенко), спецкурс з’ясовує насамперед специфіку фі-
лософії освіти як самостійного осереддя людських знань, визначає її зміст, пред-
мет, основні напрями, роль і місце в науковому та науково-педагогічному проце-
сі, розкриває її функції як методології педагогічної теорії та смислотворчого вимі-
ру педагогічної діяльності, її епістемологічне та аксіологічне значення. Курс вхо-
дить як модуль до програми курсів підвищення кваліфікації майже всіх категорій 
педагогічних працівників. 

Кафедра ініціювала проведення низки міжнародних і всеукраїнських конфе-
ренцій і семінарів: Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна 
практика і філософія освіти» (Київ–Полтава, 1998); українсько-польського проек-
ту «Підвищення якості роботи школи» (лютий–вересень 2004 р.), Міжнародного 
семінару «Методика інтегрованого навчання економіки в початковій школі» (кві-
тень 2004 р.), Всеукраїнського семінару «Зміст шкільної освіти в контексті євро-
пейської та євроатлантичної інтеграції» (травень 2004 р.). У травні 2005 р. співро-
бітники кафедри взяли участь у підготовці Всеукраїнського форуму працівників 
освіти «турбота про вчителя – надія на майбутнє» (м. Полтава, 24 травня 2005 р.). 
22 грудня 2005 р. проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«американська філософія освіти очима українських дослідників». Фінансова 
підтримка конференції здійснювалась Програмою «Гранти для учасників програм об-
мінів» відділу преси, освіти та культури Посольства Сша в Україні. 8 грудня 2006 року 
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3.1. Кафедра філософії і економіки освіти: історія, статус-кво, перспективи

на базі кафедри було проведено Всеукраїнський семінар «економіка освіти і 
освітня діяльність». У 2007  –  2009 роках у рамках українсько-нідерландського 
проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» (за підтримки про-
грами «МатРа» Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та 
Міжнародного фонду «Відродження») на базі кафедри було проведено три ре-
гіональні науково-практичні конференції: «Український шкільний підручник: 
перспективи діалогу громадськості і влади» (18–19 вересня 2007 р.), «школа май-
бутнього: мрія, образ, проект» (25–26 вересня 2008 р.), «План розвитку сучасної 
школи: діалог, менеджмент, педагогіка» (21–22 вересня 2009 р.). 

Протягом 2004 – 2008  рр. кафедра філософії і економіки освіти активно за-
безпечувала науково-методичну підтримку виконання плану заходів Державних 
програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України на 2004  –  2008 роки. Кафедра також стала учасником реалі-
зації проекту «Інформування територіальних громад щодо ЄС та європейської 
інтеграції: приклад м.  Полтави», який проводився Інститутом регіональних та 
євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» (м. Київ) та центром соціаль-
них досліджень (м. Полтава) за підтримки Польсько-американсько-Української 
ініціативи про співпрацю. Серед заходів, здійснених у цьому напрямку – співпра-
ця із закордонними науковими й освітніми закладами; організація і проведення 
конференцій, семінарів та круглих столів міжнародного, всеукраїнського й облас-
ного рівнів, присвячених проблемам інтеграції України у європейський простір; 
включення лекції «Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне 
мислення, якість освіти» у модуль «Філософія освіти для демократії» програми 
курсів підвищення кваліфікації; внесення проблем, пов’язаних із європейською 
інтеграцією, у перелік тем курсових робіт слухачів дистанційної форми навчання.

Сьогодні кафедра забезпечує читання загальних і спеціальних курсів, прове-
дення семінарських занять із філософії освіти й інформаційних технологій, еко-
номіки освіти. 

Концепція діяльності кафедри. Відповідно до Положення про кафедри 
ПОІППО (затвердженого рішенням вченої ради ПОІППО від 28.01.2005 р., прото-
кол № 1) основними напрямками діяльності кафедри філософії і економіки освіти 
є навчальна, методична, науково-дослідна й організаційна робота.

Основну увагу кафедра філософії і економіки освіти зосереджувала і зосеред-
жує на наступних видах діяльності:

1) розробляє концепції, педагогічні проекти, наукові доповіді й аналітичні 
огляди, підручники, посібники та монографії, фонди перспективного педагогіч-
ного досвіду, навчально-дидактичні матеріали, тести та методики діагностування 
якості освіченості та професійної підготовки; 

2) ініціює і створює гнучкі та динамічні структури із працівників інституту й 
освітян області для вирішення пріоритетних проблем;

3) здійснює інтеграцію інтелектуального співробітництва установ і підрозді-
лів НаПН України, інших науково-дослідних інститутів, вищих навчальних за-
кладів і науково-педагогічних працівників кафедр, методичних працівників від-
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ділів і педагогічних працівників навчальних закладів з питань, що відповідають 
її компетенції; 

4) здійснює перетворення розрізненого набору даних інформації у впорядко-
вану електронну базу, якою може користуватися широка освітянська громада.

Відповідно до цього основними завданнями діяльності кафедри є:
•	 формування гуманітарного ядра теоретичної і фахової підготовки вчите-

ля на основі ознайомлення педагогів із сучасним станом розвитку філосо-
фії освіти за навчальною програмою підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників «Філософія освіти та інформаційні технології»; 

•	 наукове дослідження проблеми «Філософія освіти в європейському кон-
тексті»;

•	 науково-методичне керівництво процесом становлення економічної та 
громадянської освіти в навчальних закладах регіону, координація роботи 
відділів інституту з цих питань; 

•	 організація науково-практичних конференцій із проблем педагогічної 
практики та філософії освіти; 

•	 науково-методична підтримка виконання плану заходів Державної програ-
ми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України 
на 2004–2009 роки;

•	 розробка регіонального компоненту шкільного навчання з гуманітарних 
дисциплін, упровадження гуманістично спрямованих педагогічних техно-
логій вивчення філософії та економіки в навчальних закладах;

•	 наукове керівництво спеціальними дослідницькими групами інституту, 
проведення наукових досліджень із гуманітарних і соціальних проблем 
відповідно до регіональних потреб; досліджень із філософії освіти та її ролі 
в організації освітнього процесу.

такі завдання вирішує висококваліфікований професорсько-викладацький 
колектив кафедри, який очолює Клепко Сергій Федорович, доктор філософ-
ських наук, проректор із наукової роботи ПОІППО, головний редактор журналу 
«Постметодика». Викладачами кафедри на початку 2010 року працюють:

Гетало Володимир Петрович – кандидат економічних наук, ректор Приватного 
вищого навчального закладу «Полтавський інститут економіки та менеджменту 
«СВІтОч», доцент кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО;

Золотухіна Вікторія Миколаївна – проректор із загальних питань, старший 
викладач кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО; 

Нічуговська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, кандидат економічних 
наук, професор кафедри вищої математики і фізики Полтавського університету 
споживчої кооперації України (ПУСКУ України) та професор кафедри філософії і 
економіки освіти ПОІППО;

Сиротенко Григорій Олексійович – старший викладач кафедри, завідувач цен-
тру педагогічних інновацій та інформації ПОІППО;

Шейко Сергій Володимирович – кандидат філософських наук, професор 
Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри філософії, соціології та пси-
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хології Полтавської державної аграрної академії, професор кафедри філософії і 
економіки освіти ПОІППО.

Методист кафедри – Бондар Тетяна Олексіївна, лаборант – Гавриленко Діана 
Василівна.

Раніше на кафедрі працювали: викладачами – к. філол. н., доц. я. Г. Вовк (1994–
2004 рр.), заступник начальника Головного управління освіти Полтавської облдер-
жадміністрації І. а. Воліченко (1998–2000 рр.), к. істор. н., доц. О. П. Єрмак (1994–
1998 рр.), к. е. н., доц. ю. М. Лелюк (2002–2005 рр.), к. пед. н., доц. І. Г. Слюсаренко 
(1996–1999 рр.), заступник голови Полтавської державної адміністрації (нині – 
заступник начальника Головного управління освіти і науки Полтавської облдер-
жадміністрації), кандидат педагогічних наук, доцент П. Г. шемет (1996–1998 рр.),  
к. п. н., доц. І. І. юрас (1996–1998 рр.), методистами – Г. М. Заєць (2000–2005 рр.),  
я. В. Кхедрі (2005–2007 рр.), лаборантами – Г. І. Ковіка (1994–1996 рр.),  
О. Б. Киричок (1996–2000 рр.), В. М. Поправка (2002–2004 рр.), М. а. Жарінова 
(2004–2005 рр.), М. І. тимошенко (2000–2004 рр.; 2005 – по т.ч.), Н. М. Жара (2008–
2009 рр.).  

члени кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських кон-
ференціях, проходять стажування за кордоном, співпрацюють у різноманітних 
програмах, академічних і професійних товариствах. традиційною є участь у що-
річних обласних ярмарках педагогічних технологій «творчі сходинки освітян 
Полтавщини», на яких кафедра завжди представляє наукові здобутки своїх пра-
цівників. Основні з них охарактеризовано у додатку 1 до розділу «Публікації ка-
федри».

ПОДІЇ КАФЕДРИ

У порівняно недовгій історії кафедри необхідно назвати ряд важливих подій, 
які суттєво вплинули на напрямки наукових досліджень кафедри, її становлення, 
визначають її теперішній і майбутній стани.

так, 25–26 листопада 1997 р. кафедрою було організовано та проведено 
Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна практика і філосо-
фія освіти». Серед основних питань, що розглядались учасниками конференції, 
– теоретичні та практичні аспекти взаємодії сучасних філософських і науково-
педагогічних підходів у галузі освіти та виховання; напрями пошуку нових мож-
ливостей розвитку системи освіти та шляхи співробітництва навчальних закла-
дів різних профілів; актуальні філософські питання реформування системи на-
шої освіти. За матеріалами конференції видано науковий збірник. 

У 2000 році за фінансової підтримки агенції Сша з міжнародного розви-
тку (uSaID) кафедрою організовано семінар для вчителів права «Права люди-
ни та основи свободи в судовому процесі: конституційний і міжнародний аспек-
ти». З 2001 року у 35 школах області проведено трирічну апробацію підручни-
ка «Громадянська освіта» у 9–11 класах. З 2003 року ще в 30-ти ЗНЗ області ви-
кладається курс «Ми – громадяни України». Напередодні навчального року учні 
області безкоштовно отримали підручники загальною вартістю 35000 грн. від 
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трансатлантичного проекту «Освіта для демократії України». Для викладачів кур-
су «Громадянська освіта» проводилися курси, семінари.

У 2001 – 2002 рр. обласним методичним центром шкільної економічної та 
бізнес-освіти були проведені семінари з прикладної економіки за програмою 
американської організації Джуніор Ечівмент (26–30 листопада 2001 р. на базі 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені  
М. В. Остроградського; 18–19 квітня 2002 р. – на базі Полтавської аграрної ака-
демії). Семінари стали важливою частиною професійної підготовки учителів за-
гальноосвітніх шкіл Полтавщини до викладання прикладної економіки, давши їм 
змогу отримати цінну теоретичну інформацію, практичні навички та методичні 
матеріали – підручники, збірники завдань, дискети з комп’ютерними економічни-
ми іграми, методичні рекомендації щодо їх проведення. 

2004 року спільно з центром освітньої політики (м. Львів) було розпоча-
то українсько-польський освітній проект «Підвищення якості роботи шкіл 
в Україні». 26 лютого відбувся перший семінар «Самооцінка роботи школи. 
Впровадження змін». У його роботі брали участь тренери центру освітньої політи-
ки зі Львова Лілія Гриневич і Павло хобзей, координатор проекту в Україні Олег 
Процак, представники товариства викладачів-тренерів із Варшави анджей Пери 
та агнєшка Лєвандовська. Семінар дав директорам шкіл і керівникам відділів 
освіти Полтавщини інструментарій, за допомогою якого можна покращити робо-
ту в школі, заохотив їх розпочати процедури самооцінювання школи. Учасники 
отримали цінні методичні матеріали: порадник «Самооцінювання роботи шко-
ли», в якому пропонується нова, адаптована до умов України модель оцінюван-
ня якості роботи школи, укладена робочою групою центру освітньої політики 
на основі матеріалів із книги польських дослідниць Ірени Дзежговської та Марії 
Каліновської «Вимірювання якості роботи ліцею», а також результати проведено-
го дослідження у школах Львова, дискети з програмним забезпеченням, яке змо-
же полегшити їхню обробку; циклограму планування, карту плану розвитку шко-
ли; а також тест «Уміння впроваджувати зміни». У рамках цього проекту у травні 
2004 р. відбувся наступний семінар – «Школа, що керує знаннями».

20–21 травня 2004 року за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 
було проведено семінар «Зміст шкільної освіти в контексті європейської та єв-
роатлантичної інтеграції». Організаторами виступили: управління освіти і нау-
ки Полтавської облдержадміністрації; Наукова секція «Фундаментальні проблеми 
безперервної освіти» Північно-Східного наукового центру НаН і МОН України; 
Проект «Мережа освітньої політики» Міжнародного фонду «Відродження». Під 
час роботи семінару учасниками було з’ясовано особливості трансформації зміс-
ту загальної середньої освіти в європейських вимірах, було розроблено план екс-
пертизи навчальної літератури, системи її розробки, апробації і видання та роз-
почато роботу аналітично-експертної групи з навчальної літератури та підруч-
ників «Мережі освітньої політики» МФВ. Семінар сприяв встановленню співпра-
ці ПОІППО з Північно-Східним науковим центром НаН і МОН України та фор-
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муванню в Полтавській області регіональної групи експертів з навчальної літера-
тури.

У квітні 2004 р. було проведено Міжнародний семінар «Методика інтегрова-
ного навчання економіки в початковій школі». У травні 2005 р. члени кафедри бра-
ли участь у підготовці Всеукраїнського форуму працівників освіти «турбота про 
вчителя – надія на майбутнє» (м. Полтава, 24 травня 2005 р.). 

24 – 25 травня 2005 року спільно з Мережею освітньої політики Міжнародного 
фонду «Відродження» та центром освітньої політики (м. Львів) за підтримки 
Міжнародного фонду «Відродження» та «Фонду сприяння демократії» Посольства 
Сша в Україні було підготовлено та проведено Всеукраїнську конференцію освіт-
ніх НДО «Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третьо-
го сектору». 

У 2004 – 2005 рр. ПОІППО взяв участь у проекті «Рівний доступ до якісної осві-
ти» (замовники – МОН України, Світовий банк, співвиконавці – проф. а. Крісан 
\ Prof. Dr. alexandru crISaN, Senior education Specialist, International consultant to 
the World Bank, oecD, asian Development Bank, uNeSco, місцевий консультант 
– к. філос. н., доц. Клепко С. Ф.). Мета проекту – визначення вимог до укладання 
нових навчальних програм і виготовлення підручників. 

22 грудня 2005 р. за фінансової підтримки Посольства Сша в Україні на базі ка-
федри було проведено Всеукраїнську конференцію «Американська філософія осві-
ти очима українських дослідників». її організаторами також виступили управлін-
ня освіти і науки Полтавської ОДа та Наукова секція «Фундаментальні проблеми 
безперервної освіти» Північно-Східного наукового центру НаН і МОН України. 
Метою конференції стало об’єднання зусиль українських учасників програм об-
мінів і стажування, що фінансуються урядом Сша, інших дослідників України в 
узагальненні теоретичного і практичного досвіду сучасної американської філо-
софії освіти та поширення серед учасників демократичних перетворень в освіті 
України у формі практичних рекомендацій з вирішення проблем освіти. За мате-
ріалами конференції видано науковий збірник.

8 грудня 2006 року на базі кафедри було проведено Всеукраїнський семінар 
«Економіка освіти й освітня діяльність», що ставив за мету дослідження сучас-
них концепцій економіки освіти, її досягнень як наукової дисципліни, пошук під-
ходів до визначення економічних вимірів освіти в сучасному суспільстві. За мате-
ріалами семінару видано збірник тез і розроблено рекомендації.

У 2007 році в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні» (за підтримки програми «МатРа» 
Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного фон-
ду «Відродження») на базі кафедри 27–28 квітня та 18–19 червня було проведено 
два дводенних тренінги за участю тренерів із Нідерландів Р. Міоха та а. я. Крікке 
з теми: «Підготовка конвенцій і діалог з органами влади та громадськістю» (під-
тема «Підручники»), 18–19 вересня – обласну науково-практичну конференцію 
на тему «Український шкільний підручник: перспективи діалогу громадськості і 
влади». У конференції взяли участь Р. Міох, а. я. Крікке, координатор проекту, 
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радник директора Міжнародного фонду «Відродження» Г. В. Касьянов, керівни-
ки шкіл, учителі, учні, методисти з бібліотечних фондів районних методкабінетів, 
методисти ПОІППО. 

У 2008 році в рамках цього ж проекту 11–12 квітня було проведено тренінг 
з теми «Школа майбутнього», у результаті якого підготовлено 25 фасилітаторів 
(осіб, які організовують, стимулюють діалог і роблять експертні висновки) з кола 
освітян – працівників Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти, районних методкабінетів, директорів шкіл. 25–26 вересня в рамках 
проекту спільно з обласним ліцеєм-інтернатом для обдарованих дітей із сільської 
місцевості імені а. С. Макаренка проведено регіональну конференцію «Школа 
майбутнього: мрія, образ, проект…», у якій взяли участь учителі, практичні пси-
хологи, директори шкіл області, науковці, методисти та завідувачі відділів (фото 
112). На основі підсумків конференції і тренінгів укладено збірник «як наблизи-
ти сучасну школу до параметрів «школи майбутнього». Висновки учасників про-
екту й доступні джерела про школу майбутнього згруповано в блоки: «Концепції 
та технології навчання школи майбутнього в сучасній практиці»; «які процеси на-
ближатимуть існуючі школи до характеристик встановлених уявлень про школу 
майбутнього?»; «Порівняння методики навчання у школах сучасних і майбутніх»; 
«Порівняльна таблиця зарубіжних, українського та регіонального проектів шко-
ли майбутнього». На переконання полтавських учасників проекту, один із момен-
тів руху – це перехід від фронтального навчання до навчання в малих групах; від 
персонального комп‘ютера – до персонального комп‘ютингу. 

Завершальним етапом проекту у 2008 році стала участь полтавської делега-
ції у роботі Національної конференції «Школа майбутнього, школа для майбут-
нього: розвиток школи на місцевому рівні», що проходила 14 листопада на базі 
Університету менеджменту освіти аПН України (м. Київ).

Із метою розробки й обґрунтування моделі методичної системи навчання вчи-
телів різних предметів основам інформаційно-комунікаційних технологій відпо-
відно до стандартів ЄС 18–20 листопада 2008 року кафедрою спільно з відділом 
природничо-математичних дисциплін було проведено Всеукраїнську науково-
практичну конференцію «Комп’ютерна грамотність учителів з точки зору стан-
дартів ЄС», за наслідками якої видано збірник матеріалів.

У 2009 році в контексті розробки проблеми планування розвитку сучасної 
української школи та наближення її до ідеалу «школи майбутнього», кафедрою 
було ініційовано проведення низки заходів. так, 27–28 лютого та 27–28 березня 
2009 року спільно з центром педагогічних інновацій та інформації і кафедрою ме-
неджменту в рамках проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 
було проведено два етапи тренінгів «Планування розвитку сучасної школи». 
Унаслідок тренінгів розроблено методичні матеріали зі створення програми роз-
витку школи, опрацьовано документи щодо стратегічного розвитку освіти, ви-
значено характеристики ефективної школи, принципи створення плану розвитку 
загальноосвітнього навчального закладу, розглянуто різні моделі роботи освіт-
ніх установ. Учасники проекту ознайомилися із процедурами оцінювання якості 
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роботи школи, з’ясували такі питання як якість, критерії якості, інструменти ви-
мірювання якості роботи школи, алгоритм проведення самооцінки якості робо-
ти навчального закладу, обробка результатів оцінювання якості роботи школи та 
методи колективної генерації ідей.

10–21 травня 2009 р. учасники проекту здійснили навчальний візит до 
Королівства Нідерланди, за результатами якого видано спеціальний випуск жур-
налу «Постметодика» («onderwijs – нідерландська освіта». Спецвипуск журналу 
Постметодика. – Полтава, 2009. – 104 с.). 

30 червня – 2 липня з метою поширення діяльності громадських платформ 
на інші області України було проведено тренінг для фасилітаторів-експертів 
з харківської, Сумської, Дніпропетровської і черкаської областей України з 
теми: «Діалог в освіті: порозуміння, співпраця, зміни». 21–22 вересня відбулась 
Міжнародна регіональна конференція «План розвитку сучасної школи: діалог, ме-
неджмент, педагогіка», в якій взяли участь найактивніші учасники проекту, пе-
реможці обласного конкурсу з розробки планів розвитку, а також представники 
Міжнародного фонду «Відродження», тренери Міжнародного центру вдоскона-
лення шкільництва Р. Міох та а.-я. Крікке (Нідерланди) та представники місцевих 
органів влади П. В. Ворона, В. І. Мирошниченко, а. І. Бардаченко. На конферен-
ції були презентовані найкращі плани розвитку шкіл, розроблені директорами 
Полтавської області, а також підбитті підсумків трьохрічної діяльності проекту 
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні» на Полтавщині. Завершальним 
етапом проекту стала участь полтавської делегації у роботі Національної конфе-
ренції «Стратегічне планування розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, 
педагогіка», що проходила 26 листопада 2009 року (м. Київ).

Усі перелічені важливі події кафедри стали можливими за підтримки і співпра-
ці з її партнерами – Міжнародним фондом «Відродження» (м. Київ), Канадсько-
українським проектом «Демократична освіта» (Університет Квінз (Канада) спільно 
з Міністерством освіти і науки України та Канадським агентством Міжнародного 
Розвитку), aPS, Лабораторією Марбурзького університету «Макаренко-реферат» 
(ФРН), Мережею громадянської освіти в Україні (uceN/IatP), американською 
Радою зі співробітництва в галузі освіти, Відділом преси, освіти та культу-
ри Посольства Сша в Україні, товариством викладачів-тренерів (Польща,  
м. Варшава), Жешувським університетом (Польща), Українським Синергетичним 
товариством, Інститутом вищої освіти НаПН України, Інститутом педагогічної 
освіти і освіти дорослих НаПН України, Інститутом педагогіки НаПН України, 
Науковою секцією «Фундаментальні проблеми безперервної освіти» Північно-
Східного наукового центру НаН і МОН України, кафедрою філософії освіти і 
освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», обласними інститута-
ми післядипломної педагогічної освіти, кафедрами філософії Полтавського наці-
онального педагогічного університету імені В. Г. Короленка, харківського націо-
нального університету імені В. Н. Каразіна, харківського національного педаго-
гічного університету імені Г. Сковороди, Мелітопольського державного педагогіч-
ного університету. 



розділ 3.  РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ (1994 – 2010)

280

СУПУТНИКИ КАФЕДРИ

Кафедра вбачає своє завдання в оточенні своєї діяльності різноманітними 
об’єднаннями педагогів – «супутниками» кафедри. У різні роки супутниками ка-
федри були Полтавське відділення Українського синергетичного товариства, об-
ласний ресурсний центр з громадянської освіти, обласний методичний центр 
шкільної економічної та бізнес-освіти, Полтавський осередок «aсоціації лідерів 
освіти України», спеціальна дослідницька група (СДГ) «Філософія у школі і ВНЗ 
І-ІІІ рівнів акредитації». 

Синергетичне товариство. У квітні 2002 р. кафедра ініціювала створення 
Полтавського відділення Українського синергетичного товариства – національ-
ної організації науковців і викладачів вищої школи, політиків, громадських діячів 
та інших людей, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модерні-
зації українського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганіза-
ції, нової методології пізнання та практики.

Серед завдань товариства – проведення регулярних зустрічей і конференцій, 
орієнтованих на відкритий творчий діалог з названих проблем. члени товариства 
також беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях і се-
мінарах (серед них – Міжнародна науково-практична конференція «Реалії ноос-
ферного розвитку» (Іваново, 21–23. 05. 2003), Міжнародні синергетичні читання 
пам’яті (І. Пригожина, 12–13. 12.2003), урочисте засідання, присвячене 140-річчю 
з дня народження академіка В. І. Вернадського (Москва, 12. 03. 2003).

Ресурсний центр із громадянської освіти. Починаючи з 2001 року, у ПОІППО 
при активній участі співробітників кафедри впроваджується і розвивається 
Програма розширеного доступу та навчання в Інтернет (ІатР). У рамках реа-
лізації Проекту ПОІППО «Створення ресурсного центру з громадянської осві-
ти в Полтавській області» розроблено й затверджено «Модель впровадження 
громадянської освіти в Полтавській області у 2001–2005 рр.», відкрито веб-сайт 
ПОІППО, здійснено спецвипуск науково-методичного журналу «Постметодика» 
– «Громадянська освіта в школі», проведено серії обласних семінарів для вчи-
телів, навчання педагогів за модулем програми курсів післядипломної освіти 
«Філософія освіти для демократії та інформаційні технології» тощо.

Обласний методичний центр шкільної економічної та бізнес-освіти. У 2002–
2005 рр. при кафедрі діяв обласний методичний центр шкільної економічної та 
бізнес-освіти. Ним було проведено 6 всеукраїнських і 4 обласних семінари з мето-
дики викладання економіки за фінансової підтримки Національної ради з еконо-
мічної освіти (Сша) та Благодійного фонду «Джуніор ечівмент Україна»; створе-
но комп’ютерний банк даних методичних матеріалів з економіки; надано допомо-
гу в організації та проведенні районних і обласних олімпіад з економіки; щоріч-
но проводиться обласний конкурс економічних знань (лютий–березень); органі-
зовано роботу Обласної школи бізнесу учнівської молоді на базі Полтавського 
інституту економіки та менеджменту «Світоч».
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Полтавський осередок «Aсоціації лідерів освіти України». Кафедра співп-
рацює із Всеукраїнською громадською організацією «асоціація лідерів осві-
ти України», яка створена з метою об’єднання зусиль представників авангард-
ної педагогіки заради сприяння всебічному розвитку вітчизняної освіти і науки, 
розбудови третього сектора в освіті як рушійної сили у здійсненні демократич-
них реформ, для просування моделі трансформаційного лідерства як соціально-
го процесу створення та утвердження нової культури лідерства в освітній сфері. 
Очолив «асоціацію лідерів освіти України» заслужений учитель України Віктор 
Громовий.  9 березня 2006 року за сприяння кафедри відбулися установчі збори 
Полтавського обласного первинного осередку, головою якого було обрано докто-
ра філософських наук, професора, проректора з наукової роботи ПОІППО С. Ф. 
Клепка. За рішенням установчої конференції Всеукраїнської громадської органі-
зації «асоціація лідерів освіти України» до складу Координаційної ради аЛОУ 
ввійшли: заступник Голови Координаційної ради аЛОУ – С. Ф. Клепко, про-
ректор з наукової роботи ПОІППО; член Координаційної ради аЛОУ – М. М. 
Копайгора, директор хорольської гімназії.

Спеціальна дослідницька група «Філософія у школі і ВНЗ І-ІІІ рівнів акре-
дитації». На базі кафедри формується спеціальна дослідницька група з проблеми: 
«Філософія у школі і ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації». Група створюється для вивчен-
ня проблеми впровадження у зміст середньої освіти філософських знань, підго-
товки рекомендацій і навчального посібника «Філософія в школі» з метою вико-
ристання їх у практичній роботі навчальних закладів і залучення учнів до вивчен-
ня філософії.

Донедавна це питання вивчалося: у Сша – М. Ліпманом, у Франції – М. тозі, 
Г. Метьюзом, у Німеччині – х. Л. Фрезе, у Росії – Н. С. юліною, в Україні – М. Д. 
Култаєвою. Основні результати дослідження цього питання опубліковані в жур-
налі «Постметодика» (№ 3 (13), 1996).

Дослідження охоплює теми: «Курс філософії в школі»; «Філософські знання як ін-
тегруючий елемент змісту освіти»; «Практична філософія як підґрунтя виховання».

Полтавська громадська платформа освітніх реформ. Діє на базі ПОІППО 
у рамках українсько-голландського проекту «Громадські платформи освітньої 
реформи в Україні» і за фінансової підтримки програми МатРа (Королівство 
Нідерланди) та Міжнародного Фонду «Відродження». За час трьохрічної діяль-
ності проекту на терені Полтавської області платформа поширилась як в області 
(локальні громадські платформи у Карлівському, Решетилівському, Машівському 
районах, містах Комсомольську і Кременчуці), так і в сусідніх Дніпропетровській, 
Сумській, харківській та черкаській областях. За три роки діяльності проек-
ту було проведено серію тренінгів та регіональних конференцій з метою налаго-
дження взаємодії та спільного обговорення професійною педагогічною спільно-
тою, громадськістю та владою важливих для освіти проблем підручникотворен-
ня (2007), оптимізації роботи сучасних українських шкіл, їх наближення до но-
вих вимог і стандартів «шкіл майбутнього» (2008) та укладання планів розвитку 
шкіл (2009).
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Педагогічна практика та філософія освіти  : матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції (25–
26 листопада, 1997 р). – Полтава : ПОІПОПП, 1997. – 178 с.

Розкриваються теоретичні та практичні аспекти взаємодії 
сучасних філософських і науково-педагогічних підходів у галузі 
освіти та виховання; окреслюються напрями пошуку нових 
можливостей розвитку системи освіти та шляхи співробітництва 
навчальних закладів різних профілів; розглядаються актуальні 
філософські питання реформування системи нашої освіти

Клепко  С.  Ф. Есе з філософії освіти / С.  Ф.  Клепко. – 
Луганськ : Осирис, 1998. – 112 с., іл.

аналізуються фундаментальні для педагогічної 
діяльності проблеми – диференціації та інтеграції знання в 
контексті принципу поліморфізму, оволодіння особистістю 
сучасною науковою та технічною культурою, повноцінною 
життєтворчістю. Для слухачів системи післядипломної освіти, 
педагогічних працівників, філософів, науковців, усіх, хто 
цікавиться проблемами філософії освіти.

Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / 
С. Ф. Клепко. – Київ–Полтава–Харків : ПОІППО, 1998. – 360 с.

Розроблено концепцію інтегративної освіти. Встановлено 
голографічну природу структури освіти як об’єднання відношень 
суб’єкта освіти до світу, знань і суспільства. Запропоновано й 
обґрунтовано конструктивні моделі особистісно зорієнтованої 
поліцентричної інтеграції знань і тетратехнологічний принцип 
конструювання змісту освіти. 

Герасимчук А. А. Філософія : курс лекцій для студентів 
та аспірантів вищих навчальних закладів / А.  А.  Герасимчук, 
С. В. Шейко. – Київ – Полтава, 1998. – 188 с.

Викладаються основи історії світової та вітчизняної 
філософії, а також проблеми сучасної метафізики, гносеології, 
методології наукового пізнання й окремі питання філософської 
антропології. Для студентів та аспірантів вищих навчальних 
закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасним станом 
філософського знання.
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Клепко  С.  Ф. Конструктиви. Нарис бізнесової освіти 
для учителя / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 1999. – 36 с.

Розглядаються способи оволодіння сучасним стилем 
лідерства в освіті, діяльність учителів щодо перебудови 
навчальних закладів і власної ментальності на засадах авангардної 
педагогіки. Настільна книга бізнесових ідей для сучасного вчителя 
– схем і стратегій, практичних рекомендацій щодо використання 
шансів, які надає суспільство на шляху до відкритого стану тому 
вчителю, який прагне самоствердження й успіху.

Гетало  В.  П. Економічна статистика / В.  П.  Гетало, 
В.  О.  Борух, Р.  В.  Алямкін. – Полтава : Вищий навчальний 
заклад «Полтавський інститут економіки та менеджменту 
«Світоч», 2002. – 212 с.

Висвітлені основні методи і способи розрахунку 
економічних показників у системі національних розрахунків 
України з урахуванням прийнятих стандартів бухгалтерського 
обліку. Посібник може бути використаний для студентів вищих 
навчальних закладів, а також у статистичній та економічній 
практиці.

Нічуговська Л. І. Математичне моделювання в системі 
економічної освіти : монографія / Л. І. Нічуговська. – Полтава : 
РВВ ПУСКУ, 2003. – 289 с.

Викладено теоретико-методичні основи використання 
математичного моделювання у навчанні математичним 
дисциплінам в економічному ВНЗ. Визначається роль і місце 
математичних знань у системі багатоступеневої економічної 
освіти. Визначаються вимоги та практичні рекомендації з 
організації математичного розвитку студентів.

Клепко  С.  Ф. Бібліографічний покажчик /  упор.  : 
Н. А. Бабенко, Л. А. Александрова ;  заг. ред. О. В. Халчанська. 
– Полтава : ПОІППО, 2003. – 32 с. 

Подано перелік друкованих праць (у хронологічному 
порядку) й академічних публікацій С.Ф.Клепка.
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Філософія освіти для демократії: програма та 
навчально-тематичний план підвищення кваліфікації учителів 
за спецкурсом «Філософія освіти та інформаційні технології» / 
укл. : С. Ф. Клепко. – Полтава, 2004. – 16 с.

Спираючись на змінні виміри філософії освіти, програма 
орієнтує на формування у слухачів позиції соціального 
реконструкціонізму, метою якого є поліпшення і перетворення 
суспільства, виховання для змін і соціальних реформ. 

Інноваційний потенціал освіти Полтавської області: 
збірник статей / укл. Г.  О.  Сиротенко. – Полтава : ПОІППО, 
2005. – 104 с.

Висвітлюється інноваційна діяльність освітніх закладів 
Полтавщини. автори діляться досвідом упровадження 
інновацій і наукових досліджень у навчально-виховний процес, 
демонструють якісно нові перетворення педагогічного процесу 
і його складових, що призводять до суттєвого підвищення його 
результативності.

Інновації як основа змін освітньої практики : 
інформаційно-методичний збірник / укл. Г.  О.  Сиротенко. – 
Полтава : ПОІППО, 2005. – 160 с.

Пропонований теоретичний і практичний досвід 
здійснення інноваційної діяльності, реформування школи, як у 
нашій країні, так і у світовому освітянському просторі, допоможе 
освітянам у створенні якісно нової педагогічної практики та 
побудові школи майбутнього.

Економіка освіти і освітня діяльність  :  матеріали 
Всеукраїнського семінару  (8 грудня 2006  р.). – Полтава  : 
ПОІППО, 2006. – 68 с.

Думки і концепції, запропоновані у цьому збірнику, 
поєднуються спільним об’єктом дослідження – економікою 
освіти. Книга орієнтована на широке коло читачів – педагогів, 
науковців, філософів, усіх, хто цікавиться проблемами освітньої 
політики в Україні.
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Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями  : 
навчальний посібник / С.  Ф.  Клепко. – Полтава : ПОІППО, 
2005. – 201 с.

З’ясовується нормативне поле практичної роботи 
науковця, визначаються бар’єри, що заважають поступу 
освітніх досліджень, аналізуються актуальні напрями наукових 
досліджень стосовно реформування науки і освіти. Посібник є 
гідом у проведенні наукової роботи для вчителів і методистів, 
працівників ІППО, викладачів і студентів педагогічних ВНЗ.

Американська філософія освіти очима українських 
дослідників  :  матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (22 грудня 2005 р.) – Полтава : ПОІППО, 2005. – 
281 с.

автори, виходячи з особистого досвіду, міркують про те, 
як зробити нашу освіту максимально прогресивною, дієвою та 
ефективною. Орієнтована  на широке коло читачів.

Клепко  С.  Ф. Філософія освіти в європейському 
контексті / С. Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 328 с. 

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї сучасної 
філософії освіти, подає досвід осмислення і вирішення головних 
проблем сучасної освіти й освітньої політики в демократичному 
суспільстві, визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти 
України в європейському контексті. Для широкого кола читачів у 
галузі освіти, викладачам педагогічних університетів, учителям.

Клепко С. Ф. Конспекти з філософії освіти / С. Ф. Клепко. 
– Полтава : ПОІППО, 2007. – 420 с.

Досліджується комплекс відношень «людина – освіта 
– культура – наука – технології – економіка – влада – світ» 
в аспекті впливу на них тенденцій інтеграції і поліморфізму 
знання. Обґрунтовуються засади концептуалізації інтегративної 
освіти як сучасної моделі освіти в перспективах культурного 
і філософсько-антропологічного вимірів та її відповідності 
викликам інноваційного суспільства. 
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Клепко С. Ф. Модернізаційні процеси в сучасній освіті / 
С. Ф. Клепко. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 120 с. – (Бібліотека 
«Шкільного світу»).

Розкриває основні поняття та конструктивні ідеї 
сучасної філософії освіти, вирішення актуальних проблем 
освіти й освітньої політики в демократичному суспільстві, 
визначає оптимальний шлях розвитку системи освіти України в 
європейському контексті. 

Клепко  С.  Ф. Навчальне книговидання в Україні. 
Системні проблеми та варіанти змін / С.  Ф.  Клепко, 
Г. В. Касьянов, Т. Б. Варламова. – Київ : Шкільний світ, 2008. – 
87 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Констатується стан системи навчального книговидання 
України та запропоновано рекомендації щодо її поліпшення. 

Гетало В. П. Бізнес-планування : навчальний посібник / 
В. П. Гетало, Г. О. Гончаров, А. В. Колісник. – Київ : Видавничий 
дім «Професіонал», 2008. – 240 с.

Розкрито зміст, сутність, механізм і мету бізнес–
планування для підприємницьких структур, інших господарських 
суб’єктів, наведено реальні приклади формування програм 
розвитку бізнес-об’єктів.

тисячі педагогів області долучилися до педагогічного пошуку, який ініці-
юється філософією освіти як сучасною галуззю освітнього знання і мислення. 
Співробітники кафедри добре усвідомлюють своє завдання – практичне удоско-
налення репрезентації знань в освітньому просторі системи загальної середньої 
освіти Полтавщини шляхом використання здобутків та методів філософії освіти і 
економіки освіти. Попереду – нові форми інтеграції філософського, економічного 
і педагогічного знань для учителів на навчальних курсах та в різноманітних акці-
ях післядипломної педагогічної освіти. 
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Педагогічна майстерність – це комплекс влас-
тивостей особистості, що забезпечує самоорганіза-
цію високого рівня професійної діяльності на реф-
лексивній основі (І. а. Зязюн, Л. В. Крамущенко, 
І. Ф. Кривонос, О. Г. Самещенко, В. а. cемиченко, 
Н. М. тарасевич). Педагогічна майстер¬ність є ви-
щою, творчою активністю учителя, що виявляєть-
ся у доцільному використанні методів і засобів пе-
дагогічного взаємовпливу у кожній конкретній 
ситуації навчання й виховання.

Екскурс в історію

Історія кафедри педагогічної майстерності розпочинає свій відлік 1 січня 1996 
року. Перша назва кафедри – конструювання педагогічних технологій, з 2000 року 
– кафедра педагогічних технологій. У 2003 р. кафедра отримала нову назву – педа-
гогічної майстерності (КПМ). 

Першим завідувачем кафедри був Павло Іванович Матвієнко (до жовтня 
2008 р.), який одночасно займав посаду директора, а потім ректора 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського, кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник народ-
ної освіти УРСР, відмінник освіти України, автор понад 150 наукових і науково-
методичних публікацій, 4-х науково-методичних посібників.

У різні роки на кафедрі працювали: а. І. Бардаченко, а. М. Бойко, В. Р. Ільченко, 
П. І. Матвієнко, В. І. Мирошниченко, І. В. Охріменко, Є. І. шарій-якубовська.

За час існування кафедри отримали науковий ступінь та звання професора – 
В.  Ф.  Моргун; кандидата педагогічних наук – П.  І.  Матвієнко, І.  В.  Охріменко, 
В.  І.  Мирошниченко, Н.  І.  Білик; доцента – І.  В.  Охріменко, В.  ю.  Стрельніков, 
Н. І. Білик, В. І. Мирошниченко. 
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Таблиця 1

Науковий потенціал кафедри педагогічної майстерності 
(1996-2009 рр.)

Наукове звання

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

дійсн. член аПН України 
докт.  пед. наук, професор - - - - 1 1 - - - - - - - -

член-коресп. аПН 
України, докт. пед. наук, 
професор

2 2 2 1 - - - - - - - - - -

доктор пед. наук, доцент - - - - - - -
-

- - - - 1 -

докт. пед. наук, професор - - - - - - - - - - - - - 1
канд. психол. наук, 
професор - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

канд. психол. наук, доцент 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

канд. пед. н., доцент 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 1

канд. пед. наук - - - - - - - - - 1 1 - - 1

доцент 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - - - -

в. о. доцента - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Співробітники кафедри розробили і захистили дисертаційні дослідження:
– «Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях 

українського народу» (І. В. Охріменко, 1998);
– «Підготовка вчителів до естетичного виховання школярів у сучасному ін-

формаційному просторі» (В. І. Мирошниченко, 2001);
– «Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки 

дидактичного процесу» (П. І. Матвієнко, 2002);
– «Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчите-

лів» (Н. І. Білик, 2005).

Нинішній склад кафедри
•	 Білик Надія Іванівна – к. пед. н., доцент, завідувач кафедри педагогічної 

майстерності.
•	 Моргун Володимир Федорович – к. психол. н., професор.
•	 Калюжна юлія Іванівна – к. психол. н., доцент кафедри.



289

3. 2. Кафедра педагогічної майстерності 

•	 Литвинюк Людмила Вікторівна – к. пед. н., в. о. доцента кафедри.
•	 Стрельніков Віктор юрійович – д. пед. н., професор кафедри.
•	 Новак Олег Олександрович – в. о. доцента кафедри.
•	 Гарічева Наталія Олександрівна – в. о. доцента кафедри.
•	 П’ятаха Наталія яківна – лаборант кафедри.

Науково-дослідницька діяльність кафедри ПМ

Пріоритетна науково-дослідницька проблема кафедри педагогічної майстер-
ності: «Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієн-
тованої освіти».

Наукова діяльність кафедри зосереджена у напрямках:
•	 упровадження сучасних педагогічних технологій; 
•	 розвитку творчого потенціалу вчителя;
•	 проектування освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;
•	 моделювання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
•	 комплексної оцінки ефективності дидактичного процесу;
•	 технологізації процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчите-

лів; 
•	 науково-методичного забезпечення профільного навчання; 
•	 методологічних основ шкільного краєзнавства; 
•	 використання виховних традицій української школи-родини;
•	 вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи педагогів-

новаторів; 
•	 редакційно-видавничої діяльності;
•	 роботи з обдарованими дітьми.
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Таблиця 2

Фундаментальні дослідження співробітників
 кафедри педагогічної майстерності

Назва теми Дослідник

1. теоретико-методологічні засади проектування регіональних 
освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників

Н. І. Білик 

2. Психологічна культура вчителя В. Ф. Моргун 

3. Психологічні основи розвитку пізнавальних і професійних 
інтересів сучасної молоді ю. І. Калюжна  

4. теоретико-практичні засади стимулювання професійного 
зростання вчителів засобами проектної діяльності Л. В. Литвинюк

5. Проектування системи інтенсивного навчання В. ю. Стрельніков

6. Розвиток соціально-психологічної компе тент нос ті вчителя О. О. Новак  

7. Особливості освітніх технологій у загальноосвітніх школах 
зарубіжних країн Н. О. Гарічева  

Науково-практичні конференції і семінари (2000–2009 рр.):

2000 – обласний семінар «Дизайн і дидактичне забезпечення сучасної школи»;
2001 – Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми вибору та 

експертної оцінки педтехнологій»;
2002 – Міжнародна науково-практична конференція «а. С. Макаренко і світо-

ва педагогіка»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми інте-
грації змісту освіти в загальноосвітній школі та ВНЗ»;

2003  – обласний науково-практичний семінар «творити добро за Василем 
Сухомлинським»; Всеукраїнський семінар з проблеми «Видавнича підготовка на-
вчальних та наукових видань і публікацій»;

2004 – обласний науково-практичний семінар «шляхи розвитку професійної 
компетентності вчителя» з організацією роботи майстер-класів;

2005 – Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічна майстер-
ність учителя: проблеми і перспективи розвитку»;
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2006  – Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення педа-
гогічної майстерності – головна ціль післядипломної педагогічної освіти»; об-
ласні науково-методичний семінар «Органі зацій не та методичне забезпечення 
комплексної оцінки дидак тич ного процесу» і науково-практична конференція 
«Мистецтво в житті. Мистецтво життя»; Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція «Підвищення педагогічної майс терності – головна ціль післядипломної 
педагогічної освіти»;

2007 – Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа і розви-
ток лідерства в освіті»; обласна науково-практична конференція «Забезпечення фор-
мування здорового способу життя учнівської молоді за методом «рівний – рівному». 
Психолого-педагогічний аспект»;

2008  – Міжнародна науково-практична конференція «Проектування освіт-
ніх систем: технології, досвід, практика»; обласні науково-методичні семінари: 
«Організаційне та методичне забезпечення комплексної оцінки дидактичного 
процесу»; «школа-родина в дії»; з проблем упровадження в практику ЗНЗ облас-
ті педагогічної системи ш. амонашвілі; 

2009 – Всеукраїнський круглий стіл «Проектування регіональних моделей під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників»; обласні семінари: «школа-родина 
в дії», «актуальні проблеми та перспективи системи розвивального навчання», 
«Здійснення комплексної оцінки дидактичного процесу», «Застосування проектно-
го підходу в реалізації завдань програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-
рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», обласний семінар 
учасників школи педагогічної майстерності  ш. амонашвілі «Образ учителя-гуманіста 
в сучасній школі»

Співпраця із закордонними науковими та освітніми закладами

В. Ф.  моргун :
1. Г.хілліг, Марбурзький університет (Німеччина).
2. ж. «Народное образование» (Росія).
н. І.  Білик : 
1. Московський інститут відкритої освіти (Росія);
2. Мінський обласний інститут розвитку освіти (Республіка Білорусь);
3. Громадське об’єднання «Партнер» з надання освітньої підтримки дорос-

лим (Молдова);
4. Клуб російськомовних учених штату Массачусетс, м. Бостон (Сша);
5. Контакти редакційної колегії науково-практичного освітньо-популярного 

журналу «Імідж сучасного педагога» із 150 ВНЗ України, Німеччини, 
Республіки Білорусь, Росії, Угорщини, Польщі, Голландії, швеції, чехії, 
Франції, англії, Сша, Ізраїля, Італії, Бельгії, про що свідчать наступні 
спецвипуски:

1. «Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії» (№№  6–7, 2005 – 
Республіка Білорусь, Росія, Україна);
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2. «Педагогічна царина фольклористики» (№  2, 2006 – Бельгія, Німеччина, 
Росія, Україна); 

3. «Перспективи художньо-педагогічної освіти» (№  5–6, 2006 – Ізраїль, 
Польща Україна);

4. «Логопедичні знання – вчителю» (№ 4, 2007 – Республіка Білорусь, Росія, 
Україна);

5. «Лідерство в освіті» (№ 7–8, 2007 – Росія, Україна);
6. «антон Макаренко – педагог сучасності» (№ 1–2, 2008 – Україна, Росія);
7. «Проектування освітніх систем» (№  7–8, 2008 – Україна, Італія, Сша, 

Росія);
8. «Оцінювання якості праці викладача і студента» (№  1, 2009 – Україна, 

Сша);
9. «Корекційно-педагогічна освіта на допомогу вчителю» (№ 6–7, 2009 – 

Україна, Росія, Республіка Білорусь).

Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях,  
семінарах (2000–2009 рр.)

1.  Матвієнко  П.  І. Педагогічна творчість М.  В.  Остроградського і викори-
стання українських національних освітніх традицій у розбудові сучасної школи  
/ П. І. Матвієнко // Матеріали (збірник статей) Iv Всеукраїнських читань, присвя-
чених пам’яті М. В. Остроградського. – Полтава, 2000. – С. 7–9.

2. Матвієнко П. І. Деякі аспекти післядипломної освіти вчителів початкових 
класів / П. І. Матвієнко // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. – Полтава, 2000. – С. 25–21.

3. Матвієнко П. І. Оцінка ефективності навчального процесу в освіті педагогіч-
них поглядів М. В. Остроградського / П. І. Матвієнко // Матеріали Міжнародної 
конференції, присвяченої 200-річчя з дня народження М. В. Остроградського. – 
Полтава, 2001. – С. 130–132.

4.  Новак  О.  О. Соціально-психологічна компетентність учителя як менед-
жера освітнього простору / О.  О.  Новак // Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції [«Освітній менеджмент : перспективи розвитку та інно-
вації»], (Полтава, – 23 жовтня 2001). – Полтава : ПОІППО. – 74 с.

5. Стрельніков В. ю. Можливості використання кейс-методу у вищій школі / 
В. ю. Стрельніков // Матеріали XXvI науково-методичної конференції, присвяче-
ної 10-й річниці незалежності України [«Нові технології навчання та покращен-
ня якості підготовки фахівців з вищою освітою»] (Полтава, 21–23 березня 2001 
року), – Полтава: ПКІ, 2001. – 404 с. – С. 281–284.

6. Матвієнко П. І. Роль краєзнавства у формуванні громадянських якостей осо-
бистості (методичний аспект) / П. І. Матвієнко // Матеріали регіональної науково-
практичної конференції [«Проблеми виховної роботи у вищих навчальних закла-
дах освіти регіону: з досвіду розв’язання»]. – Полтава, 2002. – С. 63–68.
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7. Білик Н. І. Саморозвиток професійних якостей учителя засобами педагогіч-
ної преси / Н. І. Білик // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конферен-
ції [«Педагогічна майстерність як сучасна технологія розвитку особистості вчи-
теля»], (Полтава, 4–6 березня 2002). – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка. – С. 
63–66.

8.  Калюжна  ю.  І. Психологічні основи формування творчої особистості / 
ю. І. Калюжна // Матеріали науково-практичної конференції [«Особливості пре-
натального розвитку дитини»]. – Полтава, 2004. – 7 с. 

9. Матвієнко П. І. Формування громадянських якостей особистості засобами 
краєзнавства : / П.  І. Матвієнко // Матеріали обласної науково-практичної кон-
ференції [«Проблеми та досвід реалізації обласної програми системи виховання 
учнівської молоді на період до 2012 р.»] –Полтава, 2004. – С. 55–57.

10. Матвієнко П. І. Стан проблеми і перспективи організаційно-методичного 
забезпечення спеціальної освіти в Полтавській області / П. І. Матвієнко // теорія і 
практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними мож-
ливостями: інноваційний підхід  : матеріали міжнародної наукової-практичної 
конференції. – Полтава, 2004. – С. 16–19.

11. цина В. І. Єдність самостійності й ініціативи педагогічно виправданої до-
помоги викладача у вихованні в студентів потреби в самоосвіті / В.  І.  цина // 
Єдність особистісного і соціального факторів навчального закладу: матеріали 
наук.-практ. конференції. – Полтава, 2004. – С. 203–207. 

12. Білик Н. І. Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського на сторінках жур-
налу «Імідж сучасного педагога» / Н. І. Білик // Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції [«Проблеми якості природничої педагогічної освіти»], 
(хІІІ Каришинські читання), 25–26 травня 2006 р. – Полтава. – С. 11–12.

13.  Білик Н.  І. Розвиток творчого потенціалу вчителя засобами мистецтва /   
Н. І. Білик // Фольклорна спадщина Полтавщини : шляхи збереження, розвитку та 
популяризації : Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 травня 2006 
р. – Полтава, 2006. 

14. Білик Н. І. Розвиток науково-методичного потенціалу вчителів як основа 
впровадження інноваційних методик у навчальний процес школи / Н. І. Білик // 
Іх Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті М. В. Остроградського, 
26 жовтня 2006 р. – Полтава : ПОІППО, 2006.

15. Білик Н. І. Кафедра педагогічної майстерності ПОІППО імені М. В. Остро-
град ського / Н. І. Білик // Педагогічна майстерність : становлення і шляхи розви-
тку: Всеукраїнська науково-практична конференція (Полтава; 1-2 червня 2006 р.) 
– Полтава, 2006. 

16. Білик Н. І. Інноваційні курси підвищення педагогічної майстерності вчи-
теля в закладах післядипломної педагогічної освіти / Н.  І.  Білик // Педагогічна 
майстерність учителя: проблеми і перспективи розвитку : Всеукраїнська науково-
практична конференція, 11–12 листопада 2005 р. – Полтава : ПДПУ, ПОІППО, 
2005.
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17. Билык Н. и. а. С. Макаренко про организационно-управленческую осно ву вос-
питания коллектива / Н. и. Билык, я. В.Свиченская // Спадщина а. С. Макаренка і 
педагогічні пріоритети сучасності : матеріали міжнародного науково-практичного 
семінару, 12–14 березня 2006 р.– Полтава, 2008. – С. 317–318.

18. Білик Н. І. Вектор розвитку регіональних освітніх систем підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників / Н. І. Білик // Гуманізація соціального управ-
ління : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 квітня  
2008 р.– харків, 2008.

19. Білик Н. І. Навчання у співробітництві як стратегія особистісно орієнто-
ваного підходу / Н. І. Білик, С. С. Самійленко // Методика викладання природни-
чих дисциплін у вищій школі : матеріали Міжнародної науково-практичної кон-
ференції із залученням студентського природоохоронного руху [«Методика ви-
кладання природничих дисциплін у вищій школі»]. хv Каришинські читання // 
за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : астрая, 2008. –537 с. – С. 365–367.

20.  Моргун  В.  Ф. Багатовимірний опитувальник мотивації кохання як 
критеріально-орієнтована методика психодіагностики / В. Ф. Моргун // Сучасна 
сім’я. Освіта. Медицина. Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці  : 
науково-практична конференція з міжнародною участю, 22–24 вересня 2006 р.– 
Полтава, 2006. – С. 37–43. 

21. Новак О. О. аналітичний огляд очікувань учасників навчально-виховного 
процесу від психологічної служби / Новак О. О. // Сучасна сім’я. Освіта. Медицина. 
Психологія. Психотерапія. Можливості співпраці : матеріали науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 22–24 вересня 2006 р. – Полтава, 2006. – 64 
с. – С. 8–14.

22. cтрельніков В. ю. До проблеми складання тезаурусу інноваційних техно-
логій навчання / В. ю. cтрельніков // Впровадження сучасних інноваційних тех-
нологій в умовах інтеграції навчального простору України в Болонський процес: 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18–22 лютого 2008 р. – 
Полтава, 2008.

23. cтрельніков В. ю. Підготовка викладачів до проектування системи інтен-
сивного навчання / В. ю. cтрельніков // Місія викладача вищої школи в контексті 
сучасних освітніх викликів: Міжнародна науково-практична конференція, 16–17 
жовтня 2008 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 

24. Стрельніков В. ю. Дослідження якості системи акселеративного навчання 
на основі міжнародних стандартів ISo 9000 / В. ю. cтрельніков // ІІІ Міжнародна 
науково-практична конференція [«Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору»]. – Київ : Київський національний універси-
тет імені тараса шевченка.

25. цина В. І. Підготовка майбутнього вчителя в процесі навчання / В. І. цина 
// Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі : матеріали 
Міжнародної наук.-практ. конф. із залученням студентського природоохорон-
ного руху «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» хv. 
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Каришинські читання / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : астрая, 2008. 
– С. 501.

26. Калюжна ю. І. Психологічні основи здійснення профорієнтаційної роботи 
з шкільною молоддю / ю. І. Калюжна // Психолого-педагогічний супровід профі-
лізації освіти: теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. – Полтава, 2008. –  
С. 48–52.

27. цина В. І. Колективне виробництво в педагогічному процесі / цина В. І. // 
Матеріали Міжн. наук.-практ. конф. [«Спадщина а.  С.  Макаренка і педагогічні 
пріоритети сучасності»] / за заг. ред. проф. М. В. Гриньової – Полтава  : астрая, 
2008. – С. 394.

Видавнича діяльність

За 1996–2009 рр. співробітниками кафедри підготовлено 582 публікації (це ма-
теріали з проблем післядипломної педагогічної освіти, інноваційної діяльності 
кафедри та інституту, краєзнавства, проблем родинного та громадянського вихо-
вання тощо) (табл. 3).

Таблиця 3
Кількісні показники публікацій співробітників кафедри

Прізвище, ім’я, 
по батькові 19

96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

Вс
ьо

го
Бардаченко а. І. 1 3 2 - - - - - - - - - - - 6
Білик Н. І. 5 7 9 6 2 4 10 8 3 8 22 31 12 4 131
Бойко а. М. 9 2 - - - - - - - - - - - - 11
Ільченко В. Р. 5 2 3 11 8 - - - - - - - - - 29
Калюжна ю. І. 1 - 2 1 4 2 4 5 5 10 6 6 4 1 51
Матвієнко П. І. 6 8 6 5 11 6 10 14 17 14 10 10 6 - 123
Мирошниченко В. І. - - - - - 7 5 5 2 - - - - - 19
Моргун В. Ф. 2 3 12 11 7 9 7 12 9 6 8 6 10 9 111
Новак О. О. - - - - - 3 1 2 2 5 3 3 2 3 24
Охріменко І. В.. 9 3 4 - - - - - - - - - - - 16
Стрельніков В. ю. 5 6 4 10 4 5 - - - - - - 2 6 42
цина В. І. - - - - - - - - 2 3 4 3 5 - 17
Литвинюк Л. В. - - - - - - - - - - - - - 2 2
Гарічева Н. О. - - - - - - - - - - - - - - -

Разом: 43 34 42 44 36 36 37 46 40 46 53 59 41 25 582



розділ 3.  РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ (1994 – 2010)

296

Найвагоміші видання (монографії, посібники) 

Моргун В.  Ф. Інтедифія освіти  : психолого-педагогічні 
основи інтеграції та диференціації (інтедифії) навчання на 
прикладі шкільного циклу природничих дисциплін : курс лекцій. 
– Полтава, 1996. – 78 с. 

У посібнику викладені методологічні основи інтеграції 
і диференціації пізнання та структури особистості, проблеми 
інтегративного мислення, методи діагностики розвитку інтелекту та 
мотивації школярів.

Білик Н. І. Нетрадиційні позакласні заходи на інтегративній 
основі : посібник / Надія Іванівна Білик. – Полтава : Гротеск, 1996. 
– 52 с.

У посібнику подані сценарії позакласних заходів, які 
інтегрують навчальні предмети: фізику, біологію з літературою, 
фотомистецтвом, образотворчим мистецтвом, музикою. це 
нетрадиційні форми уроків з інтегрованого курсу «Довкілля – 1–6», 
«Загальної біології». 

Педагогічні конкурси на Полтавщині : методичний збірник 
/ автори-укладачі  : П.  І.  Матвієнко, Н.  І.  Білик. – Кременчук  : 
ПОІПОПП, 1998. – 74 с.

У методичному збірнику подані матеріали педагогічних 
обласних і районних (міських) конкурсів «Учитель року», «Класний 
керівник року» т. ін. за 1995–1997 pp., які групуються за 4 розділами: 
«Нормативні документи щодо проведення педагогічних конкурсів»; 
«Матеріали для роботи журі»; «З досвіду проведення педагогічних 
конкурсів»; «Уроки переможців конкурсу «Учитель року – 97». 

Обдаровані діти і школа  : посібник [для вчителів і 
психологів] / Н. В. Настенко, Н. І. Білик, В. Ф. Моргун. – Полтава, 
1998. – 120 с.

Посібник містить рекомендації щодо методів діяльності й 
організації навчально-виховного процесу з обдарованими дітьми. 
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Білик Н.  І. Методологічні аспекти роботи колективу 
над педагогічною проблемою (з досвіду роботи гімназії №  6 
м. Кременчука) / Н. І. Білик, П. Г. Москаленко, Л. В. Тихомирова. – 
Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 112 с.

У методичному  посібнику  подані деякі методологічні аспекти 
роботи над педагогічною проблемою; висвітлена методологія пошуку 
оптимальних шляхів розвитку креативності особистості учня 
гімназії № 6 м. Кременчука; розповідається про організацію роботи з 
обдарованими дітьми названого навчального закладу; представлені 
авторські напрацювання, апробовані в гімназії № 6 м. Кременчука.

Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник статей 
/ Редакційна колегія : П. І. Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (наук. 
ред.), І. В. Охріменко, В. О. Пащенко, Н. І. Білик, І. В. Гальченко, 
О. В. Савельєва, Г. О. Сиротенко, В. ю. Стрельніков. – Полтава : 
ПОІПОПП, 1999. – 376 с.

Довідник уміщує інформацію про 177 педагогічних 
технологій, які розроблені й використовуються у вітчизняній і 
зарубіжній практиці. 

Книга внутрішньошкільного контролю  : методичний 
посібник / упор. П. І. Матвієнко – Полтава : ПОІППО, 2003. – 200 с.

Книга внутрішньошкільного контролю створена як 
методичний посібник для керівника школи. Друкована основа 
аналізу уроку допоможе директору (заступнику директора) 
оперативно, лаконічно і всебічно дати аналіз заняття – головної 
форми педагогічної діяльності; простежити, як реалізуються основні 
вимоги до сучасного уроку, до комплексної оцінки дидактичного 
процесу.

Удосконалення педагогічної майстер ності в умовах 
особистісно орієнтованої освіти: модульний посібник / автори-
упорядники : В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : 
ПОІППО, 2003. – 190 с.

Науково-методичний (модульний) посіб ник побудований як 
дидактичний модуль, що включає мету та завдання, його тривалість, 
основні наукові поняття, структуру та оснащення. У викладі лекцій 
подається необхідний понятійний мінімум для послідовного 
поглиблення знань з педагогіки та психології, а також лаконічна 
інформація про прогресивні педагогічні технології.
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Антологія краєзнавства Полтавщини  : науково-
методичний посібник / за ред. П. І. Матвієнка; члени редколегії  : 
Н. І. Білик, А. М. Дяченко, В. Н. Жук.  – Полтава : АСМІ, 2005. – 322 
с.: іл.

У науково-методичному посібнику висвітлюються актуальні 
проблеми краєзнавчої роботи в сучасній загальноосвітній школі та 
позашкільних установах.

«антологія краєзнавства Полтавщини» складається із двох 
основних розділів, у яких розглядаються загальні методологічні 
основи краєзнавчої роботи та можливості викорис тання 
краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише історії, а й інших 
шкільних предметів, а також у системі виховної роботи. 

Матвієнко П.  І. Комплексна оцінка дидактичного 
процесу / Матвієнко Павло Іванович. – Полтава : Довкілля – К., 
2005. – 215 с.

У монографії розглядаються теоретичні та методичні 
основи комплексної оцінки ефективності дидактичного процесу, 
розроблено концепцію навчально-методичного забезпечення для 
її здійснення.

Формування здорового способу життя учнівської 
молоді : посібник для класного керівника / за ред. О. О. Новака. 
– Полтава : ПОІППО, 2005. – 156 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти 
організації просвітницької роботи з формування здорового 
способу життя учнів підліткового віку. теоретичні положення 
підкріплені орієнтовними сценаріями та методичними 
рекомендаціями щодо проведення різних виховних заходів.

Удосконалення педагогічної майстерності в умовах 
особистісно зорієнтованої освіти: модульний посібник / 
автори-упорядники: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – 
Полтава : ПОІППО, 2006. – 292 с.

Науково-методичний (модульний) посібник містить 
тексти лекцій викладачів кафедри з педагогіки та психології, 
запитання до семінарських і залікових занять, вимоги до 
оформлення випускних творчих робіт та іншу інформацію, що 
відображає особливості організації процесу навчання.
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Всеполтавський посвіт школи-родини  : навчально-
методичний посібник / автори-упорядники: П.  І.  Матвієнко, 
Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 380 с.

У навчально-методичному посібнику подані матеріали 
з досвіду спеціальної дослідницької групи вчителів «школа-
родина». Матеріали групуються за 7 розділами: «Українська 
національна школа-родина – осередок розвитку регіону»; 
«Материнське дошкілля»; «Родинність сільсь кої школи»; «Єдність 
родинного вихо вання та освіти міських шкіл»; «Культуро творчість 
навчальних закладів для розвитку творчої обдарованості»; 
«Режисура навчаль но-виховних сюжетів»; «твій родовід». 

Матвієнко Павло Іванович : бібліографічний покажчик / 
автор-упорядник Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 56 с. : 
іл. (Сер.  «Персоналії післядипломної педагогічної освіти 
Полтавщини». Вип. 2). Укр. мовою.

У зміст видання входить короткий нарис педагогічної, 
наукової, партійної, редакційної та громадської діяльності 
П.  І.  Матві єнка, перелік публікацій про нього та хронологічний 
перелік публікацій ученого.

Антологія краєзнавства Полтавщини : науково-методичний 
посібник / за ред. П. І. Матвієнка; члени редколегії : Н. І. Білик т. ін. – 
4-те видання, доповн. – Полтава : АСМІ, 2007. – 322 с. : іл.

У науково-методичному посібнику висвітлюються 
актуальні проблеми краєз навчої роботи в сучасній загально-
освітній школі та позашкільних установах. Розглядаються 
загальні методологічні основи краєзнавчої роботи та можливості 
використання краєзнавчого матеріалу при вивченні не лише 
історії, а й інших шкільних предметів у системі виховної роботи. У 
посібнику розкриваються нові педагогічні технології краєзнавчої 
роботи.
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Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика  : 
довідник / за ред. П.  І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н.  І. Білик. – 
2-ге вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 1. А–М. – І ч. – Полтава : 
ПОІППО, 2007. – 220 с.

Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика  : 
довідник / за ред. П. І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е 
вид., переробл. і допов. – У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. – Полтава : ПОІППО, 
2007. – 236 с.

Довідник уміщує інформацію про 294 педагогічні системи, 
технології, кращий педагогічний досвід, що використовуються 
у вітчизняній і зарубіжній практиці. Розкриваються зміст, 
принципи, результати практичного впровадження технологій, 
які належать до різних педагогічних парадигм, відображається 
внесок видатних педагогів у вирішення проблеми оптимізації 
освітнього процесу.

Козацькі традиції Полтавщини : імена – пам’ятники – події 
– легенди : [навчально-методичний посібник / автори-упорядники : 
П. І. Матвієнко, Н. І. Білик]. – Полтава : АСМІ, 2008. – 248 с.

Навчально-методичне видання є своєрідним доповненням 
посібника «антологія краєзнавства Полтавщини», конкретизує 
один із його найцікавіших розділів «Козацька слава Полтавщини», 
подає лаконічний історичний екскурс у минуле нашого краю, 
розкриває важкі, часом трагічні уроки української історії, 
утверджує оптимістичні перспективи України.

У посібнику вміщені методичні матеріали (конспекти 
уроків, сценарії позакласних заходів), які розкривають полтавські 
традиції українського козацтва. 
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Інтерактивне навчання в системі підвищення 
кваліфікації вчителів : [навчально-методичний посібник / 
автори-упоряд.  : О.  О.  Новак, Н.  І.  Білик]. – Полтава : АСМІ, 
2008. – 192 с.

Розкриваються психолого-педагогічні засади організації 
навчання дорослих. Описано інтерактивні методи, що можуть 
бути використані ведучим на різних етапах заняття, а також 
приклади їх використання в системі підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. 

Психодіагностика особистості підлітка: навчальний 
посібник із психологічної практики для студентів-бакалаврів 
педагогічних і психологічних спеціальностей / за ред. 
О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – К. : Видавничий Дім «Слово», 
2009. – 136 с.

У навчально-методичному посібнику викладено мету, 
зміст, завдання психологічної (пропедевтичної) практики для 
майбутніх педагогів і психологів, які опанували курси загальної, 
вікової та педагогічної психології. 

Видання кафедри, що мають гриф Міністерства освіти і науки 
України

1. Видання кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (до-
відник у двох частинах «Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика» 
за ред. П.  І. Матвієнка, С. Ф. Клепка, Н.  І. Білик) схвалено до надання гри-
фу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (протокол засідан-
ня Комісії з педагогіки, психології та управління загальною середньою осві-
тою Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 
України від 2 жовтня 2008 року № 1).

2. Навчально-методичний посібник кафедри педагогічної майстернос-
ті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського («Всеполтавський посвіт школи-родини» (за 
ред. П. І. Матвієнка, Н. І. Білик) рекомендовано до видання із резолюцією 
«Схвалено для використання у навчально-виховному процесі» (протокол 
засідання Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-
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методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 
25.06.2008 р. № 27).

Статті науковців кафедри педагогічної майстерності можна прочитати в педа-
гогічних і психологічних журналах: «Освіта і управління»; «шлях освіти»; «Наука 
і освіта»; «Початкова школа»; «Виховання людини»; «Педагогіка і психологія»; 
«Образование»; «Педагогический вестник Кубани»; «Директор школи, ліцею, гім-
назії»; «Відродження»; «Народное образование»; «Постметодика»; «Імідж сучас-
ного педагога»; «Педагогіка толерантності» т. ін. 

Науково-методична діяльність

Сучасність вимагає від ІППО якісних результатів, що передбачає здійснення 
підготовки не лише вчителя-предметника, а й вчителя-професіонала (вчителя-
менеджера, вчителя-філософа, вчителя-інновтора, вчителя-митця, вчителя-
дослідника) зі спеціальною ерудицією, розвинутим аналітичним і творчим мис-
ленням. 

У пошуках вищезазначеного було розроблено курси підвищення кваліфікації 
для вчителів незалежно від їх фаху (автор – Н. І. Білик):

•	 1997 – курси-ОДГ (курси як організаційно-діяльнісна гра) за проблемою 
«Розвиток і саморозвиток творчого мислення педагогічного колективу» на 
базі окремого навчального закладу з метою підготовки колективу до від-
криття нової моделі школи. Після проведення курсів загальноосвітні на-
вчальні заклади набули статусу: Жовтневий еколого-валеологічний НВК 
Решетилівського району (1997); Великопавлівська спеціалізована школа 
Зіньківського району (2001); Решетилівська гімназія (2002); Калениківська 
спеціалізована школа Решетилівського району (2003); Гадяцька спеціалізо-
вана школа № 2 (2004); Решетилівська спеціалізована школа розвитку ди-
тини I ступеня (2006).

•	 1999 – річні інтегровані курси-ПДГ (пролонгована ділова гра) за пробле-
мою «Розвиток і саморозвиток творчого потенціалу вчителя-дослідника» 
для вчителів гуманітарних дисциплін навчальних закладів для творчої об-
дарованості; 2009 – для вчителів гуманітарних дисциплін Лохвицького  
району;

•	 з 2002 – проблемні курси «Розвиток і саморозвиток творчого потенціалу 
педагога» для педагогічних працівників ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації. Було 
проведено 16 курсів (637 осіб) – це технікуми, коледжі, інститути (табл. 3);

•	 2003 – дистанційні консалт-курси для педагогічних працівників, які пре-
тендують на вищу кваліфікаційну категорію (чутівський район);

•	 2008 – тренінг-курси за темою «Принципи розвитку інноваційної ді-
яльності педагогічного колективу» на базі Котелевської гімназії імені  
С. а. Ковпака; 2009 – на базі Котелевської ЗОш І–ІІІ ступенів.
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Таблиця 4

Перелік курсів за замовленням ВНЗ І–ІІІ рівнів акредитації, 
проведених у 2002-2009 рр.

№
з/п Замовник К-сть

слухачів
Термін 

проведення
Відповідальний

від ВНЗ

1. Комсомольський політехнічний 
технікум 25 15–23.01. 2002 Каплун І. П.

2. Лубенський лісний технікум 25 15–23.06. 2002 Сендзюк Р. В.
3. Полтавський технікум харчових 

технологій
25 8.–16.01. 2003 Попенко В. Д.

4. Комсомольський політехнічний 
технікум
Полтавський державний 
аграрний коледж управління і 
права

3

26

22.02–2.03. 
2003

Каплун І. П.

Олійник Г. а. 
5. Лубенський державний технікум 

Полтавської аграрної академії 25 22–30.03 2003 Слісаренко а. І.

6. Полтавський інститут економіки 
і права Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини 
«Україна»

30+1 22–30.11. 2003 Мучник Л. М.

7. Полтавський філіал академії 
статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України 12

І етап –
22–7.12.2003

ІІ етап –
3–5.01. 2004

хотетовський Б. С.

8. Лубенський лісний технікум
23 10–18.01.2004 Сендзюк Р. В.

9. Полтавський будівельний 
технікум транспортного 
будівництва

25 7–15.02.2004 Рибка В. Г.

10.
Полтавський аграрний коледж 
управління права
Полтавський політехнічний 
коледж

1 1–6.03,
9–12.03.2004 Олійник Г. а.

20+7 1–6.03,
9–12.03.2004 Рискін В. а.
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11. хорольський агропромисловий 
коледж 25 15–23.01.2005

12. Комсомольський політехнічний 
технікум 9–27.01.2007 Каплун І. П.

13. Полтавський інститут 
Міжрегіональної академії 
управління персоналом

30 5–16.02.2007 Нестеренко Н. М.

14. Лубенський лісотехнічний 
коледж 23

І етап
15–19.06.2007

ІІ етап
10–16.12.2007

Сендзюк Р. В.

15. Полтавський технікум харчових 
технологій Національного 
університету харчових технологій 30 08–18.01.2008 Палаш а. а.

16. Лубенський фінансово-
економічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії

30 2–13.02.2009 Огієнко Л. І.

ВСЬОГО: 637

Нові форми роботи зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стратегічні орієнтири ІППО передбачають реформування і збагачення змісту, 
форм і методів роботи, що враховують освітні, культурні, наукові та соціально-
економічні умови становлення держави. Кафедра педагогічної майстерності є іні-
ціатором упровадження таких форм науково-методичної роботи із слухачами 
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

•	 педагогічні студії;
•	 творчі лабораторії; 
•	 педагогічні майстерні; 
•	 психологічні тренінги; 
•	 регламентовані дискусії;
•	 панорами методичних і творчих 

ідей; 
•	 методичний фестиваль;
•	 майстер-класи; 
•	 тренінги;

•	 бліц-турніри; 
•	 калейдоскоп ідей;
•	 дискусійні творчі групи;
•	 фрагментарій уроків;
•	 «круглі столи»;
•	 виїзні засідання кафедри;
•	 організаційно-діяльнісні ігри;
•	 відеопанорама фрагментів 

уроків;
•	 рольові ігри.
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Наукове керівництво та консультування

•	 СДГ «школа-родина» (Н. І. Білик, з 1997 р.);
•	 «шПМ (школа педагогічної майстерності) шалви амонашвілі» (Н. І. Білик, 

з 2008 р.).
•	 Обласна школа організаційного розвитку і педагогічної майстерності для 

директорів і практичних психологів (а. М. Карамушка, Н. І. Білик, 2007–
2008 рр.).

Спеціальна дослідницька група «Школа-родина»
До СДГ «школа-родина» входить 38 малих осередків регіону (дошкільних на-

вчальних закладів – 6; загальноосвітніх – 23; навчальних закладів для творчої об-
дарованості дитини: ліцеї, гімназії, спеціалізовані школи, НВК – 9). 

У роботі СДГ враховуються:
–  дидактичні принципи навчання та виховання: гуманізація, демократизація, 

диференціація, індивідуалізація, оптимізація;
–  науково-методична база загальноосвітніх навчальних закладів; 
–  рівень професійної компетентності керівників, учителів загальноосвітніх і 

вихователів дошкільних навчальних закладів;
–  матеріально-технічна база навчальних закладів;
–  різноманітність типів навчальних закладів;
–  застосування в навчально-виховному процесі інноваційних технологій та 

активних методів навчання;
–  оновлення змісту освіти через варіативність шкільного компонента;
–  взаємодія навчального закладу, школи, сім’ї та громадськості т. ін.
Ведеться співпраця із родинним клубом «Затишок» Комсомольської ЗНЗ № 6, 

Полтавським ДНЗ № 37 щодо впровадження нетрадиційних форм роботи з бать-
ками (суботні зустрічі, родинні свята, відеопанорами). Спостерігається збільшен-
ня кількості класів, навчальних закладів Полтавщини, які впроваджують концеп-
цію школи-родини – від класу-родини до школи-родини. Існують класи-родини, 
початкові школи-родини, дошкільні заклади-родини, школи-родини в Полтаві, 
Кременчуці, Комсомольську та у Гадяцькому, Решетилівському, чутівському, 
шишацькому, Гребінківському, Полтавському, Зіньківському, Машівському, 
Новосанжарському, Лубенському, Карлівському, хорольському, чорнухинському 
районах.

П. І. Матвієнко сконструював технологію формування дерева родоводу та іс-
торичної хроніки роду, постійно надавав методичну допомогу педагогам щодо си-
стемного вивчення історії своїх родин. Методичні рекомендації з цих питань умі-
щені в науково-методичному посібнику «Всеполтавський посвіт школи-родини». 
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Наукове керівництво навчальними закладами та їх консультування:

н. І. Білик:
Кременчуцький ліцей № 4 – робота над проблемою «Саморозвиток, самоак-

туалізація й самореалізація особистості вчителя та учня в умовах 12-річного на-
вчання в ліцеї» (з 1999 р.);

хорольська гімназія – робота над проблемою «ціннісні засади української ро-
дини в умовах особистісно зорієнтованої освіти» (з 2002 р.). 

Громадська активність

•	 Співробітники кафедри (Н. І. Білик, О. О. Новак ) є членами Української 
асоціації імені  Василя Сухомлинського (з 08.06.2004). З метою популя-
ризації педагогічних ідей В.  О.  Сухомлинського вищезазначеними спів-
робітниками видано журнал «Імідж сучасного педагога» № 9, 2003 з теми 
«Василь Сухомлинський і творча особистість учителя» та № 2 – 3, 2004 з 
теми «Проблеми сільської школи», присвячений 85-річчю з дня народжен-
ня І. Г. ткаченка, соратника і послідовника В. О. Сухомлинського. 

•	 Н. І. Білик  – координатор обласної організації Всеукраїнської дитячої спілки 
(ВДС) «екологічна варта» (з 1999 року). Функціонують 42 міські та районні 
ВДС області. Впроваджено факультатив «Дім, в якому ти живеш». Ведеться 
підготовка тренерів-екологів на базі екотабору в Батилимані. Проводяться 
акції: «Посади своє дерево», «До чистих джерел», «Первоцвіти», «шкільне 
подвір’я», «Не рубай ялинку» т. ін. Завдяки екологічному фестивалю «я го-
лос віддаю на захист природи» проводяться конкурси на кращий плакат, 
фотографію, малюнок т. ін. Вартівцям безкоштовно видається екологічна 
бібліотечка. Найкращі варти: шишацької спеціалізованої школи еколого-
українознавчого напряму імені  В.  І.  Вернадського, Жовтневого еколого-
валеологічного НВК Решетилівського району, Комсомольської гімна-
зії імені В. О. Нижниченка, Комсомольського НВК імені Л. І. Бугаєвської, 
Новокочубеївської ЗОш І–ІІІ ступенів чутівського району.

Таблиця 5
КПМ – учасник виставок інноваційних розробок

Назва виставки Назва матеріалів Хто 
підготував Результат

Конкурс інноваційних 
розробок Iv Міжнародної 
виставки-презентації 
«Інноваційні технології 
навчання» 30 жовтня - 1 
листопада 2007 р.

Номінація «Інновації у 
післядипломній освіті»
Курси як організаційно-
діяльнісна гра (курси-ОДГ) 
для окремого педагогічного 
колективу

Н. І. Білик Грамота
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П’ята виставка-презентація
Міністерства освіти і науки 
України «Інноваційні 
технології навчання»
29-31 жовтня 2008 р. (м. Київ)

Номінація «Висвітлення у 
засобах масової інформації 
інновацій для освітян»
Висвітлення інноваційних 
технологій навчання у науково-
практичному освіт ньо-
популярному журналі «Імідж 
сучасного педагога»

Н. І.Білик Грамота

Одинадцята міжнародна 
виставка навчальних зак ладів 
«Сучасна освіта в Україні – 
2008»

Упровадження сучасних 
досягнень освіти і науки через 
журнал «Імідж сучасного 
педагога» (10 років з дня 
заснування журналу)

Н. І. Білик
Срібна 
медаль 
ПОІППО

Одинадцята міжнародна 
виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 
2008»

Номінація «Упровадження 
нових методик і інноваційних 
технологій у навчально-
виховний процес»
Дистанційні консалт-курси 
для вчителів вищої категорії та 
досвідчених директорів.

Н. І. Білик 
Срібна 
медаль 
ПОІППО

Одинадцята міжнародна 
виставка навчальних закладів 
«Сучасна освіта в Україні – 
2008»

Номінація «Упровадження 
здобутків педагогічної науки в 
освітню практику»
Удосконалення дидактичного 
забезпечення системи 
післядипломної педагогічної 
освіти

Н. І.Білик 
О. О. Новак

Срібна 
медаль 
ПОІППО

Виставка-презентація
Міністерства освіти і науки 
України
«Інноватика в освіті України»
2-4 грудня 2009 року 
(м.  Київ)

Номінація «Інноватика
у вищій освіті»
Упровадження нових методик 
і інноваційних технологій у 
навчально-виховний процес.
Дистанційні консалт-курси 
для вчителів вищої категорії та 
досвідчених директорів.

Н. І.Білик 

Почесна 
грамота 
МОН 
України

І Всеукраїнська виставка
 «Музейна палітра України, 
2009 р.

4 виставкових стенди – 30 
матеріалів (посібники, 
фотодокументи, журнали «Імідж 
сучасного педагога»

Н. І. Білик 
2 Дипломи
аПН 
України

При кафедрі педагогічної майстерності ПОІППО діє редакційна рада 
науково-практичного освітньо-популярного  

журналу «Імідж сучасного педагога»  у такому складі:

В. В. Зелюк (голова), Н. М. Барболіна, Н. І. Білик, М. В. Гриньова, В. Р. Ільченко, 
І. М. Момот, В. П. шпак



розділ 3.  РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ (1994 – 2010)

308

Видавець-засновник: ТОВ «АСмІ». 
Співзасновники: Полтавський державний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка та Полтавський обласний інститут післядипломної педагогіч-
ної освіти імені м. В. Остроградського. 

Заснований 1 червня 1999 р.
Головний редактор – кандидат педагогічних наук, доцент н. І. Білик.
Фахове видання з педагогічних наук (Постанова Президії ВаК України № 

1-02/5 від 10 травня з 2000 року). 
Передплатний індекс в Україні – 37543 (Свідоцтво про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації Міністерства юстиції України. Серія КВ 
№ 14968-3940 ПР).

Головна ціль журналу: «людина лише там чогось досягає, де сама вона ві-
рить у свої сили» (Л. Фейєрбах).

Основні напрями діяльності журналу:
•	 формування іміджу навчального закладу, педагога, студента, учня;
•	 Ваш і  наш спосіб мислення;
•	 Ваш образ  в очах інших людей;
•	 представлення Вашої та нашої педагогічної життєтворчості;
•	 відображення Вашого та нашого педагогічного дійства;
•	 шкільна педагогіка та психологія сьогодення;
•	 педагогічна технологія формування особистості учня;
•	 педагогічна технологія реалізації творчого потенціалу вчителя.

Завдання:
•	 широко інформувати освітянську громадськість про здобутки науки і пе-

редового педагогічного досвіду;
•	 інформувати про надбання вітчизняної та світової педагогічної науки та практики;
•	 висвітлювати інноваційні підходи до теорії навчання та виховання;
•	 допомагати керівникам шкіл, методичних об’єднань, творчих груп тощо з 

проблем управління школою, підвищення ефективності її роботи; 
•	 використовувати багатий фонд напрацьованих наукою і практикою ідей, 

технологій.
З роками журнал набирає вагомості, сприяє розвитку та саморозвитку особис-

тості педагога через його публікації, а це стимулює його до продуктивної діяль-
ності, а також є дієвим засобом духовного збагачення педагога та допомагає ви-
кликати і підтримати інтерес до пізнання світу дітей, яких він навчає.

За 10 років у журналі мають публікації 2 078 авторів, серед яких:
138 докторів наук (88 докторів педагогічних наук); 
615 кандидатів наук (457 кандидатів педагогічних наук);
1 325 викладачів, аспірантів, асистентів, учителів, директорів, методистів, 

студентів, учнів.
Обсяг 99 номерів журналу – 5 534 с., що становить 654, 15 д. а.
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Упродовж 1999–2009 років видано 99 номерів:

Рік 19
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20
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журналу 1–
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40
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9
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9
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9
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–7

9

80
–8

7

89
–9

9

Спецвипуски журналу, підготовлені спільно з іноземними партнерами:

№ 4–5, 2002 – «Педагогічна концепція а. С. Макаренка і Європа»
№ 5–6, 2003 – «Стратегія ноосферної освіти» 
№ 8-9, 2004 – «Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи» 
№ 6-7, 2005 – «Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії»
№ 2, 2006 – «Педагогічна царина фольклористики»
№ 5–6, 2006 – «Перспективи художньо-педагогічної освіти» 
№ 4, 2007 – «Логопедичні знання – вчителю»
№ 7–8, 2007 – «Лідерство в освіті»
№ 1–2, 2008 – «антон Макаренко – педагог сучасності»
№ 7–8, 2008 – «Проектування освітніх систем»
№ 9–10, 2008 – «Реабілітаційна педагогіка»
№1, 2009 – «Оцінювання якості праці викладача і студента»
№ 6–7, 2009 – «Корекційно-педагогічна допомога дітям»

Журнал був представлений на:

•	 Всеукраїнських педагогічних виставках друкованої продукції у ялті (2000), 
Сумах (1999, 2000); 

•	 Українському конгресі з математичної освіти (2001); 
•	 Іv–х Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні (2002–2007); 
•	 виставці у рамках v Всеєвропейської конференції міністрів охорони на-

вколишнього середовища «Довкілля для Європи» (2003); 
•	 х Всеукраїнських педагогічних читаннях В. О. Сухомлинського (2003); 
•	 Всеукраїнських педагогічних читаннях М.В.Остроградського (1997–2007); 
•	 четвертій виставці-презентації «Освіта України «Інноваційні технології 

навчання» (2007);
•	 Міжнародному конкурсі імені а. С. Макаренка (2008, Москва);
•	 Міжнародних макаренківських читаннях-2008 «Макаренко ххІ: невико-

ристані можливості» (2008, Москва);
•	 хІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 

2008»;
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•	 х Міжнародному тижні освіти дорослих в Україні (2009);
•	 Іv Міжнародній конференції з гуманної педагогіки (2009);
•	 Всеукраїнській виставці «Музейно-педагогічна палітра України» (2009)

    Журналом започатковані конкурси:

2000 – «Мисткині Полтавщини»;
2000–2001 – «Дизайн сучасної школи»;
2002–2012 – «авторська збірка поезій школяра»; «Урок ОБЖ»;
2004–2007 – «Сільська школа»;
2008–2009 – «Сучасний навчальний заклад».

Нагороди журналу
 
•	 Грамота Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педаго-

гічних працівників (1999);
•	 Грамота управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміні-

страції (2003);
•	 Грамота Полтавської обласної державної адміністрації (2003);
•	 Почесний диплом Міністерства освіти і науки України і академії педаго-

гічних наук України за участь у четвертій виставці-презентації «Освіта 
України «Інноваційні технології навчання» (2007);

•	 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008);
•	 Диплом аПН України за участь у Всеукраїнській виставці «Музейно-

педагогічна палітра України» (2009).

Перспективи кафедри педагогічної майстерності

Відповідно до місії ПОІППО «Сприяти професійному розвитку педагогів за-
для підвищення якості освіти у Полтавській області» та пріоритетної проблеми 
кафедри педагогічної майстерності «Удосконалення педагогічної майстерно сті 
в умовах особистісно зорієнтованої освіти» створено Всеукраїнську Інтернет-
лабораторію «Проектування регіональних освітніх систем підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників». 

У найближчому майбутньому кафедра педагогічної майстерності планує ви-
вчити психолого-педагогічні ресурси навчання дорослих Полтавської області з 
метою оптимізації умов професійного зростання педагогічних працівників, до 
яких відносимо як внутрішні (самоактуалізація, саморозвиток, особистісні по-
треби тощо), так і зовнішні (ПОІППО, методичні кабінети, видання, технології 
навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти тощо), а також 
запровадити тестовий контроль рівня якості психолого-педагогічних знань слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
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Кафедра методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти імені  М.  В.  Остроградського створена у 2002 році 
з метою реалізації Національної доктрини розвитку освіти (Указ Президента 
України 17 квітня 2002 р. №347/2002), «Регіональної програми розвитку загальної 
середньої освіти» (1999–2012 рр.), обласної програми впровадження профільного 
навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 2008–2010 рр. 

Колектив кафедри проводить роботу за такими основними напрямами:
•	 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до концеп-

туальних засад розвитку післядипломної педагогічної освіти в Полтавській 
області.

•	 Упровадження в освітню практику інноваційних систем: особистісно орі-
єнтованого та компетентнісно орієнтованого навчання; інтерактивних 
технологій навчання; профільного навчання; проектних технологій; роз-
вивального навчання; комплексного оцінювання дидактичного процесу.

•	 Вивчення, узагальнення та поширення досвіду профілізації старшої школи 
й інноваційної діяльності вчителів регіону.

•	 Вивчення стану допрофільного навчання в освітніх закладах області з ме-
тою популяризації кращого передового педагогічного досвіду.

•	 Розробка науково-методичного обґрунтування профільної та компетент-
нісно орієнтованої освіти.

Кафедра здыйснює дослідження проблеми «Формування ключових життє-
вих компетентностей у процесі профільного навчання». Викладачі беруть участь 
у міжнародних, всеукраїнських та обласних конференціях з актуальних проблем 
сучасної освіти; проводять постійний діючий зональний семінар «Формування 
ключових життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в загаль-
ноосвітніх навчальних закладах області». 

Кафедра здійснює науково-методичне керівництво спеціальними дослідниць-
кими групами: учителів української мови та літератури, етики, російської мови 
та літератури, вчителів трудового навчання, педтехнології «Довкілля» в початко-
вій школі.

У 2003 році були підготовлені альтернативні варіанти заліку з історії, україн-
ської мови та літератури, навчальні програми для 3–4 класу «я і Україна. Довкілля», 
«Історія України» (О. П. Єрмак), «Синхронне календарно-тематичне планування курсів 
всесвітньої історії, історії України та історії Полтавщини на 2003–2004 н. р.» для 6–9 
класів, а також «Програма курсу з історії Полтавщини» для 6–11 класів, спецкур-
сів «Мистецтво аналізу художнього твору» (В. В. чирка), «Нові педагогічні тех-
нології на уроках словесності» (О. П. Коваленко). Викладачі кафедри провели об-
ласні методичні семінари на тему «Індивідуалізація, диференціація і профіліза-
ція навчання» (О. П. Коваленко, квітень 2003), з інтерактивних методів навчання 
на уроках словесності (О. П. Коваленко ), «Довкілля» (В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз ).
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члени кафедри брали участь в організації та проведенні Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Формування цілісності природничо-наукових 
знань школярів», регіональних конференцій «Злука українських земель 1919 р. – 
важливий етап на шляху творення української держави», «Легенда про Марусю 
чурай», «Переяславська Рада 1654  р.», «Партизанський рух на Полтавщині в 
роки Великої Вітчизняної війни», «Громадянське виховання засобами мови та 
літератури» (В. В. чирка, О. П. Коваленко), «Літературний дискурс: генезис, ре-
цепція, інтерпретація (літературний, культурологічний, методичний аспекти)» 
(В.  В.  чирка), міжнародних конференцій «Модернізація та реформування се-
редньої, вищої і післядипломної освіти в СНД: досвід, проблеми, перспекти-
ви» (харків, Л. а. Романець), «Довкілля і Європа», круглих столів, присвячених 
140-річчю від дня народження В. І. Вернадського, «Володимир Короленко і Олесь 
Гончар – суспільний еталон і моральний авторитет», «Духовно-моральне вихо-
вання учнівської молоді на основі християнських цінностей» (В. В. чирка). 

У 2004 році співробітники кафедри працювали над науковою темою «Проблема 
профілізації школи та формування життєвих компетентностей учнів у світлі ре-
форм переходу на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стан-
дартів освіти».

Наукові дослідження викладачів здійснювалися за напрямами: «Інформаційно-
технологічні компетентності в післядипломній освіті» (Л.  Ф.  Пашко), 
«Впровадження особистісно зорієнтованої технології в навчально-виховний 
процес» (Л. В. Малаканова), «Впровадження громадянської освіти в навчально-
виховний процес» (О. О. Магдик), «Формування мовних компетенцій у процесі 
викладання рідної мови та літератури» (О. П. Коваленко), «екологізація предме-
тів природничого циклу та особливості викладання біології у класах гуманітарно-
го профілю» (І. О. Козак), «Вивчення українсько-західноєвропейських зв’язків у 
курсі літературної освіти» (я. Г. Вовк ).

У 2005 році активно здійснювалася науково-методична робота та видавни-
ча діяльність кафедри проведено Всеукраїнську науково-практичну конферен-
цію «Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення». Підготовлений до 
друку збірник матеріалів конференції, які впроваджуються у навчальний процес 
ПОІППО.

У 2006 році кафедра видала модульний посібник «Науково-методичні осно-
ви змісту сучасної освіти» (матеріали лекцій). Викладачі провели обласний се-
мінар «Інноваційні системи навчання та перспективи їх застосування в системі 
шкільної освіти». Досліджувалися проблеми компетентнісно орієнтованої осві-
ти в умовах сьогодення та особливості формування галузевих компетентностей 
у системі післядипломної освіти (к. пед. н., доц. Л. Ф. Пашко), досліджено тему 
«Українсько-західноєвропейські зв’язки у шкільному курсі літературної освіти» 
(к. філ. н., доц. я. Г. Вовк); досліджено та проведено аналіз змісту інтегративних 
курсів з природознавства для старшої школи (д. пед. н., ст. викл. К. Ж. Гуз); до-
сліджено проблеми ефективності теоретичних і методичних основ формуван-
ня цілісності знань про природу в учнів середньої школи (д.  пед.  н., професор 
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В. Р. Ільченко). Видано матеріали конференції «Компетентнісно орієнтована осві-
та в умовах сьогодення», випущено науково-методичний посібник «Проектне ба-
чення компетентнісно спрямованої 12-річної школи», монографію : «Література 
рідного краю: теоретико-методичний аспект» (Лисенко а. В.).

У 2007 році видано: науково-методичний посібник «Профільне навчан-
ня: досвід, упровадження, інноваційні технології»; каталоги профільних про-
грам і матеріали щодо впровадження профільного навчання в ЗНЗ області (ви-
кладачі кафедри); науково-методичний посібник «Методика викладання кур-
су «Природознавство. Довкілля» у 5–6 класах (для 12-річної школи)» (К. Ж. Гуз, 
В. Р. Ільченко).

У 2008 році була проведена Всеукраїнська науково-практична конферен-
ція «Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика». 
Матеріали конференції впроваджуються в практику роботи курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників.

Підготовлені до видання науково-методичні посібники: «Науково-методичні 
основи змісту сучасної освіти»; «Оцінювання знань учнів у процесі профільно-
го навчання»; «Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні техноло-
гії»; «Методика викладання курсу «Природознавство. Довкілля» у 5–6 класах (для 
12-річної школи)».

Викладачі кафедри підготували навчально-методичний комплекс щодо орга-
нізації освітнього процесу для педагогічних працівників, якы одержують другу 
вищу освіту за спеціальністю 7.0101.03 «Педагогіка і методика освітньої галузі 
«Природознавство».

Із дня заснування кафедри на ній працювали: Н.  І.  Самойленко  (канд. іс-
тор. наук), Л.  В.  Малаканова (к.  пед.  н.), В.  а.  Іноземцев, В.  О.  цехановська, 
О. О. Магдик, Л. О. Стрюк, І. Б. Гарус, Л. а.Романець, І. О. Козак, О. О. Настаченко, 
е. Б. яворський (канд. фіз.-мат. наук, професор), я. Г. Вовк (канд. філолог. наук, 
доцент), а. В. Лисенко (канд. пед. наук, доцент) 

Сьогодні кафедра працює у такому складі:
•	 Пашко Людмила Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. за-

відувачки кафедри
•	 Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, ака-

демік академії наук вищої освіти
•	 Корягіна Наталія Віталіївна – в. о. доцента
•	 Гуз Костянтин Жоржович – доктор педагогічних наук, доцент 
•	 Овчаров Сергій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент
•	 Ільченко Олексій Георгійович – кандидат педагогічних наук, доцент
•	 Ільченко Віра Романівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 

член НаПН України
•	 Кравченко тамара Олексіївна – в. о. доцента
•	 Єрмак Олександр Петрович – кандидат історичних наук, доцент
•	 Гелеверя Рита Олександрівна – старший викладач
•	 Коваленко Ольга Павлівна – старший викладач
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•	 чирка Валентина Василівна – старший викладач
•	 Симоненко Людмила Іванівна – лаборант
Перспективними напрямами діяльності кафедри методики змісту освіти є 

науково-дослідницька робота на тему: «Формування ключових життєвих ком-
петентностей у процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних за-
кладах області», зокрема, «Підготовка вчителя до формування ключових жит-
тєвих компетентностей учнів у системі післядипломної педагогічної освіти», 
«Компетентнісний підхід до сучасної освіти: формування життєво необхідних і 
галузевих компетентностей школярів», «теоретичні та методичні основи форму-
вання цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи», «теоретико-
методичні засади навчання природознавства в основній і старшій школі», 
«Навчальне середовище учнів 1-12 класів», «Компетентнісний підхід до сучасної 
освіти: формування життєво необхідних галузевих компетентностей школярів», 
«Інформатизація навчального процесу сучасних закладів освіти», «Формування 
компетентнісної особистості на уроках словесності», «Підготовка майбутніх вчи-
телів до проведення експериментальних досліджень з галузі природознавства». 
Планується видання наукових записок ПОІППО (курикулум 12-річної профіль-
ної школи). Випуск № 1 матиме назву «Концепції та методичні моделі вивчення 
змісту освітніх галузей у профільній школі». 
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Кафедра менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського створена у 1999 р. з метою 
забезпечення використання теоретичних надбань і досвіду управління в галузі 
освіти у роботі з керівними педагогічними кадрами, підвищення рівня управлін-
ської компетентності педагогів. 

Свою діяльність кафедра розпочала у такому складі:
•	 Кравченко Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент; у 2000 р. – 

в. о. завідувача кафедри; 2001 – 2002 рр. – доцент, з 2007 р. – професор ка-
федри менеджменту освіти; у 2009 році захистила докторську дисертацію; 
нині – завідувач кафедри культурології Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка.

•	 Горбаньова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри у 2000 р., 
нині – начальник управління освіти виконавчого комітету Полтавської 
міської ради.

•	 Онацько Володимир Григорович – старший викладач кафедри у 2000 р., у 
наш час – директор Полтавського обласного комунального підприємства 
прикладних інформаційних технологій «Освітаінфоком». 

•	 Дзюба Тетяна Михайлівна – кандидат психологічних наук; з 2000 по 2007 рр. пра-
цювала на посадах методиста, старшого викладача, доцента кафедри. У 2007 
р. захистила кандидатську дисертацію і почала працювати у Полтавському 
державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

•	 Шапошник Людмила Миколаївна – лаборант кафедри у 2000 – 2002 рр., пра-
цює менеджером агенції нерухомості «Фікон».

З 2000 по 2008 рр. завідувачем кафедри працював Охріменко Іван Володимирович, 
кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, дій-
сний член Міжнародної кадрової академії при юНеСКО, колишній начальник 
управління освіти і науки Полтавської ОДа, автор понад 40 друкованих наукових 
праць, зокрема 15 науково-методичних посібників. 

Кадровий склад кафедри Іван Володимирович формував із передових науков-
ців і практиків, також залучав молодих працівників для дослідження та розвитку 
освітнього менеджменту на Полтавщині. 

так, у різні роки на кафедрі працювали:
•	 Бойко Алла Микитівна – доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НаПН України; у 2001 – 2007 рр. – професор кафедри ме-
неджменту освіти; нині – завідувач кафедри педагогіки Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

•	 Гуз Костянтин Жоржович – доктор педагогічних наук, старший науко-
вий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогі-
ки НаПН України; у 2001–2002 рр. – доцент кафедри менеджменту освіти. 
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•	 Шиян Надія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри хімії Полтавського державного педагогічного університету імені  
В. Г. Короленка; у 2007 р. – професор кафедри менеджменту освіти.

•	 Пашко Микола Семенович – кандидат історичних наук, доцент; у 2005 – 
2007 рр. – доцент кафедри менеджменту освіти.

•	 Цебрій Ірина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри все-
світньої історії і методики викладання Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка; у 2003 – 2004 рр. – доцент ка-
федри.

•	 Самойленко Наталія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент; у 2002 р. 
– доцент кафедри менеджменту освіти, нині працює в Національному тех-
нічному університеті імені ю. Кондратюка.

•	 Самодрин Анатолій Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент; у 
2007 р. – доцент кафедри менеджменту освіти; нині працює завідувачем 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Кременчуцького інституту 
Дніпропетровського університету економіки та права.

•	 Гальченко Іван Васильович – заслужений працівник освіти України; стар-
ший викладач кафедри, директор Кременчуцького педагогічного училища 
імені а. С. Макаренка, у 2007 р. – старший викладач кафедри менеджмен-
ту освіти.

•	 Гончаренко Іван Дмитрович – директор Полтавської ЗОш І–ІІІ ступенів 
№ 13, у 2007 р. – старший викладач кафедри.

У 2009 році на кафедрі працюють:

•	 Зелюк Віталій Володимирович – кандидат педагогічних наук, ректор 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського, з 2008 р. – на посаді професора кафедри, з 
2009 – завідувач кафедри. 

•	 Гавриш Римма Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент; з 2008 р. 
працює доцентом кафедри;

•	 Королюк Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент; у 2001 – 
2003 рр. – працювала старшим викладачем; у 2003 – 2008 рр. – доцентом, а 
з 2008 р. до 2009 р. – завідувач кафедри менеджменту освіти.

•	 Водолазська Тетяна Володимирівна – в. о. доцента кафедри з 2007 р.
•	 Кравченко Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент.
•	 Перебийніс Василь Іванович – доктор економічних наук, професор; завіду-

вач кафедри маркетингу Полтавського університету споживчої кооперації 
України; працює на кафедрі з 2007 р.

•	 Резніченко Зоя Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафе-
дри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка; з 2007 р. – доцент кафедри ме-
неджменту освіти.
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•	 Павленко Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, начальник 
відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації; з 2007 р. пра-
цює доцентом кафедри.

•	 Іноземцев Віктор Анатолійович – директор Полтавського кооперативного 
технікуму; працює на посаді в. о. доцента кафедри менеджменту з 2008 р.

•	 Васильєв Василь Дмитрович – методист, працює на кафедрі з 2009 р.
•	 Мовілян Віта Іванівна – лаборант, працює на кафедрі з 2004 р.
Створення кафедри було зумовлено специфікою навчальної, науково-

методичної і науково-дослідницької роботи інституту, спрямованої на підвищен-
ня функціональної компетентності керівників шкіл. З 1999 р. у своїй діяльності 
кафедра зосереджує увагу на підготовці керівних кадрів області, працює над про-
блемою «Модернізація управлінської діяльності керівника сучасної школи». 

Провідною ідеєю діяльності кафедри є положення про цілеспрямоване фор-
мування професійної управлінської компетентності, що забезпечує підготовку 
керівника-лідера до реалізації процесів реформування школи на сучасному етапі.

У ході роботи над проблемою викладачами кафедри розроблено курс лекцій 
«Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону».

Змістовий компонент нової оптимальної програми курсової підготовки керів-
них кадрів визначається змінами, що відбуваються в суспільстві, а також у систе-
мі середньої освіти. Курсова підготовка здійснюється в очній формі на тритижне-
вих курсах директорів шкіл та їх заступників. Програма підвищення кваліфікації 
керівників шкіл є диференційованою за рівнем професійної кваліфікації, управ-
лінського досвіду й інтересу слухачів, змістом навчальних складових і модулів. 
Окрім того, вона є індивідуально спрямованою і практично орієнтованою на слу-
хача.

Кафедра здійснює науково-методичну роботу, що передбачає дослідження ме-
тодологічних засад теорії і практики навчального процесу у публікаціях виклада-
чів кафедри, методичних посібниках і рекомендаціях.

На курсах підвищення кваліфікації викладачі кафедри проводять практич-
ні заняття з урахуванням сучасних проблем розвитку освіти: «Фандрайзинг як 
метод залучення додаткових ресурсів для розвитку школи»; «Інноваційні під-
ходи до розвитку управлінської компетентності керівника в сучасних умовах»; 
«Менеджмент освіти як система соціального управління організацією в сучас-
них умовах»; «Маркетингова діяльність сучасного ЗНЗ», проводиться науково-
практична конференція з обміну досвідом «Розвиток інноваційного потенціалу 
керівника ЗНЗ».

Підвищення рівня управлінської компетентності керівника ЗНЗ на курсах під-
вищення кваліфікації забезпечується такими заходами, як практичні та семінар-
ські заняття; «круглі столи», що об’єднані застосуванням інтерактивних методів 
навчання, а саме: робота над проектом, аналіз управлінських ситуацій, рольові та 
ділові ігри, «мозкова атака», ігрове конструювання, методи «прес», «снігова куля», 
робота в малих групах, «прес-конференції» тощо.
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Відповідно до проблеми кафедри «Моделювання управлінської компетентнос-
ті керівника сучасної школи» здійснюється наукова і науково-дослідницька робо-
та кафедри за такими напрямами:

•	 навчальна діяльність;
•	 проведення науково-практичних конференцій і семінарів;
•	 наукові дослідження членів кафедри;
•	 вивчення кращих зразків управління школою;
•	 діяльність постійних семінарів;
•	 видавнича діяльність.

Наукові дослідження викладачів кафедри:

–  Розвиток управлінської культури керівника школи у процесі підвищення 
кваліфікації (С. В. Королюк).

–  Формування компетенцій керівника школи у сфері стратегічного управлін-
ня (В. В. Зелюк).

–  Інноваційна культура сучасного керівника ЗНЗ (Р. Л. Гавриш).
–  Компетентність керівника щодо експертизи освітнього середовища  

(т. В. Водо лазська).
–  Компетентністно-концентрична модель професіоналізму менеджера освіти 

(Л. М. Кравченко).
–  Методологічні засади менеджменту та маркетингу (В. І. Перебийніс).
–  Упровадження управлінських технологій керівниками навчальних закладів 

(З. В. Резніченко).
–  Компетентність керівника в організації науково-методичної роботи в школі 

(В. І. Павленко).
–  Компетентнісний підхід в освіті: управлінський аспект (В. а. Іноземцев).

Робота кафедри зорієнтована на проведення досліджень із розроблення моделі 
управління сучасною школою, впровадження педагогічного досвіду, керівництва 
творчими групами менеджерів освіти області. 

За період 2000 – 2008 рр. кафедрою було організовано та проведено науково-
практичні конференції та семінари:

2000 р.
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підготовки вчителя 

ххІ століття».
2001 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітній менеджмент: пер-
спективи розвитку та інновації».

«Круглий стіл» «Освітній менеджмент як провідний чинник освіти майбутньо-
го».
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Обласна науково-практична конференція «Науково-дослідницька та іннова-
ційна робота педагогів як умова зростання якості освіти». 

2002 р.
Обласний науково-практичний семінар «технологія конструювання колективу 

ЗНЗ. Робота з резервом керівних кадрів».
Обласна науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент загаль-

ноосвітнього навчального закладу».
2003 р.

Педагогічний міст «Дніпропетровськ – Полтава» на тему: «тенденції розвитку 
сільської школи в рамках проекту «Розробка системи регіональної освіти сіль-
ської школи».

Регіональний семінар для начальників відділів освіти та директорів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів на базі ЗНЗ Полтавщини спільно з керівниками 
освітніх закладів Дніпропетровської області «шляхи вирішення проблем про-
фільного навчання в сільській школі. Досвід, проблеми, перспективи».

Обласна конференція щодо створення обласного педагогічного товариства 
«Пошук».

2004 р.
Обласний семінар директорів шкіл і координаційної ради шкіл сприяння 

здоров’ю «екологічний простір у контексті освітнього менеджменту»;
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку управ-

лінської культури керівників закладів освіти».
2005 р.

«Круглий стіл» «Влада і громада в освіті: від подолання недовіри – до ефектив-
ної співпраці».

Спільний семінар Київського ОІПОПК та Полтавського ОІППО для керівни-
ків установ і закладів освіти «Впровадження регіональних програм і нових пед-
технологій у менеджменті діяльності сучасного керівника освітнього закладу».

Обласний навчальний семінар-практикум для директорів шкіл «Інноваційні 
форми організації діяльності педагогічної ради школи».

Обласний семінар «атестація керівника: сучасні тенденції, проблеми та пер-
спективи».

2006 р.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток 

управлінського потенціалу керівника загальноосвітнього навчального закладу».
Обласний семінар для директорів шкіл «Державно-громадське управління у 

сфері освіти».
2007 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент і дидактичний 
процес у післядипломній освіті».

Обласний семінар для молодих учителів «Інноваційні підходи на уроках мис-
тецького циклу в сучасній художній школі» на базі Державної спеціалізованої ху-
дожньої школи-інтернату І–ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні».
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2008 р.
Семінар для директорів шкіл Полтавської області «Потенціал краєзнавчо-

пошукової та туристичної роботи для сучасної освіти молоді «час та події від 
Гелона до Мазепи». 

Міжобласний семінар завідувачів районних методичних кабінетів Сумської та 
Полтавської областей «Компетенція районного методичного кабінету як іннова-
ційного центру педагогічних ідей». 

«Круглий стіл» для директорів шкіл «Використання спадщини а. С. Макаренка 
в організації навчально-виховного процесу. З досвіду роботи». 

Обласний семінар для начальників управлінь (відділів) освіти «як підвищити 
ефективність управління освітою». 

Конференція «Налагодження співпраці для освіти в сільських середовищах» 
(за українсько-польсько-нідерландським проектом).

Складовим компонентом науково-дослідницької роботи кафедри стала діяль-
ність спеціальної дослідницької групи «Пошук», яка була створена 26 січня 2001 р. 
з метою вивчення та розвитку інноваційних форм і методів управління сучасним 
загальноосвітнім навчальним закладом. До складу групи ввійшли творчі управ-
лінці області, серед них – директори-лідери (В. В. Кловацький, Н. І. Гарькава,  
М. І. Решетило, Л. В. Єрмак т. ін.), завідувачі РМК та провідні спеціалісти райво 
(а. Н. Мужайло, Р. І. артеменко), начальники райво (В. М. Лелюх, М. І. Величко). 
Основною формою роботи СДГ «Пошук» стали виїзні семінари. так, було прове-
дено 5 засідань:

•	 Кадрове забезпечення ЗНЗ в умовах реформування освітньої системи 
(Зіньківський район, 27.03.02).

•	 Самоменеджмент керівника ЗНЗ (Кобеляцький район, 29.05.02).
•	 Менеджер – особистість освітнього простору (Пирятинський район, 

12.09.02).
•	 Контрольно-аналітична діяльність директора сучасного ЗНЗ (на базі 

Новосанжарського НВК, 10.04.02).
•	 «Круглий стіл» «cтиль роботи менеджера освіти» (чутівський район, 

25.12.02).
Робота кожного виїзного семінару завершувалася прийняттям рекомендацій 

для використання їх у роботі керівників ЗНЗ області.
За відгуками учасників СДГ така форма роботи на сучасному етапі розвит ку 

освіти в регіоні є необхідною та доцільною, оскільки формує теоретико-практичну 
готовність керівників освіти щодо реалізації управлінських функцій.

Зважаючи на це, учасники групи внесли пропозиції щодо подальшої творчої 
роботи. Було обрано тимчасовий виконавчий комітет щодо проведення конфе-
ренції з метою обговорення питання про доцільність створення педагогічного то-
вариства «Пошук»  та продовження кращих традицій, започаткованих СДГ керів-
ників ЗНЗ.
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У результаті 23 квітня 2003 року було створено Обласне педагогічне товариство 
«Пошук». Головою обрано директора ЗНЗ І–ІІІ ст. № 34 м. Полтави Л. В. Єрмак.

Питання вибору членів для обласної конференції обговорювалися на район-
них конференціях, кворум яких відповідав одному делегату зі 100 учасників кон-
ференції. На основі отриманих даних були сформовані списки учасників облас-
ної установчої конференції з питань діяльності обласного педагогічного товари-
ства «Пошук».

Діяльність педагогічного товариства здійснюється згідно з «Положенням про 
педагогічні товариства України» і визначається статутом обласного педагогічного 
товариства «Пошук». його робота спрямована на:

•	 модернізацію змісту, форм і методів управлінської діяльності;
•	 впровадження інноваційних форм і методів управління сучасним ЗНЗ;
•	 розвиток технологічного потенціалу педагогічних працівників;
•	 організацію роботи з членами товариства (влаштування масових заходів 

творчого характеру, залучення педагогів до роботи у творчих об’єднаннях 
тощо);

•	 розвиток громадської ініціативи педагогів, залучення їх до колективних 
пошуків ефективних шляхів розв’язання проблем сучасної освіти;

•	 виявлення керівників-лідерів, надання їм допомоги у творчих пошуках;
•	 пропагування нових прогресивних педагогічних ідей і технологій;
•	 надання професійної допомоги педагогам, здійснення їх соціального і про-

фесійного захисту. 
Із метою вивчення актуальних проблем сучасної педагогічної теорії і практики, 

налагодження дослідницької роботи педагогів, розвитку інноваційних форм і ме-
тодів управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом і формування 
індивідуального стилю керівництва директора освітнього закладу у грудні 2001 р. 
були створені спеціальні дослідницькі групи (СДГ) «Стиль управління менедже-
ра освіти» (керівник: старший викладач С. В. Королюк) та «Самоменеджмент ди-
ректора ЗНЗ» (керівник: методист т. М. Дзюба) для новопризначених керівників 
ЗНЗ.

За роки діяльності (2001 – 2003 рр.) на засіданнях СДГ розглядалися такі пи-
тання:

•	 Науково-дослідницька робота педагогічних працівників (Клепко С. Ф.).
•	 Освітній менеджмент і самоменеджмент (Кравченко Л. М.).
•	 Менеджмент-освіта та бізнес-освіта для керівників ЗНЗ (спільно з 

Полтавським інститутом економіки і менеджменту, Гетало В. П.).
•	 Маркетинг в освіті (спільно з Полтавським інститутом економіки і ме-

неджменту, Гетало В. П.).
•	 Розробка бізнес-плану (спільно з Полтавським інститутом економіки і ме-

неджменту, Гетало В. П.).
•	 Правова база, економічно-фінансове обґрунтування діяльності щодо на-

дання освітніх послуг (спільно з Полтавським інститутом економіки і ме-
неджменту, Гетало В. П.).
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•	 Реінженіринг як засіб активного якісного управління в освіті (Кравчен  
ко Л. М.).

•	 Державно-громадське управління в практиці роботи ЗНЗ (цебрій І. В.).
•	 Створення сприятливих умов для розвитку творчої обдарованості у ЗНЗ 

(Гладка т. І.).
•	 технологія управління розвитком школи на основі системи педагогічних 

рад (Дзюба т. М.).
•	 Розвиток управлінської культури керівника ЗНЗ (Королюк С. В.).
У результаті роботи СДГ учасники мали змогу не тільки підвищити рівень сво-

єї професійної компетентності, а й написати творчі роботи, які були опублікова-
ні у виданнях кафедри, та отримати посвідчення про проходження курсів підви-
щення кваліфікації.

Із 2002 року кафедрою менеджменту освіти організовано діяльність постій-
них семінарів для керівників ЗНЗ на базі районних методичних кабінетів, зо-
крема Великобагачанського, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Козель-
щинського, Котелевського, Машівського, Миргородського, Новосанжар ського, 
Решетилівського, хорольського, чутівського.

Система роботи семінарів була спрямована на:
•	 впровадження у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

інноваційних форм і методів управління;
•	 розвиток творчого потенціалу керівників шкіл, залучення їх до колектив-

них пошуків ефективних шляхів розв’язання проблем сучасної освіти.
•	 виявлення та підтримку керівників-лідерів у творчих пошуках, сприяння у 

розвитку високого рівня управлінської культури керівних кадрів;
•	 виявлення та популяризацію кращого управлінського досвіду прогресив-

них педагогічних ідей і технологій.
Змістову частину семінарів складають теми, що стосуються управління шко-

лою, зокрема проблеми впровадження державно-громадського управління шко-
лою; формування сприятливого мікроклімату в колективі; демократизації шкіль-
ного життя; залучення додаткових коштів у діяльність навчального закладу; на-
лагодження співпраці з територіальною громадою та батьками; розвитку шкіль-
ного самоврядування.

Система роботи постійних семінарів передбачає самостійну роботу учасників 
–керівників шкіл над розробкою авторського управлінського проекту, випуск ної 
творчої роботи в індивідуальній чи груповій формі. як правило, новопризначе-
ні керівники обирають розробку групового управлінського проекту; досвідчені 
– індивідуального чи групового, що пояснюється різними рівнями їх підготов-
ки. така робота сприяє розвитку когнітивно-оперативного компонента управлін-
ської культури, а також мотивації керівників ЗНЗ до ефективної роботи.

Заключне заняття постійного семінару керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів передбачає захист управлінських проектів, проведення науково-
практичної конференції з обміну досвідом. 

Кафедра активно працює з творчою групою молодих учителів.
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так, у квітні 2007 р. проведено обласний семінар для молодих учителів 
«Інноваційні підходи на уроках мистецького циклу в сучасній художній шко-
лі» на базі Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І – ІІІ ступенів 
«Колегіум мистецтв у Опішні». Стали гарною традицією в роботі творчої групи 
зустрічі молодих і заслужених учителів області.

чільне місце в діяльності кафедри відводиться питанням зв’язку освітньої те-
орії з практикою. З цією метою на базі Кременчуцького ліцею № 4 у січні 2006 р. 
створено філію кафедри менеджменту освіти Полтавського ОІППО. Саме в цьому 
навчальному закладі управлінська команда зосереджена на випрацюванні ефек-
тивної системи управління інноваційною діяльністю, в основі якої – наука, праця 
і мистецтво. На базі ліцею проводяться тематичні семінари-практикуми, обласні 
та всеукраїнські науково-практичні конференції, здійснюється апробація нових 
управлінських підходів.

Одним із структурних компонентів діяльності кафедри є вивчення досвіду 
управління сучасною школою, висвітлення його в навчально-методичних посіб-
никах.

Кращий досвід управління школою узагальнено у виданнях, підготовлених ка-
федрою: 

•	 Від творчої особистості вчителя до творчої особистості учня : з досвіду ро-
боти школи-гімназії № 6 м. Кременчука / укл. : т. М. Дзюба, І. В. Охріменко 
/ за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 132 с.

•	 Створення стартових умов свідомого життєвого самовизначення учня : на-
слідки експериментальної роботи середньої загальноосвітньої школи № 17 
імені М. Г. Неленя м. Кременчука / за заг. ред. І. В. Охріменка. – Полтава : 
ПОІППО, 2003. – 80 с.

•	 Завуч сільської школи. Із досвіду роботи заступника директора з навчально-
виховної роботи Великобудищанської ЗОш І – ІІІ ступенів Диканського 
району я. М. Городницької. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 64 с.

•	 До витоків формування інтелектуальної висококультурної особистості. З 
педагогічного досвіду шкіл Полтавщини (Решетилівська ЗОш І ступеня) 
/ укладачі: І. В. Охріменко, М. П. Крилевець. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 
120 с.

•	 Орієнтири молодого вчителя / укл. І. В. Охріменко. – Полтава : аСМІ, 2007. – 
36 с.

•	 Охріменко І. В. школа – не ремесло. Історія розвитку освіти на Полтавщині 
за період незалежності України / Іван Володимирович Охріменко. – 
Полтава, 2005. – 220 с.

•	 Стратегічне управління : науково-методичне забезпечення розвитку сучас-
ної 12-річної школи. З досвіду роботи директора ліцею № 4 м. Кременчука 
Л. В. Михайлик / укл. т. М. Дзюба. – Полтава : аСМІ, 2006. – 92 с. 

Значне місце в науковому житті кафедри займає її видавнича діяльність. 
Кафедрою видано низку колективних і авторських посібників: 
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1.  Дзюба т. М. Педагогічна конфліктологія в загальноосвітньому навчально-
му закладі : посібник для вчителів, керівників навчальних закладів / тетяна 
Михайлівна Дзюба. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 126 с.

2.  Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчаль-
них закладів : збірник тестів для керівників закладів освіти / уклад. С. В. 
Королюк.  – Полтава : ПОІППО, 2005. – 32 с.

3.  Книга внутрішньошкільного контролю  : методичний посібник / упор. 
П. І. Матвієнко, І. В. Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 200 с.

4.  Королюк  С.  В. Освітній менеджмент  : навчально-методичний посіб-
ник [для слухачів дистанційної форми підвищення кваліфікації] / упор. 
С. В. Королюк. – Полтава : аСМІ, 2007. – 186 с.

5.  Королюк  С.  В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвіт-
нього навчального закладу  : монографія / Світлана Вікторівна Королюк. – 
Полтава, 2007. – 168 с.

6.  Королюк С.  В. Управлінська культура керівника ЗНЗ  : лекції з курсу 
«Освітній менеджмент і самоменеджмент керівника» / Світлана Вікторівна 
Королюк. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 108 с.

7.  Кравченко Л.  М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера й освіт-
нього лідера  : навчально-методичний посібник / Любов Миколаївна 
Кравченко. – Полтава : техсервіс, 2007. – 496 с.

8.  Кравченко Л.  М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти  : 
монографія / Любов Миколаївна Кравченко. – Полтава : техсервіс, 2006. – 
420 с.

9.  Менеджмент. творчість. Пошук : навчальний посібник для викладачів ін-
ститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації / І. В. Охріменко (керів-
ник), т. М. Дзюба, С. В. Королюк, М. С. Пашко, І. В. цебрій. – Полтава  : 
ПОІППО, 2005. – 116 с.

10.  Реалії та перспективи державно-громадської моделі управління школою. – 
Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 10. – 88 с.

11.  Реалії і перспективи сільської школи. – Освіта Полтавщини. – Полтава  : 
ПОІППО. – 2006. – № 8. – 64 с.

12.  електронно-мультимедійні засоби в сільському навчально-виховному за-
кладі. – Освіта Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 11. – 88 с.

13.  Менеджмент і дидактичний процес у післядипломній освіті. – Освіта 
Полтавщини. – Полтава : ПОІППО. – 2007. – № 12–13. – 160 с.

14.  Освітній менеджмент – запорука ефективного управління освітою. 
Програми і методичні рекомендації до курсів різних форм підвищення 
кваліфікації менеджерів освіти / укл. І. В. Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 
2002. – 38 с.

15.  Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону  : мо-
дульний посібник для керівників ЗНЗ / автори-укладачі  : С. В. Королюк, 
т. В. Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 56 с.
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3. 4. Кафедра менеджменту освіти

16.  Освітній менеджмент у контексті реформування освіти регіону : [модуль-
ний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації всіх категорій] 
/ автори-укладачі : С. В. Королюк, т. В. Водолазська. – Полтава : ПОІППО, 
2008. – 28 с.

17.  Освітній менеджмент : перспективи розвитку та інновації // Всеукраїнська науково-
практична конференція, 23 жовтня 2001 року  : [збірник статей]. –  Полтава  : 
ПОІППО, 2001. – 160 с. 

18.  Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті  : методичні розробки 
окремих тем курсу «Освітній менеджмент» / за заг. ред. І. В. Охріменка. – 
Полтава : ПОІППО, 2003. –ч. І. – 157 с. 

19.  Основні напрямки розвитку менеджменту в освіті  : методичні розробки 
окремих тем курсу «Освітній менеджмент» / за заг. ред. І. В. Охріменка. – 
Полтава : ПОІППО, 2003. – ч. ІІ. – 170 с.

20.  Охріменко І. В. Менеджер освіти : вимоги до управлінської компетенції / 
Іван Володимирович Охріменко. – Полтава : ПОІППО, 2002. – 63 с.

21.  Охріменко  І.  В. Менеджмент як наука і практика / І.  В.  Охріменко, 
Г. О. Сиротенко. – Полтава, 2000. – 120 с.

22.  Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчаль-
ного закладу : план і програма спецкурсу / автор-укладач С. В. Королюк  – 
Полтава : ПОІППО, 2004. – 28 с.

23.  Флагмани освіти Полтавщини. Нові адреси передового педагогічного до-
свіду. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 208 с. 

24.  цебрій І. В. Соціоетичний компонент у системі освітнього менеджменту  : 
посібник для педагогічних навчальних закладів / Ірина Василівна цебрій. – 
Полтава : ПОІППО, 2003. – 112 с.

У 2004 р. кафедрою менеджменту освіти було започатковано видання часопису 
«Освіта Полтавщини» – фахового видання, адресованого професійній педагогіч-
ній аудиторії з метою висвітлення кращого педагогічного й управлінського досві-
ду з актуальних питань розвитку освіти регіону.

Перспективним напрямом роботи кафедри менеджменту освіти є розви-
ток обласної мережі громадсько активних шкіл у рамках Міжнародної програми 
«школа як осередок розвитку громади» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», 
учасниками якої є вісім країн світу. 

Мета проекту полягає у створенні інноваційної української моделі громад-
сько активної школи як ефективного механізму мобілізації громади для задово-
лення її потреб у змінних соціально-економічних, політичних і культурних про-
цесах сьогодення України.

У цьому контексті завданнями кафедри є:
–  активізація загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області щодо 

процесів перетворення традиційної школи на осередок розвитку громади;
–  розвиток компетентності керівників в управлінні громадсько активною 

школою; 
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–  створення оптимальних умов для творчого розвитку педагогічних кадрів, 
підвищення ефективності роботи закладу.
Результати можуть бути використані для покращення якості діяльнос-

ті громадсько активних шкіл і всіх інших зацікавлених навчальних закладів, що 
сприятиме перетворенню шкіл на культурні осередки розвитку громади, зміц-
ненню родини, підвищенню соціального статусу вчителя та реалізації принципу 
навчання впродовж життя.
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Учасники Всеукраїнської конференції освітніх громадських організацій  
«Державно-громадське управління освітою: порядок денний для третього сектора» та Всеукраїнського 

педагогічного форуму «Турбота про вчителя - надія на майбутнє». 2005 р. Зліва направо:  
Р. Б. Шиян, консультант МОН;  М. В. Мосієнко, генеральний директор видавництва «Шкільний світ»;  

Л. К. Задорожна, проректор Одеського інституту удосконалення вчителів;  С. Ф. Клепко, проректор  
з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; В. І. Довбищенко,  

наук. співробітник Президії АПН; Г. В. Касьянов, радник директора Міжнародного фонду Відродження

Працівники кафедри філософії і економіки освіти обговорюють стенд  
на Міжнародну виставку  «Сучасні навчальні заклади - 2010»

Фото 110. 

Фото 109. 
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Учасники конференції «Школа майбутнього: мрія, образ, проект…».  2008 р.

Засідання ради українсько-нідерландського проекту  
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні».  Київ, 2008 р.

Фото 112. 

Фото 111. 
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Зустріч  тренерів Української ради з економічної освіти  (УРЕО) та керівників ПОІППО  
(п’ятий зліва - проректор з наукової роботи С. Ф. Клепко,  шостий зліва -  ректор П. І. Матвієнко)  

з  групою викладачів економіки  та керівників центрів економічної освіти для вчителів  6 штатів США  
(Техасу, Мериленду, Колорадо, Іллінойсу, Індіани, Каліфорнії)  з метою представлення досвіду України у сфері 

шкільної економічної освіти. Полтавський  обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 
Полтава, 2004 р.

Представники делегації Полтавщини на святкуванні 7- річчя часопису «Управління освітою». 2007 р.

Фото 114. 

Фото 113. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Проектування освітніх систем: технології, досвід, практика». 
Зліва направо: Г. В. Єльникова, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету менеджменту  

та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України; В. М. Золотухіна, проректор  
з навчально-методичної роботи. 2008 р.

П. І. Матвієнко, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності 
у 1996 – 2008 рр. Презентація кафедри педагогічної майстерності. 2007 р.

Фото 116. 

Фото 115. 
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Тренінг-курси «Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу» на базі Котелевської 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1.  Зліва направо: Л. І. Іщенко, С. В. Королюк, Н. І. Білик, В. В. Довгуша (директор школи),  

І. М. Назарко (начальник відділу освіти Котелевської райдержадміністрації). 2009 р.

Проблемні курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу викладача» для педагогічних працівників 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на базі Комсомольського політехнічного технікуму. 2002 р

Фото 118. 

Фото 117. 
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Панорама методичних і творчих ідей на базі Лубенського фінансово-економічного коледжу  
Полтавської державної аграрної академії. 2007 р.

Участь кафедри педагогічної майстерності у Всеукраїнській виставці «Музейна палітра України». 2009 р. 
Зліва направо: Н. І. Білик, завідувачка кафедри педагогічної майстерності; В. В. Громовий, голова Всеукраїнської 

асоціації «Лідерство в освіті»; С. І. Мисник, директор Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенського району

Фото 120. 

Фото 119. 
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Кафедра методики змісту освіти. 2009 р. Перший ряд зліва направо: Л. І. Симоненко, Н. І. Корягіна,  
М. І. Степаненко, Я. Г. Вовк, О. Г. Ільченко, К. Ж. Гуз. Другий ряд зліва направо: Р. О. Гелеверя, В. Р. Ільченко,  

В. В. Чирка, Л. Ф. Пашко, О. П. Коваленко, О. П. Єрмак

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа і розвиток лідерства в освіті».  2007 р.

Фото 122. 

Фото 121. 
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Учасники обласної конференції «Налагодження співпраці для освіти у сільських середовищах»  
у рамках україно-польського проекту. Полтава, 2008 р.  

Зліва направо: організатори С. В. Королюк, Р. Л. Гавриш, Т. В. Водолазська

Проведення тренінгу «План розвитку школи» в рамках україно-нідерландського проекту  
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні».  Полтава, 2009 р.

Зліва направо: тренери С. В. Королюк, Т. В. Водолазська, Р. Л. Гавриш

Фото 124. 

Фото 123. 
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Центр педагогічних інновацій та інформації. 2009 р.  
Зліва направо: Л. М. Іщенко, Г. О. Сиротенко, О. М. Мартинець

Семінар директорів інноваційних навчальних закладів на базі  
Кобеляцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. О. Гончара. Жовтень, 2008  р.

Фото 126.
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Колектив методичного тренінгового центру природного розвитку дитини. 2009 р.   
Перший ряд зліва направо: Т. Л. Коршунова, Ж. А. Грядовкіна. 

Другий ряд зліва направо: Н. С. Ожиганова, В. А. Маслова, Н. М. Токаренко

Слухачі курсів  -  вихователі дошкільних закладів області - вивчають метод проектів  
на основі досвіду роботи СНВК №10

Фото 128. 

Фото 127. 
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Впроваджуємо Базову програму розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі».  
Семінар-практикум зі слухачами курсів підвищення кваліфікації. Лютий, 2010 р.

Тренінг «Особистісне становлення педагога в умовах інноваційних змін». 2009 р.

Фото 130. 

Фото 129. 
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Розробники навчально-методичного забезпечення освітньої системи «Довкілля». 
Перший ряд зліва направо: Л. В. Ткачук, Л. М. Зламанюк, Т. В. Водолазська, В. Р. Ільченко, Л. М. Рибалко,  

Г. О. Білокінь.  Другий ряд зліва направо:  К. Ж. Гуз , А. Х. Ляшенко, В. С. Коваленко, С. Г. Куликовський,  
О. Г. Ільченко

Лабораторія інтеграції змісту освіти інституту педагогіки НАПН України. 2009 р.  
По центру: В. Р. Ільченко Зліва направо: К. Ж. Гуз, В. В. Волочай, В. М. Нечипоренко, Ю. І. Коваль, Л. М. Рибалко,  

І. В. Дика, Т. М. Курбала, Т. В. Сігіда, О. Г. Ільченко

Фото 132 .

Фото 131. 
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Друкована продукція лабораторії інтеграції змісту освіти інституту педагогіки НАПН України
Фото 133. 
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Методисти відділу ліцензування та атестації навчальних закладів  області. 2009 р. 
Зліва направо: Н. К. Павлова,  О. О. Куляєва, З. М. Канівець

Педагоги Полтавщини на екологічній стежині В. І. Вернадського. Шишаки, 2006 р.

Фото 135. 

Фото 134. 
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Методисти відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти. 2009 р. Зліва направо:  
О. К. Королех, С. О. Яресько, О. О. Одарюк та проректор з навчальної роботи  Т. О. Кравченко  

Учасники курсів-тренінгу «Самоатестація навчальних закладів як складова державної атестації діяльності 
навчальних закладів». 2008 р.

Фото 137. 

Фото 136. 



342

Методисти відділу засобів навчання. 2010 р. Зліва направо: О. В. Волошко, І. І. Дмитренко,  
М. О. Момот, Н. В. Атахаджаєва, О. О. Деменко

Методисти з бібліотечних фондів районних та міських методичних кабінетів проходять тренінг щодо 
впровадження системи електронного обліку навчальної літератури на основі використання комп’ютерної 

програми «Шкільний підручник». Консультативно-методичний центр при Кременчуцькому педагогічному 
училищі. 2008 р.

Фото 139.

Фото 138. 
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У 1980 році основними структурними підроз-
ділами ІУВ були навчально-методичні кабі-
нети. Керівними кадрами опікувався кабі-

нет школознавства та курсової перепідготовки. З 
1978 року його очолювала Н. К. Павлова. На посаді 
методистів працювали Г. О. Сиротенко (з 1982 – за-
відувач кабінету), Н. ю. Лось, І. а. Кравченко. 

У функціональні обов’язки працівників кабіне-
ту входила також організація роботи із завідувача-
ми районних (міських) методичних кабінетів і ра-
йонних (міських) відділів освіти. 

80-тi роки: діяльність кабінету школознавства 
та курсової перепідготовки з реалiзацiї основних 
напрямiв реформи школи

80-тi роки в iсторiї інституту, кабінету школоз-
навства та курсової перепідготовки відзначені ак-
тивною дiяльнiстю з реалiзацiї основних напрямiв 
реформи загальноосвiтньої i професiйної школи. 

Вiдповiдно до вимог реформи кабінет спря-
мував свої зусилля на вдосконалення системи 
пiдвищення квалiфiкацiї керівних кадрiв; покра-
щення методичної роботи на основi дiагностики 
i широкої диференцiацiї; пiднесення якостi й 
ефективностi уроку; реалізацію нових пiдходiв 
до здiйснення виховання школярiв на основi 
принципiв демократизацiї й гуманізації; організа-
цію роботи за новими й удосконаленими програ-
мами. 

розділ 4.
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Крім постійно діючих семінарів для директорів шкіл та їх заступників, ново-
призначених директорів, резерву керівних кадрів, проводилися курси підвищен-
ня кваліфікації. Кабінет пропонував різні типи курсів, організовував підготовку 
директорів малокомплектних шкіл та інші форми роботи. 

З метою вивчення та поширення передового педагогічного досвіду з управ-
ління навчально-виховними закладами, підвищення фахового рівня керівників 
шкіл, підтримки інноваційного пошуку та кращого інформування педагогічної 
громадськості про творчі колективи шкіл у 1987 р. була створена асоціація ди-
ректорів шкіл. Із дня її заснування (асоціація діяла в освітньому просторі області 
понад 10 років) її очолив анатолій Іванович Коваленко, директор школи-ліцею № 
28 м. Полтави. Методичне забезпечення здійснював Г. О. Сиротенко. 

Для асоціації були характерні різні форми роботи: конференції, семінари, 
«круглі столи», диспути, зустрічі із працівниками обласного управління освіти, 
педагогами-новаторами, виїзні засідання у школах регіону.

Кардинальні зміни в системі освіти після проголошення незалежності 
України

Проголошення незалежної України, розбудова її як суверенної держави спри-
чинили кардинальні зміни в системі освіти області. У школах розгорнулося ви-
вчення українського народознавства, створення музеїв і куточків української ста-
ровини, пропаганда символів Української державності, вивчення звичаїв україн-
ського народу, створення нових дитячих організацій, робота яких спрямована на 
виховання нового громадянина України, патріота, здатного зміцнювати і захища-
ти її. 

У 1990 – 1991 навчальному році в Полтаві одні із перших в Україні розпочали 
роботу школи нового типу на базі загальноосвітніх навчальних закладів №№ 9, 
21, 28, 30, 31, 32, 33. школа № 37 отримала статус авторської школи розвитку осо-
бистості. У 1992 році було відкрито Полтавський міський ліцей № 1. 

Із 1993 р. в області розпочався процес утворення навчально-виховних комп-
лексів, які об’єднали дитячі садки, школи нового типу, вищі навчальні заклади. 

це вимагало нових підходів до методичного забезпечення навчально-
виховного процесу у школах області, зовсім іншої діяльності обласного інститу-
ту удосконалення вчителів.

Відділ педагогічних технологій: розширення кола діяльності
після реформування інституту

У 1992 р. ІУВ був реорганізований в Інститут післядипломної освіти педаго-
гічних працівників. На базі 22 його колишніх предметних кабінетів було створено 
п'ять відділів. Кабінет школознавства і курсової перепідготовки реформувався у 
відділ педагогічних технологій, до його складу ввійшли такі працівники:
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Григорій Олексійович Сиротенко – завідувач відділу, методист з питань шко-
лознавства.
Наталія Василівна Настенко – методист з питань роботи шкіл нового типу.
Євген Андрійович Хорольський – методист з питань роботи вечірніх і заочних шкіл.
Борис Васильович Піддубний – методист з питань роботи інтернатних установ.
Олександра Яківна Пипченко – методист з питань роботи груп продовженого дня.
Ольга Павлівна Сімон – методист з питань дошкільного виховання.
Катерина Олександрівна Синиця – методист з питань дошкільного виховання.
Ганна Степанівна Кошляк; Олена Володимирівна Савельєва (з 1995 р.), 
Людмила Петрівна Дзюба – методисти з питань початкового навчання. 
Алла Іванівна Сікач – методист з питань спеціальної освіти.
Методистами відділу було охоплено широке коло проблем. Крім традиційних 

форм роботи, спільно з управлінням освіти і науки відділ педтехнологій практи-
кував проведення міжобласних зональних семінарів. такий захід для завідувачів 
відділів освіти Луганської, Сумської, харківської та Полтавської областей на тему: 
«Сучасний навчально-виховний заклад. Підходи, пошуки, проблеми» відбувся 
3–4 листопада 1993 року в Полтаві. 

Предметом обговорення стали питання оновлення роботи закладів осві-
ти. Зразком для наслідування в той час були школи: Вовчицька школа-ліцей 
Лубенського району, Пирогівська школа Глобинського району, Великорублівська 
школа Котелевського району, Гаркушенська школа Миргородського райо-
ну, Березоворудська школа Пирятинського району, Пирятинська школа № 2, 
щербанівська школа Полтавського району, Селещинська школа Машівського ра-
йону т. ін.

У містах успішно працювали в нових умовах навчально-виховний комплекс 
«Дитячий садок-школа-гімназія» № 31 м. Полтави, школи-гімназії №№ 32, № 21  
м. Полтави, школа- гімназія № 5 автозаводського району м. Кременчука, ав-
торська школа № 37 м. Полтави, ліцей м. Комсомольська, школи № 3 та № 23 
Крюківського району м. Кременчука. 

На рівні відділів освіти йшли пошуки таких форм і методів управлінської ді-
яльності, які б забезпечували вивчення й аналіз стратегічних напрямків розви-
тку школи.

Відділ освіти Пирятинської райдержадміністрації вбачав основним у своїй ро-
боті вивчення можливостей учителів та учнів. тут створили центр психології при 
районному методичному кабінеті, де працювали практичні психологи.

Крюківський райво розробив свою модель диференціації навчально-виховного 
процесу. 

Глобинський відділ освіти свої зусилля спрямовував на комп’ютеризацію 
шкільного управління. У Манжеліївській школі зроблені перші спроби застосу-
вання комп’ютера в діагностуванні вчителів та учнів.

чутівський відділ освіти розпочав пошук удосконалення контролю за діяль-
ністю школи, Машівський – широко застосовував сучасні методи педагогічної 
діагностики, автозаводський – створив приватний ліцей «ада».
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Працівники відділу педтехнологій здійснювали науково-методичний супровід 
експериментальної роботи.

Вагомі результати в області здобули такі експерименти:
1. Механізм вимірювання результатів діяльності педколективу (Вовчицька 

школа-ліцей Лубенського району, керівник Микола Миколайович Кадука). 
2. Життєве самовизначення підростаючого покоління (Кременчуцька школа-

комплекс  № 17 «Вибір», керівник Володимир Олександрович Логвін).
3. Структурна перебудова навчально-виховної роботи (Великосорочинська 

санаторна школа-інтернат, керівник Іван Олександрович Фесенко). 
Оригінальну експериментальну роботу здійснювали навчально-виховні комп-

лекси №№ 9, 31, гімназія № 33, авторський ЗНЗ № 37 м. Полтави, гімназія № 6, 
навчально-виховний комплекс № 17 м. Кременчука.

Навчально-виховний комплекс № 9 м. Полтави здійснював експеримент 
«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі раціональ-
ної організації уроку» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора 
Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка М. В. 
Гриньової.

Спільно з викладачами кафедр Полтавського державного педагогічного уні-
верситету було створено програми курсів за вибором, 16 посібників. На базі шко-
ли були захищені 2 кандидатські та докторська дисертації. На основі спостере-
жень за роботою педагогів та учнів написано чимало монографій і колективних 
праць.

Результативно проведено експеримент на базі Гряківської школи чутівського 
району з теми «Реалізація ідеї школи-комплексу – центру культурного розвитку 
на селі» (керівник Г. О. Сиротенко). Метою дослідження стала розробка ефектив-
них форм, методів роботи у формуванні творчої особистості, сприятливих умов 
для всебічного розвитку дитини, національно-культурного відродження, вза-
ємовпливів школи і сільського середовища.

У ході експерименту педагогічний колектив відпрацював механізм збо-
ру інформації, з якої можна визначати досягнення кожного учня, класу, школи 
і на цій основі приймати рішення, які впливають на навчання, контролювати 
освітні процеси. При цьому використана технологія, запропонована журна-
лом «Постметодика» № 9 за 1995 р. (Див. Кеннет Н. Росс і т. Невілл Послтуейт 
«Планування якості освіти», с. 12–18).

Працівники відділу педтехнологій стали активними розробниками стратегії 
підготовки вчителя ххІ століття. цій проблемі інститут присвятив спецвипуск 
журналу «Постметодика» № 5 за 2000 рік. На основі вивчення світової педагогіч-
ної практики завданнями сучасної системи післядипломної освіти було визначе-
но: 

–  приведення професійного рівня педагогічних працівників у відповідність 
до світових стандартів, вимог часу;

–  відновлення, оновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх і про-
фесійних знань, умінь і навичок;
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–  сприяння набуттю професійного досвіду та професійної адаптації вчителя, 
вихователя;

–  створення умов для підвищення загальнокультурного рівня педагогічного 
працівника, розвитку його інтелектуального та творчого потенціалу, педа-
гогічної культури;

–  подолання існуючих стереотипів і запобігання виникненню нових, перебу-
дова існуючої системи професійних і особистісних установок відповідно до 
сучасних умов;

–  стимулювання самоосвіти та саморозвитку;
–  науково-інформаційне забезпечення освітнього простору.
Для керівників шкіл, зокрема, система післядипломної освіти передбачала:
–  кваліфікаційні курси з метою комплексної теоретичної і практичної підго-

товки;
–  спеціалізовані проблемні курси і семінари з метою підготовки управлінців 

до освоєння конкретних нововведень у шкільну практику (модернізація 
шкільних програм, технологій навчання, комп’ютерні технології управлін-
ня, методи поглибленого вивчення окремих проблем);

–  спеціалізовані курси з метою підготовки працівників освіти до виконання 
нових професійних функцій;

–  стажування керівників шкіл у західних школах з метою вивчення сучасного 
освітнього менеджменту та вироблення свого стилю управлінського мис-
лення;

–  як альтернативний варіант – запровадження модульної системи організації 
навчального освітнього процесу протягом 4–5 років обсягом 320–360 годин.

Організація модульного навчання для керівників навчальних закладів дає змогу:
–  формувати розуміння стратегії управління, яка має бути зорієнтованою на 

результат, що його необхідно прогнозувати;
–  поповнювати і поновлювати знання про модернізовані технології управлін-

ня, стратегічне планування розвитку освіти, суттєві зміни у формах і мето-
дах контролю та науково-методичному забезпеченні інноваційних процесів 
у школі, шляхи вдосконалення управління фінансами.

Навчально-методичне забезпечення післядипломної підготовки керівників 
освіти передбачало поєднання традиційного та нетрадиційного підходів.

У процесі підготовки керівників передбачалося: використання активних форм 
роботи: тренінгів, диспутів, ділових ігор, що відображають конкретні ситуації 
управлінської діяльності та їх аналіз; організацію творчих груп (на час роботи 
ресурсів) з метою:

–  розв’язання певних проблем та підготовки методичних рекомендацій, по-
сібників з управління; поєднання фронтальних, групових та індивідуаль-
них форм навчальної роботи; системи взаємин і взаємодії між викладачем 
і слухачами, в основі яких лежать спільні науково-дослідницькі інтереси; 
залучення слухачів курсів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, 
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ярмарках педтехнологій; пропаганди на курсах перспективного педагогіч-
ного досвіду з питань освітнього менеджменту.

центр педагогічних інновацій та інформації як організатор впровадження 
інноваційної діяльності в регіоні

У 2000 р. відділ педагогічних технологій трансформувався в центр педагогіч-
них інновацій та інформації. До його складу ввійшли такі працівники: 

Григорій Олексійович Сиротенко, завідувач центру, відповідальний за впрова-
дження інновацій в освітній простір області; 

–  Лідія Миколаївна Небрат – відповідальна за роботу з кадрами інституту;
–  Наталія Василівна Атахаджаєва – відповідальна за забезпечення педагогів 

області навчальною, науково-методичною літературою;
–  Рита Олександрівна Гелеверя – методист з російської мови та шкільних бі-

бліотек;
–  Настенко Наталія Василівна – методист з питань роботи із школами ново-

го типу. 
Пізніше, після чергового реформування, до центру ввійшли:
–  Іван Іванович Дмитренко, Лариса Миколаївна Іщенко – методисти з питань 

інформаційних і телекомунікаційних технологій навчання в закладах осві-
ти; 

–  Таміла Іванівна Гладка – методист із питань використання педінновацій і 
науково-дослідницької експериментальної діяльності; 

–  Ольга Михайлівна Мартинець – методист із питань інноваційної діяльності.
До складу центру ввійшла бібліотека інституту, завідувачкою якої була Любов 

анатоліївна александрова, з 2007 року на цій посаді працює Курєнкова тетяна 
Євгенівна. 

центр розробив систему заходів, спрямованих на активізацію впровадження 
інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів у навчальних 
закладах області: 

–  на основі збору й аналізу інформації про педагогічні ініціативи на регіо-
нальному та локальному рівнях визначає потреби регіональної системи 
освіти з інноваційної діяльності;

–  роз’яснює техніку інноваційної та експериментальної діяльності; 
–  організовує, аналізує й узагальнює щорічну звітність районних відділів 

освіти про перебіг інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних 
закладах, яка подається до обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені М. В. Остроградського; 

–  розглядає результати інноваційної роботи в області на засіданнях вченої 
ради; 

–  заносить результати інноваційної діяльності до банку даних; 
–  здійснює науково-методичний супровід процесу запровадження педагогіч-

них інновацій в освітню практику; 
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–  організовує співпрацю з вищими навчальними закладами; 
–  інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах підвищення ква-

ліфікації, у періодичній пресі, на щорічних обласних семінарах, всеукра-
їнських і міжнародних науково-педагогічних конференціях, проектах, пе-
дагогічних читаннях, де розглядаються проблеми інноваційного розвитку 
регіону;

–  формує готовність педагогів до інноваційної професійної діяльності.
У цій системі вагоме значення мають семінарські заняття. У 2005 році були 

проведені обласні науково-практичні семінари методистів районних (міських) 
методичних кабінетів, які відповідають за питання здійснення інноваційної та 
експериментальної освітньої діяльності в районі, та директорів шкіл. При прове-
денні цих заходів особлива увага приділялась активізації інноваційної діяльності, 
здійсненню апробації навчальної літератури, проведенню педагогічних експери-
ментів. 

У 2006 році на базі Полтавського міського ліцею № 1 імені І. П. Котляревського 
для директорів інноваційних навчальних закладів області відбувся обласний се-
мінар за темою: «Управління процесом упровадження педагогічних інновацій 
як фактор створення «школи майбутнього». На базі Карлівської гімназії імені  
Н. Герасименко директори інноваційних навчальних закладів ознайомилися на 
семінарі з темою «Вибір учнями освітніх маршрутів: експеримент і практика на-
вчального закладу». 

Проведено 2 тренінги для директорів шкіл м. Кременчука за підтримки відді-
лу преси, освіти та культури Посольства Сша «Критичне мислення – модель на-
вчання і виховання громадян суспільства майбутнього» та «Уроки реформування 
американської та української шкіл» за участю тренерів Н. Вукіної та В. Громового. 

Для цієї ж категорії у 2007 році на базі обласного ліцею-інтернату для обда-
рованих дітей із сільської місцевості імені а. С. Макаренка була проведена кон-
ференція, на якій обговорювалися проблеми експериментально-пошукової діяль-
ності зі створення моделей «школи майбутнього».

центр педагогічних інновацій та інформації постійно знайомить педагогів 
області з найновішими досягненнями у світовому освітньому просторі. Для них 
останнім часом видано такі інформаційні збірники: «Інновації як основа змін 
освітньої практики»; «Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху»; 
«Навчання: нові стратегії розвитку» (авт. Г. О. Сиротенко).

як результат, маємо такі здобутки. 
Дошкільні навчальні заклади використовують спеціалізовані програми, аль-

тернативні методики та педагогічну спадщину видатних педагогів: педагогічну 
систему М. Монтессорі, ідеї С. Русової, В. Сухомлинського, елементи програми 
Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», програму всебічного розвитку дитини 
«Перші кроки», вальдорфську педагогіку.

У загальноосвітніх навчальних закладах використовують такі інноваційні тех-
нології: інформаційно-комунікативні, особистісно зорієнтованого навчання та 
виховання, інтенсивного вивчення української мови, інтерактивного навчання, 
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підвищення орфографічної грамотності шляхом використання евристичних ме-
тодів навчання, громадянська освіта т. ін. У школах області запроваджуються тре-
нінги для учителів економіки і громадянської освіти; інноваційні курси підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників на базі навчальних закладів, нада-
ється методична підтримка інноваційних освітніх проектів. 

Модель природничо-наукової освіти «Довкілля», альтернативної до традицій-
ної, застосовують у всіх школах області. 

У 96 загальноосвітніх навчальних закладах області викладаються громадяноз-
навчі курси «Ми – громадяни України», «Громадянська освіта». цими курсами 
охоплено близько 30 тис. учнів шкіл Полтавщини.

У 78 школах області 2010 учнів вивчають спецкурси з економічної освіти за ви-
бором. Викладання цих дисциплін забезпечують 448 учителів. 

40 інноваційних навчальних закладів області працюють у режимі 
експериментально-пошукової діяльності з розроблення моделей «школа майбут-
нього». Для них проведено 3 семінари, конференція, видана збірка статей з даної 
тематики.

В області проводиться 6 експериментів (2 всеукраїнського рівня, 4 – регіональ-
ного). У них задіяно 19 навчальних закладів, 427 учителів, 5196 учнів. 

Освітяни Полтавщини активні і постійні учасники виставкової діяльності. 
За плідну організаторську роботу щодо інноваційного розвитку освіти України 

та активну участь в хІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна осві-
та в Україні – 2008» педагоги Полтавської області були нагороджені 2-ма іменни-
ми подяками та 6-ма дипломами учасника. 

Уперше у номінації «Інноватика у вищій освіті» Полтавському обласному ін-
ституту  післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського вруче-
но свідоцтво хІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в 
Україні – 2008» про нагородження срібною медаллю. Крім цього, ПОІППО за ба-
гаторічну інноваційну педагогічну діяльність щодо модернізації освіти України 
втретє вручено свідоцтво «Лідера сучасної освіти» («Лідера у створенні сучасних 
засобів навчання»).
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4. 2. Обласний методичний тренінговий центр природного 
розвитку дитини

Обласний методичний тренінговий центр природного розвитку дитини (далі 
центр) при ПОІППО був створений у 2001 році з метою науково-методичного за-
безпечення практичної діяльності дошкільних закладів освіти області в напрямку 
принципово нової стратегії виховання та розвитку дітей, проголошеної до впро-
вадження Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Першим директо-
ром центру була т. Л Коршунова, яка з 2009 р. переведена на посаду методиста-
координатора.

Розташування та діяльність центру безпосередньо пов’язані із спеціалізованим 
навчально-виховним комплексом № 10 м. Полтави (керівник Н. ю. Джупій) – най-
кращим закладом області, що впроваджує досконалу особистісно орієнтовану ме-
тодику Монтессорі та має природовідповідний напрямок у педагогічній діяльності.

Сьогодні в центрі працюють: керівник колективу – Ж. а. Грядовкіна, методист–
координатор – т. Л. Коршунова,  методисти – Н. М. токаренко, Н. С. Ожиганова, 
В. а. Маслова. 

Концептуальною основою роботи обласного методичного тренінгового цен-
тру природного розвитку дитини є філософія освіти, яка спрямовує на побудову 
педагогічного простору на основі природних закономірностей розвитку дитини 
та створення умов для розвитку в дошкільників основ морально-ціннісних став-
лень до оточуючого світу та самого себе, розвитку внутрішніх сил дитини, життє-
вої компетентності та креативності. 

Система роботи центру спрямована на досягнення наступних цілей:
•	 гуманізації освітнього процесу;
•	 впровадження в педагогічний осередок Базового компонента дошкільної 

освіти в Україні;
•	 пропагування та поширення особистісно зорієнтованої методики роботи з 

дітьми дошкільного віку на основі уявлень про людину як суб’єкта еволю-
ційного розвитку;

•	 формування інноваційної культури педагога.
Процес підвищення професійного рівня педагогічних працівників відбуваєть-

ся в інтерактивних формах і спирається на принципи:
•	  реформування поглядів педагогів на основі зміни пріоритетів освітнього 

процесу на гуманістичні, природовідповідні;
•	  зміна уявлень про ефективність педагогічної практики та педтехнології;
•	  розкриття внутрішніх механізмів методик, педагогічних технологій інно-

ваційного характеру.
Не залишають байдужими керівників, педагогів дошкільних закладів науково-

практичні семінари, які проводяться центром на базі СНВК № 10. їх зміст роз-
криває актуальні проблеми інноваційного розвитку: 

–  педагогіка М.  Монтессорі – особистісно зорієнтований природовідповід-
ний метод розвитку дитини (2005);
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–  інтеграція змісту освіти як умова формування внутрішнього світу дитини 
(2006);

–  забезпечення умов особистісного зростання дитини в дошкільному закладі 
(2007);

–  педагогічна технологія проектування – шлях розвитку дорослої і дитячої 
особистості (2007);

–  формування життєвої компетентності в дошкільників (2008);
–  інноваційний підхід до планування навчально-виховної роботи в дошкіль-

ному закладі (2009).
Для педагогічних працівників дошкільних закладів і батьків друкуються 

інформаційно-методичні матеріали з актуальних проблем організації життєді-
яльності дітей, які супроводжують підготовку та впровадження Програми ново-
го покоління. Крім того, були видані такі методичні рекомендації та посібники: 
«Розвиток рефлексивного мислення в дітей» (Н. М. токаренко, т. Л. Коршунова), 
«Перші кроки до свого я» (В. а. Маслова), «Формування особистості дошкільни-
ка через знайомство з історичною спадщиною козацької доби» (т. О. юхимець) 
– приклад впровадження методу проектів.

У періодичних виданнях друкувалися матеріали Коршунової т. Л. «Педагоги 
– за природний розвиток дитини» («Освіта України», 2004), «Мене довірено вам» 
(«Дошкільне виховання», 2005) т. ін. У журналі «Постметодика» надруковані ма-
теріали, що об’єднані ідеєю природовідповідності як провідним орієнтиром орга-
нізації життєдіяльності дітей і дорослих у дошкільному закладі.

центром розроблені спецкурси: «Створення розвивального середовища 
особистісно зорієнтованої педагогічної системи для дітей дошкільного віку», 
«Особистісно зорієнтована навчально-виховна система розвитку дитини в до-
шкільному закладі».

Підсумком роботи спеціальної дослідницької групи (СДГ), у якій працюють 
методисти і вихователі дошкільних закладів області за темою «Розвиток життєвої 
компетентності в дитини» (2008–2009) є видання збірника матеріалів.

У 2006 р. працівники центру т. Л. Коршунова, Ж. а. Грядовкіна  та педагоги базово-
го дошкільного закладу стали членами асоціації Монтессорі – вчителів України, у 2007 
році – активними учасниками міжнародної ювілейної конференції в Києві. Вивчення, 
дослідження методики Монтессорі та розвиток її українського варіанту продовжується.

Свідченням правильного спрямування роботи центру були розроблені і пред-
ставлені на виставках-презентаціях Міністерства освіти і науки України у 2007 
та 2009 роках проекти з інноваційного розвитку в системі дошкільної освіти та 
післядипломної освіти. ці матеріали були відзначені дипломами.

Проект роботи центру в 2009 – 2011 рр. передбачає:
•	 методичну допомогу педагогам і дошкільним закладам у вивченні та впро-

вадженні Базової програми «я у світі»;
•	 розроблення тематичного планування життєдіяльності дітей у дошкільно-

му закладі за програмою розвитку «я у світі»;
•	 впровадження системи формування інноваційної культури педагога.
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4.3. Науково-методичний центр інтеграції змісту  
освіти НАПН України

Лабораторія інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України ство-
рена в березні 1994 року за рішенням президії аПН України і почала працювати 
на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського. її ядро склали дидакти: доктори пед. наук В. Р. Ільченко, 
К.  Ж.  Гуз; доктор філософ. наук С.  Ф.  Клепко; канд. психол. наук, професор 
В. Ф. Моргун. Очолила колектив член-кореспондент аПН України, д. пед. н., про-
фесор В. Р. Ільченко. Навколо лабораторії об’єдналися шкільні колективи, вчителі 
початкових класів, фізики, хімії, біології, географії, які розпочали планомірну те-
оретичну і практичну роботу над інтеграцією (зціленням) природничо-наукової 
шкільної освіти. Сьогодні в лабораторії працює 8 науковців-спеціалістів з інтегра-
ції окремих предметів у соціоприродничу освіту (початкова ланка), природничо-
наукову (основна та старша школа). За час роботи лабораторії на матеріалах її до-
сліджень було захищено сім кандидатських дисертацій з педагогіки, психології, 
одна докторська, двоє готуються до захисту.

Філософські, психологічні, педагогічні основи інтеграції змісту освіти в кон-
цепції цілісної моделі освіти «Довкілля» викладені науковими співробітниками в 
7 монографіях, понад 500 статтях, втілені в системі навчально-методичного забез-
печення. Модель освіти «Довкілля» охоплює дошкілля, початкову, основну, про-
фільну школу та підготовку вчителів природничого циклу до викладання інтегро-
ваних курсів природознавства. За кордоном, у педагогічних енциклопедіях мо-
дель освіти «Довкілля» відома як освітня модель «Логіка природи» за природовід-
повідність змісту, методів і форм навчання.

До наукової роботи залучилися педагоги-практики та науковці вищої школи. 
У зв’язку з цим академією педагогічних наук та Полтавським обласним інсти-
тутом післядипломної педагогічної освіти в червні 1999 року створено Науково-
методичний центр інтеграції змісту освіти, який об’єднав науковців – філосо-
фів, педагогів, психологів, психотерапевтів, соціологів – з різних регіонів України. 
Наукові співробітники центру працюють на громадських засадах, але від того 
проблеми, які вони розв’язують, не менш значимі в освіті (теоретичні основи 
особистісно орієнтованої освіти (канд. пед. наук В. І. Мирошниченко), здоров’я 
учнів і зміст освіти (канд. психол. наук Сєдих К. В.), інтеграція змісту освіти у ВНЗ 
(Помогайбо В. М.) т. ін.).

ядром Науково-методичного центру є наукові співробітники лабораторії ін-
теграції змісту освіти. Очолює НМц інтеграції змісту освіти дійсний член НаПН 
України В. Р. Ільченко.

Більше 20 шкіл співпрацюють з центром, ведуть наукові дослідження. Серед 
них освітянам відомі ЗОш № 24,  № 26 м. Полтави (директори С. Г. Дудко,  
Г. Г. Дзюбкін), Дніпровська ЗОш Верхньодніпровського району Дніпропетровської 
області (директор а. х. Ляшенко), Дніпропетровські ЗОш № 111, № 66 (директо-
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ри Л. В. ткачук, Л. П. Коробка), школа-гімназія м. Кремінної Луганської області 
(директор Є. І. Кукуяшна) т. ін.

При центрі працює видавництво «Довкілля-К» (головний редактор – 
д. пед. н. К. Ж. Гуз), що видає систему підручників і посібників до освітніх галу-
зей «Людина і світ», «Природознавство», відповідні посібники для перепідготов-
ки вчителів довкілля, інтегрованих курсів.

Співробітниками НМц інтеграції, лабораторії інтеграції змісту освіти 
Інституту педагогіки НаПН України розроблена соціоприроднича, українознав-
ча система «Довкілля», що народилась у м. Полтаві в 1990 році, пройшла апроба-
цію і наказом МОН України допущена в школу (2000 р.) разом із системою підруч-
ників, які мають підназви відповідно до діяльності учнів: 

«Запитую довкілля» (1, 2 класи, предмет «я і Україна»).
«Спостерігаю довкілля» (3 клас, предмет «я і Україна»).
«Досліджую довкілля» (4 клас, предмет «я і Україна»).
«Пояснюю довкілля» (5 клас, предмет «Природознавство»).
«Основні природні системи» (6 клас, предмет «Природознавство»).
«Вивчаю природні системи» (7-9 класи, фізика, хімія, біологія).
«Взаємодію з довкіллям» (10-12 класи, предмет «Природознавство»).
Система програм і підручників до них апробувалася протягом 1990 – 2007 рр. 

це понад 40 підручників, навчальних посібників для учнів і вчителів.
Нині за цією системою підручників, виданих за державні кошти у 2003  –   

2007 рр., навчається понад 1 млн. учнів 1–7 класів.

Список друкованих праць співробітників лабораторії 
та НМц інтеграції змісту освіти НАПН України

монографії
1. Моргун В. Ф. Інтедифія освіти / Володимир Федорович Моргун. – Полтава : 

Наукова зміна, 1996. – 78 с.
2. Клепко С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / Сергій Федорович Клепко. 

– Київ–Полтава–харків : ПОІПОПП, 1998. – 360 с. 
3. Клепко С. Ф. есе з філософії освіти / Сергій Федорович Клепко. – Луганськ : Осіріс. 

– 1998. —116 с.
4. Ільченко В. Р. Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції зміс-

ту природничо-наукової освіти /В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз. – Київ–Полтава, 1999. 
– 120 с.

5. ильченко В. Р. Образовательная модель «Логика природы». Концептуальные 
основы интеграции естественнонаучного образования / В. Р. ильченко, К. Ж. Гуз. 
– М. : Народное образование. школьные технологии, 2003. – 244 с.

6. теорія і практика інтеграції освіти. Освітня програма «Довкілля» : зб. наук. праць 
/ за ред. В. Р. Ільченко. – Київ–Полтава : Довкілля-К, 2004. – 134 с.

7. Гуз К. Ж. теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань 
про природу / Костянтин Жоржович Гуз. – Полтава : Довкілля-К, 2004. – 472 с.
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8. Формування природничо-наукової картини світу в учнів середньої школи / 
[В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз та ін.]. – Київ-Полтава : Довкілля-К, 2005. – 224 с.

Навчально-методичне забезпечення
1. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи / В. Р. Ільченко, 

К. Ж. Гуз та ін. – К. : Початкова школа, 2006. – С. 277–304.
2. Гуз К. Ж. я і Україна. Довкілля : підруч. [для 1 кл. заг.-осв. навч. закл.] /  

К. Ж. Гуз, В. Р. Ільченко, С. І. Собакар. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 112 с.
3. Гуз К. Ж. я і Україна. Довкілля : підруч. [для 2 кл. заг.-осв. навч. закл.] /  

К. Ж. Гуз, В. Р. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2003. – 128 с.
4. Ільченко В. Р. я і Україна. Довкілля : підруч. [для 3 кл. заг.-осв. навч. закл.] / 

В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2003. – 176 с.
5. Ільченко В. Р. я і Україна. Довкілля : підруч. [для 4 кл. заг.-осв. навч. закл.] 

/ В.  Р.  Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко, т. В. Водолазська. – Полтава : 
Довкілля-К, 2004. – 176 с.

6. Ільченко В. Р. Природознавство : підруч. [для 5 кл. заг.-осв. навч. закл.] / 
В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, Л. М. Булава. – Полтава : Довкілля-К, 2005. – 160 с.

7. Ільченко В. Р. Природознавство : підруч. [для 6 кл. заг.-осв. навч. закл.] / 
В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, Л. М. Рибалко. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 160 с.

8. Ільченко В. Р. Фізика : підруч. [для 7 кл. заг.-осв. навч. закл.] / В. Р. Ільченко, 
С. Г. Куликовський, О. Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 160 с. 

9. Ільченко В. Р. Біологія : підруч. [для 7 кл. заг.-осв. навч. закл.] / В. Р. Ільченко, 
Л. М. Рибалко, т. О. Півень. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 240 с.

10. ильченко В. Р. Биология : учебн. [для 7 кл. общеобр. уч. зав.] / В. Р. ильченко, 
Л. Н. Рыбалко, т. а. Пивень. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 240 с.

11. Водолазська т. В. я і Україна. Довкілля. Зошит : навч. посібн. [для учнів 
1 кл. заг.-осв. навч. закл.] / т. В. Водолазська, К. Ж. Гуз, Н. В. Криштопа. – 
Полтава : Довкілля-К, 2006. – 52 с.

12. Водолазська т. В. я і Україна. Довкілля. Зошит : навч. посібн. [для учнів 
2 кл. заг.-осв. навч. закл.] / т. В. Водолазська, К. Ж. Гуз, Н. В. Криштопа. – 
Полтава : Довкілля-К, 2006. – 39 с.

13. Гуз К. Ж. я і Україна. Довкілля. щоденник спостережень : навч. посібн. [для 
учнів 3 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К. Ж. Гуз, В. Р. Ільченко, О. Г. Ільченко,  
т. В. Водолазська, К. В. Сєдих. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 64 с.

14. Гуз К. Ж. я і Україна. Довкілля. щоденник досліджень : навч. посібн. [для 
учнів 4 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К. Ж. Гуз, т. В. Водолазська, О. Г. Ільченко. 
– Полтава : Довкілля-К, 2006. – 56 с.

15. Гуз К. Ж. Природознавство. Довкілля. Зошит та щоденник досліджень : 
навч. посібн. [для учнів 5 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К. Ж. Гуз, О. М. Мащенко, 
О. Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 56 с. 

16. Гуз К. Ж. Природознавство. Зошит та щоденник досліджень : навч. по-
сібн. [для учнів 6 кл. заг.-осв. навч. закл.] / К. Ж. Гуз, В. Р. Ільченко,  
Л. М. Рибалко. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 48 с. 
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17. Ільченко О. Г. Фізика. Робочий зошит : навч. посібн. [для учнів 7 кл. заг.-осв. 
навч. закл.] / О. Г. Ільченко, Л. О. Стрюк. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 64 с.

18. Рибалко Л. М. Біологія. Робочий зошит : навч. посібн. [для учнів 7 кл. заг.-осв. 
навч. закл.] / Л. М. Рибалко, т. О. Півень. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 68 с.

19. Викладання курсу «я і Україна. Довкілля» в 1 класі : посібн. для вчите-
лів / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко, т. В. Водолазська. – Полтава : 
Довкілля-К, 2007. – 80 с.

20. Викладання курсу «я і Україна. Довкілля» в 2 класі : посібн. для вчителів / 
В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, т. В. Водолазська. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – 
48 с.

21. Викладання курсу «я і Україна. Довкілля» в 3 класі : посібн. для вчите-
лів / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко, т. В. Водолазська. – Полтава : 
Довкілля-К, 2003. – 152 с.

22. Викладання курсу «я і Україна. Довкілля» в 4 класі : посібн. для вчите-
лів / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, т. В. Водолазська, О. Г. Ільченко. – Полтава : 
Довкілля-К, 2007. – 128 с.

23. Викладання предмету «я і Україна. Довкілля» в початковій школі. Загальні 
питання : посібн. для вчителів / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко, 
т. В. Водолазська. – Полтава : Довкілля-К, 2003.

24. Методичні рекомендації до організації кабінету довкілля : посібн. для вчи-
телів / О. Г. Ільченко. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 24 с.

25. Методика викладання курсу «Природознавство. Довкілля» в 5-6 класах : 
посібн. для вчителів / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, О. Г. Ільченко. – Полтава : 
Довкілля-К, 2005. – 144 с.
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Відділ ліцензування та атестації навчальних закладів області було створено у 
2002 році. Потреба в існуванні такого відділу була, оскільки, по-перше, методичне 
забезпечення ліцензування та атестації навчальних закладів є функцією інсти-
туту, а, по-друге, відповідальний секретар регіональної експертної ради ліцензу-
вання та атестації навчальних закладів області О. О. Куляєва одночасно займала 
посаду методиста інституту. Після створення відділу саме Ольга Олександрівна й 
була призначена завідувачкою.

На сьогодні відділ у складі методистів О. О. Куляєвої і Н. К. Павлової (з 2007 
року і З. М. Канівець) (фото 135) займається низкою питань, пріоритетним серед 
яких є ліцензування та атестація навчальних закладів області та методичне забез-
печення цих процесів. 

Не менш вагомим напрямком діяльності відділу є комплекс питань з органі-
заційного забезпечення вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду, 
а саме:

–  2001 – 2003 рр. – оцінка методичних доробок учителів, які претендують на 
звання «Учитель-методист»;

–  з 2005 року – участь у роботі практичного видання інституту «Бібліотека 
педагогічного досвіду». З 2005 по 2008 роки забезпечено підготовку та ви-
дання 11 випусків «Бібліотеки педагогічного досвіду», авторами яких є кра-
щі вчителі та методисти області.

Відділ здійснює організаційно-методичне забезпечення таких масових заходів: 
•	 Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
•	 Павільйон «Вузи для шкіл» у складі ярмарку педагогічних технологій. 
•	 Ліцензування навчальних закладів різних типів приватної форми власнос-

ті області.
•	 експертні перевірки спроможності навчальних закладів здійснювати ді-

яльність, пов’язану з наданням професійної та загальної освіти.
За роки існування відділу його працівники цілеспрямовано здійснювали орга-

нізаційне та методичне забезпечення процесів ліцензування та атестації навчаль-
них закладів області.

З цією метою проводяться обласні семінари-практикуми, тренінги з питань 
атестації та ліцензування навчальних закладів для таких категорій працівників: 
спеціалісти відділів освіти, методисти методичних кабінетів, керівники навчаль-
них закладів. Наприклад:

•	 обласний семінар (2005 р.) для спеціалістів відділів освіти: «Методичне за-
безпечення атестації ЗНЗ за поновленими Орієнтовними критеріями оцін-
ки діяльності ЗНЗ, затвердженими наказом МОН України від 14.02.05 р.  
№ 99 та ПНЗ»;

•	 обласний семінар (2006 р.) на базі м. Комсомольська для начальни-
ків від ділів (управлінь) освіти, завідувачів методичних кабінетів з теми: 
«Удосконалення діяльності відділів (управлінь) освіти та методичних ка-
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бінетів з питань планування, проведення, узагальнення та оприлюднення 
результатів атестації загальноосвітніх закладів»;

•	 тренінг (2008 р.) для представників районів і міст області з теми: 
«Самоатестація навчальних закладів як складова державної атестації ді-
яльності навчальних закладів».

Слід відмітити роботу СДГ з проблем атестації:
•	 Організаційно-методичне забезпечення впровадження Орієнтовних кри-

теріїв оцінювання діяльності ЗНЗ, затверджених наказом МОН України 
від 06.06.03 р. № 352 (2003).

•	 На основі Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів (наказ МОН України від 14.02.2005 № 99) розробка 
регіональних програм атестації ЗНЗ і НВК та їх методичного забезпечення 
(2005).

•	 Запровадження методик самооцінювання діяльності навчального закладу 
(2006–2007). 

щорічно працівники відділу надають кілька сотень індивідуальних консульта-
цій з приводу атестації всіх навчальних закладів області, ліцензування загально-
освітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів приватної форми влас-
ності та професійно-технічної освіти, яку здійснюють навчальні заклади і підпри-
ємства та установи будь-якого типу та форми власності. 

•	 Відділ став ініціатором ліцензування інституту на проведення курсів під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних на-
вчальних закладів.

Методистами відділу розроблено низку розпорядчих документів, методичних 
посібників: 

•	 «Про проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних закладів області» // Наказ управління освіти і науки від  
12.09.02 р. № 420. – 16 с.

Додатки: 

Порядок роботи регіональної експертної ради з атестації навчальних закладів. 
Порядок роботи районної, міської комісії з атестаційної експертизи навчаль-

них закладів. 
•	 Про затвердження орієнтовних програм з атестаційної експертизи ЗНЗ, 

дошкільних закладів, позашкільних закладів // Наказ управління освіти і 
науки від 29.12.02 р. № 649. – 23 с.

•	 Орієнтовна програма атестаційної експертизи ЗНЗ Полтавської області // 
Наказ управління освіти і науки від 29.12.02 р. № 649. 

•	 Орієнтовна програма атестаційної експертизи дошкільних навчальних за-
кладів Полтавської області // Наказ управління освіти і науки від 29.12.02 
р. № 649. 
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•	 Орієнтовна програма атестаційної експертизи позашкільних закладів 
Полтавської області // Наказ управління освіти і науки від 29.12.02 р. № 649. 

•	 Орієнтовна програма атестаційної експертизи ЗНЗ Полтавської області // 
Наказ управління освіти і науки від 30.11.04 р.№ 581. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації за-
гальноосвітнього навчального закладу: методичний посібник / Н. К. Павло-
ва, О. О. Куляєва. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 66 с. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації дошкіль-
ного навчального закладу : методичний посібник / Н. К. Павлова, О. О. Ку ляєва. 
– Полтава : ПОІППО, 2003. – 52 с. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації по-
зашкільного навчального закладу : методичний посібник / Н. К. Павлова, 
О. О. Куляєва. – Полтава : ПОІППО, 2003. – 45 с. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації за-
гальноосвітнього навчального закладу : методичний посібник / Н. К. Пав-
лова, О. О. Куляєва. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 104 с. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації освіт-
ньої діяльності професійно-технічного навчального закладу з напряму : за-
гальноосвітня підготовка : методичний посібник / Н. К. Павлова, О. О. Ку-
ляєва. – Полтава : ПОІППО, 2004. – 40 с. 

•	 Методичний посібник «Програмно-методичне забезпечення державної 
атестації загальноосвітнього навчального закладу», оновлений та надру-
кований у 2005 р. у зв’язку зі зміною Орієнтовних критеріїв оцінювання ді-
яльності навчальних закладів, розповсюджувався електронними копіями 
на кожен відділ освіти.

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації 
освітньої діяльності вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації з 
напряму : загальноосвітня підготовка : методичний посібник / Н. К. Пав-
лова, О. О. Куляєва. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 34 с.

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації навчально-
виховного комплексу : методичний посібник / Н. К. Павлова, О. О. Ку ляєва. – 
Полтава : ПОІППО, 2006. – 25 с. 

•	 Павлова Н. К. Програмно-методичне забезпечення державної атестації за-
гальноосвітніх шкіл-інтернатів / Н. К. Павлова, О. О. Куляєва. – Полтава : 
ПОІППО, 2008. 

•	 Орієнтовна програма атестаційної експертизи спеціальних загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів Полтавської області для дітей з вадами фізичного або 
розумового розвитку. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 34 с.

•	 Куляєва О. О. Нормативно-методичне забезпечення підготовки мате-
ріалів для ліцензування освітніх послуг (у сфері загальної середньої, до-
шкільної та позашкільної освіти) (методичні рекомендації) / О. О. Куляєва,  
Н. К. Павлова, З. М. Канівець. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 51 с. 
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•	 Куляєва О. О. Нормативно-методичне забезпечення підготовки матеріа-
лів для ліцензування освітніх послуг (у сфері професійно-технічної осві-
ти): методичний посібник / О. О. Куляєва, Н. К. Павлова, З. М. Канівець. 
– Полтава, 2008. – 47 с.

Методисти відділу надрукували у періодичних виданнях:
•	 Павлова Н. К. циклограма діяльності заступника директора школи з 

навчально-виховної роботи / Н. К. Павлова // Завуч. – 2002. – № 22 (136). 
– С. 3–6. 

•	 Павлова Н. К. Мій план / Н. К. Павлова, О. О. Куляєва // Завуч. – 2002. – № 
22 (136). – С. 7–10.

•	 Павлова Н. К. Нормативно-методичне забезпечення державної атестації 
ДНЗ / Н. К. Павлова, О. О. Куляєва // Управління школою. – 2004. – № 6. – 
С. 24–30, – № 8. – С. 18–26.

•	 Павлова Н. К. Організація ВшК за станом викладання та якістю знань, 
умінь і учнів з навчальних предметів / Н. К. Павлова, О. О. Куляєва // 
Управління школою. – 2004. – № 10. – С. 15–22; № 11. – С.18–26.

•	 Павлова Н. К. Взаємодіюче навчання / Н. К. Павлова // Управління шко-
лою. – 2004. – № 4. – С. 10–28. 

•	 Павлова Н. К. Програмно–методичне забезпечення державної атеста-
ції загальноосвітнього навчального закладу : посібник / Н. К. Павлова,  
О. О. Куляєва // Директор школи (Спецвипуск). – К. : шкільний світ. –  
№ 29–30. – 2005. – 64 с. 

•	 Павлова Н. К. Методичне забезпечення державної атестації ЗНЗ / Н. К. Пав-
ло ва, О. О. Куляєва. – К. : шк. світ, 2007. – (Б-ка «шк. світу»). 

Специфікою роботи відділу є те, що його працівники, крім функцій методис-
тів, виконують ще й організаційні функції. це організація перевірок виконан-
ня ліцензійних умов освітньої діяльності приватними навчальними закладами 
Полтавської області та безпосередня участь у них, перевірки виконання ліцен-
зійних умов здійснення професійно-технічної освіти навчальними закладами та 
підприємствами (установами) всіх типів і форм власності Полтавської області; 
атестаційна експертиза освітньої діяльності вищих навчальних закладів І–ІІ рів-
нів акредитації з напряму «загальноосвітня підготовка»; підготовка аналітичних 
матеріалів з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, підготовки і 
проведення І та ІІ турів конкурсу «Учитель року» тощо; підготовка проведення 
засідань регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних за-
кладів області (1 раз у 2 місяці) та повного пакета документів до нього; підготовка 
ліцензійних матеріалів на засідання експертної ради професійно-технічної освіти 
при Державній акредитаційній комісії та захист їх на засіданні. 
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Для об’єктивного контролю рівня знань, умінь і навичок учнів, студентів нині 
в Україні широко використовується освітня технологія педагогічного тестуван-
ня. Запровадження системи стандартизованого тестування передбачає розробку 
ефективної оцінювальної моделі, яка базується як на вітчизняних досягненнях, 
так і на зарубіжному досвіді. В умовах України найважливішим чинником забез-
печення об’єктивного визначення рівня навчальних досягнень випускників за-
гальноосвітніх навчальних закладів є зовнішнє незалежне оцінювання.

На Полтавщині зовнішнє незалежне оцінювання запроваджене з 2005-2006 на-
вчального року. У Полтавському обласному інституті післядипломної педагогіч-
ної освіти імені М. В. Остроградського відповідальною за організацію та прове-
дення процедури зовнішнього незалежного оцінювання було призначено тамару 
Олексіївну Кравченко, проректора з навчальної роботи.

З 01.09.2006 року на виконання Указу Президента України від 04.07.2005 р.  
№ 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та роз-
витку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 р. 
№ 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежно-
го оцінювання та моніторингу якості освіти», наказу управління освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації від 18.07.2006 р. № 488а та з метою 
організації роботи з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторин-
гу якості освіти в області у Полтавському обласному інституті післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. В. Остроградського створено відділ зовнішнього оці-
нювання та моніторингу якості освіти.

Основною метою його діяльності є подальше запровадження зовнішнього не-
залежного оцінювання, створення в області системи моніторингу якості освіти, 
здійснення організаційно-методичного забезпечення участі у міжнародних по-
рівняльних дослідженнях якості освіти, забезпечення координації і взаємодії 
структурних підрозділів, залучених до підготовки та проведення зовнішнього не-
залежного оцінювання та моніторингу якості освіти, взаємодія з районними орга-
нами управління освітою щодо виконання законодавчих і нормативних докумен-
тів із питань зазначеної проблематики.

Пріоритетними завданнями роботи відділу визначено:
–  спільно з Дніпропетровським регіональними центрами оцінювання якос-

ті освіти формувати бази, персоналу, задіяного в організації та проведенні 
ЗНО, мережу пунктів тестування;

–  проводити інструктивно-методичні наради, тренінги з питань зовнішнього 
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

–  організовувати та проводити процедури тестування, моніторингові дослі-
дження; 

–  навчати фахівців, залучених до організації та проведення зовнішнього не-
залежного оцінювання та моніторингових досліджень;

–  готувати вчителів до роботи з тестовими технологіями;
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–  проводити установчі наради;
–  проводити роз’яснювальну роботу серед громадськості, батьків, учнів і 

вчителів, розповсюджувати інформаційні матеріали серед учасників тесту-
вання, населення.

До жовтня 2006 року роботу відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якос-
ті освіти координувала проректор з навчальної роботи тамара Олексіївна Кравченко. 
З жовтня 2006 року по березень 2007 року на посаді проректора із питань зовнішнього 
оцінювання та моніторингу якості освіти працював Віктор анатолійович Іноземцев. 
З березня 2007 року по теперішній час відділ зовнішнього оцінювання та моніторин-
гу якості освіти знаходиться у підпорядкуванні т. О. Кравченко.

У відділі зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості осві-
ти працювали методистами: з 2006 р. – Наталія Валеріївна Рудь, Лідія юріївна 
штефан, тетяна Олексіївна авраменко; з 2007  р. – Олена Костянтинівна 
Королех, юлія Вікторівна шевченко. У 2008 році з відділу пішли на інші поса-
ди Лідія юріївна штефан  та юлія Вікторівна шевченко, а до роботи стали Олена 
Олександрівна Одарюк, Олександр Вікторович Рець. Нині у відділі працюють ме-
тодисти Одарюк Олена, яресько  Софія. Обов’язки завідувача відділу виконує 
Королех Олена Костянтинівна.

З метою реалізації завдань із науково-методичної роботи, успішного прове-
дення зовнішнього незалежного оцінювання в області методисти відділу постій-
но працюють із педагогами області, залученими до тестування, проводячи:

– інструктивно-методичні наради з питань організації і проведення ЗНО та 
моніторингу якості освіти у районах і містах,

– навчальні семінари для інструкторів і відповідальних працівників, які забез-
печують здійснення ЗНО у пунктах тестування області;

– засідання методичних об’єднань; 
– заняття-тренінги з учителями шкіл області.
У 2007 році методистами відділу забезпечувались організація та проведення 

в Полтавській області моніторингів математичної освіти учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів і математичної освіти початкової школи, участь у міжнарод-
ному порівняльному дослідженні tImSS – 2007.

Відділ зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти акцентує ува-
гу на виконанні вказівок Міністерства освіти і науки України, Українського та 
Дніпропетровського регіонального центрів оцінювання якості освіти, якісному 
проведенні процедури тестування, підготовці інформаційних та аналітичних ма-
теріалів. У подальшому робота відділу буде спрямована на чітке та своєчасне ви-
конання обов’язків стосовно організації і проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень охочих вступати до вищих навчальних закла-
дів та моніторингу якості освіти, організацію роз’яснювальної роботи серед насе-
лення, забезпечення зворотнього зв’язку з учасниками тестування. 

Успішна підготовка та проведення щорічного ЗНО є вирішальним кроком в 
утвердженні принципів рівного доступу до якісної освіти, що прискорить рух 
України шляхом демократизації та інтеграції у освітню систему розвинених країн.
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Невпинне зростання об’єму інформації, динаміка розвитку сучасного сус-
пільства, постійне удосконалення техніки та технологій потребують від закладів 
освіти України забезпечення якісно нового рівня навчально-виховного проце-
су. Одним із напрямів, який допомагає здійснити означене завдання, є широке й 
ефективне використання засобів навчання.

Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя, які формують на-
вчальне середовище та беруть участь у навчальній діяльності, виконуючи при 
цьому навчальну, виховну та розвивальну функції. Вони є невід’ємною складовою 
навчального процесу й дозволяють суттєво підвищити продуктивність праці всіх 
його учасників.

Оснащення сучасними засобами навчання загальноосвітніх навчальних за-
кладів є складним і багаторівневим процесом, від якісної організації якого зале-
жить вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням, методичним супроводом 
та ефективним використанням навчального обладнання.

У зв’язку з делегуванням Міністерством освіти і науки України, управлінням 
освіти і науки облдержадміністрацій та обласним інститутам післядипломної пе-
дагогічної освіти всього комплексу робіт, пов’язаних із замовленням, підготов-
кою тендерів, зв’язками із виробниками навчальних засобів та іншого шкільного 
обладнання (Постанови Кабміну від 19.05.06 №№699, 700 та від 25.05.06. №744 ), 
відповідно до наказу УОН від 10.07.06 № 477 у межах штатного розпису ПОІППО 
був створений відділ засобів навчання. 

Відділ засобів навчання є самостійним структурним підрозділом інституту, 
який реалізує функції загальної середньої освіти щодо створення необхідних 
умов для впровадження в навчальний процес та інші напрямки діяльності сучас-
них засобів навчання. Відділ підпорядкований проректору із загальних питань. У 
своїй діяльності відділ керується Статутом інституту, правилами внутрішнього 
розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора.

Пріоритетним напрямком діяльності відділу визначено:
– забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області підручниками 

та навчальними посібниками, комп’ютерною технікою, навчальними кабінетами 
та іншим обладнанням, корекційно-реабілітаційним обладнанням та шкільними 
автобусами.

Головними завданнями відділу є:
–  збір статистично-аналітичної інформації щодо наявності підручників, 

комп’ютерної техніки, навчального та корекційного обладнання, шкільних 
автобусів у ЗНЗ області; 

–  збір замовлень;
–  здійснення розподілу та перерозподілу засобів навчання відповідно до по-

треб ЗНЗ;
–  надання методичних рекомендацій освітянам області з питань впроваджен-

ня та ефективного використання засобів навчання.
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Сьогодні відділ засобів навчання працює в такому складі:
Олена Олександрівна деменко  – координує роботу відділу, здійснює 

організаційно-аналітичну роботу, спрямовану на підвищення ефективності впро-
вадження в навчальний процес загальноосвітніх закладів області засобів навчан-
ня; вирішує організаційно-методичні питання щодо забезпечення учнів та педа-
гогічних працівників, що проживають у сільській місцевості, безоплатним підве-
зенням до місць навчання чи роботи та додому.

наталія Василівна Атахаджаєва  – вирішує організаційно-методичні питан-
ня щодо стану забезпечення навчальною літературою ЗНЗ області, здійснює роз-
поділ підручників, посібників та іншої літератури в межах області, а також вивчає 
і поширює передові технології в роботу з бібліотечними фондами.

Олександра Віталіївна Волошко  – вирішує організаційно-методичні пи-
тання щодо забезпечення спеціальних навчальних закладів області корекційно-
реабілітаційним обладнанням, веде облік, здійснює розподіл підручників (зо-
крема для допоміжних шкіл), спеціальної навчальної та іншої літератури в межах 
області.

Іван Іванович дмитренко – вирішує організаційно-методичні питання щодо 
забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області комп’ютерною тех-
нікою, веде облік наявних навчальних комп’ютерних комплексів, проводить 
організаційно-методичну роботу з питань післядипломної освіти педагогічних 
працівників за програмою корпорації Intel «Навчання для майбутнього».

михайло Олександрович момот – відповідає за організацію роботи, збере-
ження та використання комп’ютерної техніки інституту, забезпечує функціону-
вання електронної пошти, встановлює на сервери й робочі станції мережеве про-
грамне забезпечення, організовує доступ до локальної та глобальної мереж.

На посадах методистів відділу засобів навчання також працювали Олексій 
Кирилович цоков (до 2008 р.), Василь Дмитрович Васильєв  (до 2009 р.), Світлана 
Петрівна шостя  (до 2009 р.).

Методистами відділу систематично проводяться обласні інструктивно-
методичні наради, семінари та інші організаційно-методичні заходи щодо аналізу 
стану забезпечення та шляхів упровадження сучасних засобів навчання. 

У квітні 2009 року була проведена Всеукраїнська науково-практична кон-
ференція «Впровадження інноваційних технологій в організацію забезпечен-
ня навчальною літературою закладів освіти України». Метою конференції було 
вивчення та поширення досвіду закладів освіти України у створенні програм 
електронного обліку навчальної літератури, вирішення питань щодо впрова-
дження в мережі шкільних бібліотек України єдиної системи роботи з фондами 
навчальної літератури та переходу протягом 2009–2010 рр. на електронну форму 
обліку навчальної літератури, а також розробка загальних вимог до формування 
аналітично-статистичних даних щодо забезпечення закладів освіти України на-
вчальною літературою.

Відділом засобів навчання постійно ведеться робота, що спрямована на підви-
щення якості освіти в області.
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Кадрове діловодство визначається як діяльність, що охоплює питання доку-
ментування й організації роботи з документами стосовно особового складу під-
приємства (чи установи) з питань приймання, переведення, звільнення, обліку 
працівників тощо. Правильна організація кадрового діловодства має велике зна-
чення. Саме в кадрових службах громадяни укладають трудовий договір, озна-
йомлюються із правилами внутрішнього розпорядку, умовами праці, відпочинку, 
перспективами професійного зростання. Від того, як організоване документацій-
не забезпечення, складається враження про установу в цілому.

З моменту створення інституту деякі функції кадрового діловодства поклада-
лися на канцелярію, яка входила до складу адміністрації закладу. так, за наказами 
інституту, із 1944 року директор закладу видавав накази, які стосувалися кадро-
вих питань, лише на відпустку та відрядження. а працівник канцелярії передавав 
до обласного управління народної освіти заяви на проходження атестації, відо-
мості про рух кадрів у відділах. 

Упродовж багатьох років на посаді завідувачки канцелярією працювали 
Дикань тетяна Олексіївна, Рязанова Ніна Іванівна, Заєць Людмила Іванівна.

 З призначенням у 1996 р. завідуючої канцелярії Небрат Лідії Миколаївни, була 
організована та систематизована робота щодо ведення діловодства в інституті. 
Кадрове забезпечення закладу здійснювалося відділом кадрів при управлінні 
освіти і науки Полтавської ОДа.

У 1999 році особові справи працівників нашого закладу були передані з управ-
ління освіти і науки в канцелярію інституту. З цього часу призначення та звіль-
нення працівників здійснювалось за наказом директора. 

Методисту навчального відділу Неллі Василівні Очаковській  до функціональ-
них обов’язків додали ведення особових справ, трудових книжок, друкування на-
казів з особового складу.

У 2003  р. у зв’язку з розширенням відділів і кафедр інституту, збільшенням 
штату  був створений сектор кадрової роботи, який очолила Лідія Миколаївна 
Небрат. До його складу також увійшли методисти – Володимир Васильович 
Гудзенко  та Олена Костянтинівна Королех. 

З метою упорядкування кадрового діловодства в інституті були чітко визначе-
ні основні напрямки діяльності сектора. Лідія Миколаївна Небрат привела у від-
повідність до нормативно-правових актів, законів, Кодексів про працю ведення 
трудових книжок, планову та звітну документацію з кадрових питань, базу даних 
формування кадрового резерву, записи та збереження наказів з особового складу 
й основної діяльності інституту, оформлення відряджень. Методист вела табель-
ний облік виходу на роботу працівників, брала участь у організації проведення 
атестації педагогічних працівників інституту, складала графіки відпусток, забез-
печувала підготовку документів для призначення пенсій і співпрацювала з від-
повідними службами пенсійного забезпечення громадян, державною інспекцією 
праці, управлінням статистики в Полтавській області.
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Змінювався час, напрямки діяльності інституту розширювалися і доповнюва-
лися обов’язки методистів сектора кадрової роботи. Методистом Володимиром 
Васильовичем Гудзенком  був продовжений збір матеріалів для видання аното-
ваного каталогу «адреси кращого педагогічного досвіду освітян Полтавщини». 
На виконання листа Міністерства освіти і науки був сформований і надісланий 
до Інституту інноваційних технологій перший комплект до Всеукраїнської віде-
отеки педагогічного досвіду. У цих матеріалах висвітлюваласz діяльність кращих 
навчальних закладів Полтавської області. Методистом Оленою Костянтинівною 
Королех був упорядкований архів інституту, у якому сьогодні зберігається понад 
1500 справ, унесених до Національного архівного фонду України.

У 2005 році відбулося перейменування сектора кадрової роботи на відділ ро-
боти з персоналом. До його складу було введено посаду оператора комп’ютерного 
набору, яку обіймала Дідіченко Наталія Валеріївна (згодом вона була переведена 
на посаду методиста відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості осві-
ти) та чупрікова Людмила анатоліївна.

У 2007 році відбулися зміни у складі відділу. Методист Олена Костянтинівна 
Королех  була переведена на посаду методиста відділу зовнішнього оцінювання 
та моніторингу якості освіти, Наталія Валеріївна Дідіченко – на посаду методиста 
відділу роботи з персоналом, а з посади завідувачки канцелярії на посаду мето-
диста була переведена Олена Костянтинівна Марченко  (замість Гудзенка В. В.).

З грудня 2009 року Людмила анатоліївна чупрікова працює на посаді ме-
тодиста, а оператором відділу роботи з персоналом призначена Колєснікова 
юлія Вікторівна.

Нині у відділі працює 5 методистів та оператор комп’ютерного набору, які за-
безпечують реалізацію державної політики з питань кадрової роботи.

Лідія Миколаївна Небрат   аналізує й узагальнює практику формування ка-
дрового резерву у структурних підрозділах інституту.

Бере участь у розробці структури та штатного розпису інституту, посадових 
інструкцій, здійснює організаційне забезпечення щодо проведення стажування 
кадрів. 

Веде документацію з особового складу. Здійснює роботу, пов’язану із заповне-
нням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових кар-
ток) працівників.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну 
звітність із кадрових питань, аналізує якісний склад працівників інституту.

Обчислює стаж роботи та здійснює контроль за встановленням надбавок за 
вислугу років і наданням відпусток, складає графік щорічних відпусток працівни-
ків інституту, оформлює відрядження. 

Є секретарем атестаційної комісії.
Наталія Валеріївна Дідіченко координатор-секретар обласного постійно ді-

ючого семінару для завідувачів районних (міських) методичних кабінетів. 
Контролює виконання плану роботи Головного управління освіти і нау-

ки та рішень колегії, виконання державних, обласних програм, розпоряджень 
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і постанов Кабінету Міністрів України в розділах, що стосуються діяльнос-
ті Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського.

Відповідальна за нагородження грамотами, подяками та іншими відзнаками 
працівників освіти міст (районів) і працівників інституту.

Олена Костянтинівна Марченко  забезпечує оформлення документації з ка-
дрового діловодства інституту.

Відповідає за організацію роботи щодо атестації педагогічних працівників об-
ласті. 

Збирає й узагальнює матеріали перспективного педагогічного досвіду, спів-
працює з керівниками міських, районних методичних кабінетів із питань поши-
рення кращого педагогічного досвіду освітян Полтавщини.

Виконує функції секретаря ректорату. Відповідальна за архів інституту.
Лідія юріївна Штефан  здійснює організацію та методичне забезпечення мо-

ніторингової діяльності інституту з напрямків післядипломної педагогічної осві-
ти.

Координує діяльність відділів і кафедр інституту, районних (міських) мето-
дичних кабінетів щодо дослідження організації і проведення роботи з педагогіч-
ними кадрами в дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закла-
дах (анкетування педагогічної діяльності).

Спільно з представниками Головного УОН проводить статистичний і якісний 
аналіз кадрового забезпечення освітніх установ. Співпрацює з навчальними за-
кладами, що готують педагогічні кадри з питань наступності та розвитку педаго-
гічної освіти.

Координує й аналізує якість науково-методичної роботи, яку здійснює інсти-
тут у міжкурсовий період.

У своїй діяльності відділ роботи з персоналом керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоряджен-
нями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, Положенням про кадрові служби та іншими нормативними актами, а 
також відповідними рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та 
Пенсійного фонду.

Робота відділу спрямована на формування кваліфікованого викладацького 
складу з високим професійним рівнем, наявністю наукового ступеню і вченого 
звання, діловими якостями, досвідом викладацької та наукової діяльності. 

Із метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання фахової 
та загальної освіти педагогічних працівників, посилення мотивації якісної праці 
проводиться атестація педагогічних працівників.

атестація є підтвердженням професійних можливостей педагога, нагодою по-
казати рівень кваліфікації та стимулом підвищення фахової майстерності. Вона ж 
є основою і в становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу, створен-
ні відповідної інтелектуальної та емоційної сфери.
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Отже, головне завдання відділу роботи з персоналом полягає у формуванні та-
кого кадрового складу, який би забезпечував максимальну продуктивність праці 
в досягненні поставлених цілей.

Із 69 методистів, які забезпечують навчальний процес, 51 має вищу кваліфіка-
ційну категорію. Свою кваліфікацію вони підвищують шляхом стажування на базі 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка, 
курсів при Університеті менеджменту освіти (цІППО, м. Київ). 
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27 квітня 1989 p. Державний Комітет СРСР з народної освіти видав за № 16 
інструктивний лист «Про введення посади психолога в закладах народної осві-
ти». У загальноосвітніх навчальних закладах активно почали вводитись посади 
психологів. цьому процесу також сприяло прийняття тимчасового положення 
про психологічну службу (1991 p.), положення про психологічну службу в системі 
освіти України (1993 p.).

З цього часу почали з’являтися «перші ластівки»: практичні психологи в на-
вчальних закладах на Полтавщині, більшість із них і сьогодні щоденно приходить 
на допомогу особистості, використовує багатий досвід і професійні знання в по-
доланні конфліктів, життєвих труднощів, допомагає розкрити здібності, усвідо-
мити життєві потреби, пріоритети, цілі. 

Із спогадів піонерів практичної психології Полтавщини

наталія Федорова  (практичний психолог Гадяцької гімназії):
1989 рік. Міністерство освіти і науки України надсилало документи про вве-

дення посади психолога, його посадові обов’язки. Ми уважно вивчали їх. У пер-
ший рік роботи психологом долучилася до педагогічного колективу, знайшла 
серед нього однодумців, познайомилася з учнями, на той час Гадяцька середня 
школа їх налічувала 1200.

У перші роки найвдалішим у моїй роботі було психологічне консультування. 
а після виступів на заняттях «батьківського університету» активно розгорнулася 
робота з батьками. Згодом я організувала в школі «Службу довіри».

Згадується перше методичне об’єднання психологів області під керівництвом 
Лариси Іванівни Лантух. Нас тоді було сім чоловік. 

З того часу пройшло 20 років….

марія рябоконь  (практичний психолог нВК «Первоцвіт» м. Гадяч):
Починалося все з малого. Особисто для мене це був похід у незвідане. адже не 

було ні відповідної літератури, ні регулюючих документів районного психолога. 
Планували роботу «навпомацки». Необхідно було бути великим оптимістом, щоб 
рухатися вперед.

любов Кухаренко  (практичний психолог, психолог-методист 
Кременчуцького ліцею № 4):

У Кременчуцькому ліцеї № 4 посада психолога була введена в 1991 році у 
зв’язку з отриманням школою статусу закладу нового типу.

Першу курсову підготовку отримала в Москві у Всесоюзному інституті пе-
репідготовки й підвищення кваліфікації науково-педагогічних і керівних ка-
дрів народної освіти аПН СРСР. Мала насолоду від слухання лекцій, виконання 
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практичних робіт під керівництвом відомих учених-психологів І. Дубровіної, Є. 
Борисова, С. Забрамної та ін.

Понад 10 років працюю з юними психологами, членами Малої академії наук. З 
1995 року під моїм керівництвом 36 молодих науковців захистили свої досліджен-
ня. З них 15 стали призерами обласних, а 2 – Всеукраїнських конкурсів-захистів 
наукових робіт у секції «Психологія».

наталія лапіна (практичний психолог Кременчуцької ЗОш № 8, письмен-
ниця):

це були дивовижні часи! Половина моїх знайомих лякалася самого цього слова 
– «психолог». Друга половина сміялася, почувши його…

Більшість шкільних психологів були «переучками» з педагогів: хто закінчив 
спецфакультет за дев’ять місяців, хто – курси за два. На рідкісних птахів, що мали 
«базову» освіту, дивилися із заздрісною повагою.

За щастя займатися улюбленою справою платили скороченням до вісімнадця-
ти днів літньої відпустки та втратою зароблених учительською працею надбавок 
і категорій.

Навіть зразків ведення документації ще не було. Писали, хто що надумає…
Мій перший кабінет психолога затишно розташувався в колишньому туалеті. 

Білі дитячі шафки, що дісталися від групи продовженого дня, дивним чином на-
гадували лікарняні. Замість вікна – стіна із прозорих цеглин. Між бузковими ква-
дратиками кахлів завжди було, м’яко кажучи, прохолодно. але колеги заздрили: 
«ти маєш власний кабінет! Великий! З меблями!»

І я гордо виходила з того кабінету та йшла до людей – педагогів, учнів, батьків. 
а вони не знали, чого ж від мене чекати, – і боязко сторонилися. але я була озбро-
єна, у мене за плечима був міцний тил – щойно закінчене навчання в харківському 
педінституті імені Г.  Сковороди. Досі дивуюся: як невелика купка викладачів 
встигла за такий короткий термін так багато дати нам? Крім теорії, цілу валізу 
тестових методик, досвід проведення тренінгів і найцінніше – досвід спілкування 
з нестандартними творчими людьми.

лариса Живолуп (практичний психолог Кременчуцької ЗОш № 10, психолог-
методист, відмінник освіти України ):

У 1991 році в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки 
отримала диплом за спеціальністю «Практична психологія» із присвоєною квалі-
фікацією «Психолог-практик». Пишаюся тим, що головою екзаменаційної комісії 
в мене був О. В. Киричук, доктор педагогічних наук, директор Інституту психоло-
гії імені Г. С. Костюка. 

це був лише другий випуск дипломованих практичних психологів у Західній 
Україні. На посаді шкільного психолога почала працювати першою в найбільшій 
та передовій школі міста. через брак на той час спеціалістів у галузі психології 
мала можливість набути досвіду, співпрацюючи з медичними установами, орга-
нами МВС, прокуратури, РаГСу. 



371

4.8. Психологічна служба системи освіти Полтавщини:  учора, сьогодні, завтра

У листопаді 1991 року була учасником І Всеукраїнської конференції з практич-
ної психології, де відбулося знайомство з В. Г. Панком, директором Українського 
центру практичної психології та соціальної роботи. його слова: «як ви працюєте, 
так директор і педагоги ставитимуться до психологічної служби», – назавжди ста-
ли моїм професійним кредо. 

Валентина Гостік (практичний психолог машівської спеціалізованої ЗОш 
І-ІІІ ст. 1992–2006 р. р.):

Прийшла працювати психологом Машівської середньої школи в липні 1992 
року. 

Здається, найбільш актуальним у роботі з педагогічним колективом було вдо-
сконалення стилю професійно-педагогічного спілкування, комунікативних умінь, 
відтворення творчого самопочуття педагога в процесі спілкування. Багато хто із 
психологів того часу не сприймав теорію американського психолога Джеральда 
Джампольскі, який пропонував «змінивши систему поглядів на оточуючий світ і на 
себе, переорієнтувати власну психіку». його 17 уроків-рекомендацій із теми «Как 
обрести внутреннее равновесие и оздоровить свои отношения с окружающими» 
були, практично, як знахідка для мене. Вони сприяли вдосконаленню себе та допо-
магали в роботі з людьми, які того потребували. У роботі з молодшими школярами 
робила наголос на навчанні мислити, а саме на розвитку аналітико-синтетичного 
мислення. Користувалася саморобним дидактичним матеріалом для дітей із про-
блемами в навчанні, роблячи перші кроки в корекційних групах. З часом з’явилися 
професійні напрацювання, певна база психодіагностичних і психокорекційних ма-
теріалів. Робота стала значно ефективнішою. Упевненість у своїй роботі з’явилася 
після проходження в м.  Києві курсу навчання «Методики шкільної психодіаг-
ностики та соціально-психологічного тренінгу» в червні 1993 року при науково-
дослідному інституті психології України та курсів при Інституті психології академії 
педагогічних наук України у 1992 році, де одержала теоретичну і практичну підго-
товку щодо застосування «Інтелектуальної шкали Векслера для дітей». 

Усім, хто працює на психологічній ниві, бажаю одного: «Пізнавайте самих 
себе!»

З 1990 року Полтавська середня школа № 38, Полтавська середня школа № 30, 
Полтавський міський відділ освіти вводять посаду «психолог», де працювала 
Лариса Іванівна Лантух – фахівець з великої літери. Важко перелічити навчальні 
заклади, курси, які закінчувала Лариса Іванівна, постійно вдосконалюючи свою 
фахову майстерність, на практиці довівши необхідність психолога в закладі осві-
ти. «Людина Велична, Гарна і Вічна, – так згадує Ларису Іванівну Богдана Павлівна 
Войтович (м. Комсомольськ, ММК), – гарна мудрістю, справами, помислами, ві-
чна у своїх учнях і послідовниках. ще тоді, дев’ять років тому, Лариса Іванівна 
наголошувала на важливості здоров’я душі дитини, виховання людяності в до-
шкільнят. а сьогодні завдання догляду за душею дитини ставить перед нами, пе-
дагогами, і Базова програма «я у Світі». 
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Одночасно почали вводитися ставки практичних психологів у Пирятинському, 
Машівському районах.

Поступово із розвитком психологічної служби системи освіти виникла необ-
хідність в організаційно-методичному забезпеченні психологів області. У 1995 
році введено посаду «психолога» при управлінні освіти і науки Полтавської об-
ласної державної адміністрації, яку протягом семи років обіймала Лантух Лариса 
Іванівна.

центр практичної психології і соціальної роботи як структурний підроз-
діл Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського розпочав свою роботу із січня 2003 року. 

cпівробітники центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО

Рух кадрового складу протягом 2003–2008 років
– О. О. Новак  – завідувач (2003–2006 рр.);
– К. М. Муліка (Василенко) – методист (2003–2006 рр.), з 2006 р. – завідувачка;
– І. І. Дмітрієва – практичний психолог (2003–2007);
– Л. О. Жданюк – методист (з 2003 р.);
– Н. О. Лук’яненко – методист (з 2004 р.);
– я. В. Сухенко – методист (з 2005 р.).
З перших років діяльності центру основна увага приділяється концептуальним 

питанням діяльності психологічної служби області: упровадженню нормативно-
правової документації, моделям соціально-психологічного супроводу навчально-
виховного процесу, стратегії розвитку служби області, експертизі всього психо-
діагностичного, соціологічного інструментарію, який використовується праців-
никами психологічної служби області. Останнє є особливо значущим, оскільки 
на сучасному етапі розвитку суспільства заявляють про себе чисельні релігійні, 
громадські організації, які намагаються нести у шкільне середовище певні цін-
ності, моральні переконання, а часто й сумнівну інформацію. Використання пси-
хологічних методів, прийомів у роботі з учнями потребує фахової підготовки та 
дотримання етичних норм. Непрофесійні дії з боку дорослих у цьому напрямку 
роботи можуть завдати непоправної шкоди особистісному розвитку дітей і під-
літків. Завдяки проведеній експертизі діагностичного, соціалогічного, інструмен-
тарію в навчальних закладах Полтавської області визначено перелік психодіаг-
ностичного інструментарію, який є надійним, достовірним, валідним і безпеч-
ним. Налагоджений механізм проведення експертної оцінки психокорекційних, 
розвивальних, просвітницьких програм, психодіагностичного та соціологічного 
інструментарію, які з розвитком практичної психології входять в освітню прак-
тику. Результати експертизи узагальнені в анотованому каталозі кращого педа-
гогічного досвіду працівників психологічної служби системи освіти Полтавської 
області.
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Результатом такої праці є публікації:
1. Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу : перші кро-

ки : довідниково-методичний посібник / [автор-укладач я. В. Сухенко]. – 
Полтава : ПОІППО, 2006. – 80 с.

2. Методичні та етичні акценти психологічної служби освіти : методичний 
посібник / [автор-укладач К. М. Муліка, за ред. ю. І. Калюжної]. – Полтава : 
ПОІППО, 2007. – 191 с.

3. експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в систе-
мі освіти Полтавської області  : методичний посібник / [автор-укладач 
я. В. Сухенко, за ред. В. Ф. Моргуна]. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 128 с.

4. Збірник документів психологічної служби освіти Полтавської області 
2003–2004 рр. / [за ред. О. О. Новака]. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 120 с.

5. Формування здорового способу життя учнівської молоді : посібник для 
класного керівника / [за ред. О. О. Новака]. – Полтава : ПОІППО, – 2005. 
– 156 с.

6. анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників психоло-
гічної служби системи освіти Полтавської області / [укладач я. В. Сухенко]. 
– Полтава : ПОІППО, 2009. – 32 с. 

Завдяки запровадженню працівниками центру щорічного моніторингу кадро-
вого забезпечення навчальних закладів працівниками психологічної служби та 
постійного лобіювання цього питання на всіх рівнях на кінець 2009 року відкри-
то 664 ставки, що складає 52 % від потреби відповідно до нормативів чисельності 
(у 2003 році їх налічувалося лише 283). 

Уперше в 2007 році К. Мулікою вивчені особливості розвитку психологічної 
служби системи освіти Полтавщини з моменту її створення й оприлюднені у стат-
ті «Психологічна служба системи освіти Полтавщини» [6], наступним кроком на 
шляху узагальнення та популяризації досвіду психологів Полтавщини було на-
лагодження тісної співпраці з видавництвом «шкільний світ», головним редак-
тором фахового журналу «Психолог» кандидатом психологічних наук тетяною 
анатоліївною шаповал. У результаті тісної співпраці в лютому 2008 року по-
бачив світ спецвипуск журналу «Психолог», присвячений психологічній службі 
Полтавщини. такі кроки працівників обласного центру практичної психології 
були початком активізації видавничої діяльності наших психологів-полтавців. 

Метою діяльності психологічної служби системи освіти є психологічне забез-
печення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного 
здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного проце-
су. Нині співробітниками центру проводиться робота щодо консолідації зусиль 
влади, науковців, педагогічних працівників, зокрема співробітників психологіч-
ної служби, щодо вирішення проблем розвитку психологічної служби. У жовтні 
2008 року відбувся круглий стіл за участю заступника голови обласної держав-
ної адміністрації Н. С. Мякушко, начальника Головного управління освіти і на-
уки облдержадміністрації В. І. Мирошниченка, директора Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи аПН України, 
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кандидата психологічних наук В.  Г.  Панка, провідного спеціаліста УНМц аПН 
України Н. В. Лунченко  (фото 144).

За результатами проведеного круглого столу була розроблена та затверджена 
Регіональна програма розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської 
області до 2012 року [10].

Резервом поліпшення якості психологічного, соціального супроводу освіти 
Полтавщини є виділення й оснащення робочих кабінетів практичних психологів, 
активна інтеграція практичної психології через гурткову роботу, запровадження 
факультативів, розробка й апробація технології психолого-педагогічних консилі-
умів в освітніх закладах. актуальною проблемою є створення єдиного інформа-
ційного простору з питань практичної психології та соціальної роботи, одним із 
шляхів вирішення такої проблеми є створення міжрайонних центрів практичної 
психології і соціальної роботи, запровадження на їх базі інтервізійних, супервізій-
них груп для психологів області. Позитивний досвід активної взаємодії шкільних 
психологів м. Лубен, Лубенського, Гребінківського, Лохвицького, Пирятинського 
районів напрацьований Пирятинським міжрегіональним науково-методичним 
центром практичної психології і соціальної роботи (керівник М. В. Зайченко).

напрямки роботи Центру
•	 Організаційне та навчально-методичне забезпечення соціально-психоло-

гічного супроводу в системі освіти. 
•	 Підвищення ефективності та результативності соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу. Здійснення оцінки якості ді-
яльності психологічної служби та ефективності реалізації різного типу 
соціально-психологічних проблем у навчально-виховному процесі.

•	 експертиза психологічного та соціологічного інструментарію, який вико-
ристовується в навчальних закладах Полтавської області.

•	 атестація працівників психологічної служби системи освіти. 
•	 Розробка та запровадження комплексних соціально-психологічних техно-

логій діяльності психологічної служби системи освіти.

ЦППСр ПОІППО співпрацює з державними та громадськими установами 
за такими напрямками:

•	 Проведення експертизи психологічного та соціологічного інструментарію.
•	 Розробка та проведення тренінгів.
•	 Надання консультацій.
•	 Психологічна просвіта.
•	 Навчально-методичне забезпечення психологічного супроводу системи 

освіти.

Науково-методичне, організаційне забезпечення формування здорового 
способу життя учнівської молоді. З 2002 р. під керівництвом О. О. Новака впро-
ваджується й розвивається Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-
рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Проведено се-
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рії обласних семінарів для практичних психологів, учителів за модулями програ-
ми, постійно здійснюється наукове, організаційно-методичне забезпечення про-
грами. Напрацьований досвід був опублікований у посібнику для класного ке-
рівника «Формування здорового способу життя учнівської молоді» (за редакці-
єю О. О. Новака, 2005 р.). Матеріали центру практичної психології і соціальної 
роботи щодо цього напрямку ввійшли до 3-томного видання Міністерства осві-
ти і науки України. щорічно на базі інституту проводиться підготовка педагогів-
тренерів програми «рівний-рівному». 

З метою вивчення ефективності та результативності проведення просвітниць-
кої профілактичної роботи щодо формування здорового способу життя серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, крім шкіл-інтернатів, у 2009 
році організоване та проведене дослідження рівня знань, ставлення та поведінки 
щодо формування здорового способу життя.

Просвітницька діяльність. У період становлення психологічної служби об-
ласті та центру практичної психології і соціальної роботи ПОІППО його спів-
робітники за пріоритет вважали просвітницьку роботу, яка була особливо необ-
хідною передусім для того, щоб працівники інституту як головні транслятори ін-
формації в освітній простір поступово усвідомлювали цілі, завдання і можливос-
ті психологічної служби, дізнавалися, які проблеми можуть розв’язати за допомо-
гою психолога чи соціального педагога. 

Нагальна необхідність просвітницької діяльності була зумовлена тим, що домі-
нуючий у нас протягом десятиліть ідеологічний підхід до пояснення і розв’язання 
соціальних проблем значною мірою стримував розвиток і поширення психологіч-
ного знання взагалі і такої важливої його галузі, як психологічна допомога людині 
зокрема.

Працівниками центру щорічно відслідковуються актуальні проблеми освіт-
нього середовища Полтавщини, які потребують вирішення. Наразі особливо го-
стро постає проблема прояву жорстокості, агресивності, негативних явищ у дитя-
чому та підлітковому середовищі, шкільної неуспішності, профорієнтації, проф-
діагностики, міжособистісного спілкування. Останнім часом виникають нові 
проблеми – втеча дітей із дому, бродяжництво, поширення алкогольної та нарко-
тичної залежності серед дітей і підлітків, рання вагітність. таким чином, центром 
здійснюється превентивна функція, відслідковуються проблеми, їх причини, роз-
робляються та надаються рекомендації педагогічним працівникам (табл. 1).
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Таблиця 1

Кількість звернень учасників навчально-виховного процесу
до працівників психологічної служби

2008-2009 н. р. 2007-2008 н. р.

До практичних психологів 

З боку батьків 8984 43503

з боку педагогів 10000 3936

з боку учнів 12447 11909

з боку інших зацікавлених осіб 
(представників громадськості тощо) 847 340

До соціальних педагогів

З боку батьків 3670 35036

з боку педагогів 3459 2527

з боку учнів 8400 2740

з боку інших зацікавлених осіб 
(представників громадськості тощо) 348 339

Уже традиційно готуються тематичні теле-радіопередачі за участю працівни-
ків центру, статті у ЗМІ, де висвітлюються результати досліджень психологів об-
ласті, останні напрацювання у галузі практичної психології, коментарі та поради 
психолога з питань освіти та виховання [1, 13]. 

Атестація працівників психологічної служби. Важливим етапом у розвитку 
психологічної служби області стала розробка працівниками центру низки регу-
люючих документів, що стосуються атестації працівників психологічної служби 
з урахуванням регіональних особливостей освітнього простору, зокрема «Про 
порядок організації та проведення атестації працівників психологічної служби 
області», «Про аналіз результатів проведення атестації працівників психологіч-
ної служби області у 2003–2004 н.  р.», методичні рекомендації щодо проведен-
ня атестації працівників психологічної служби області тощо. Починаючи із 2004 
року, на базі центру щорічно створюється обласна атестаційна комісія для атес-
тації працівників психологічної служби. традиційно до участі в роботі комісії за-
прошуються кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психо-
логії Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
В.  Ф.  Моргун, старший викладач кафедри Полтавського державного педагогіч-
ного університету імені В.Г.Короленка т. І. Губіна, керівники районних (міських) 
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психологічних служб. Визначення чітких вимог до стану роботи працівника пси-
хологічної служби, який атестується, критеріїв оцінки якості послуг працівників 
психологічної служби, постійна методична допомога сприяють фаховому зростан-
ню практичних психологів, соціальних педагогів, збільшенню кількості працівників 
із вищою кваліфікаційною категорією та працівників, що мають звання «психолог-
методист» (таблиця 2).

Таблиця 2

Дані про кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби
за 2003–2009 років

Навчаль-
ний рік

К-сть 
практич

них 
психоло

гів 

Кваліфікація практичних психологів

Спеціа
ліст

Спеціаліст II
кваліфіка-

ційної 
категорії

Спеціаліст I
кваліфіка-

ційної
категорії

Спеціаліст 
вищої 

кваліфіка-
ційної категорії

2002–2003 265 150 58 38 16

2003–2004 281 169 45 46 20

2004–2005 284 156 44 56 28

2005–2006 308 174 47 56 31

2006–2007 366 226 49 63 28

2007–2008 399 244 61 60 34

2008–2009 446 261 64  82 39

Протягом 2004  –  2009 років обласною атестаційною комісією встановлено 
та підтверджено кваліфікаційні категорії 81 працівнику психологічної служби, 
із них десятьом особам присвоєно педагогічне звання «практичний психолог-
методист». 

У ході атестації методистами центру виявляються й узагальнюються перли-
ни досвіду практичних психологів Полтавщини, так стали відомі в області та 
поза її межами напрацювання Л. В. Зюман, Л. В. Сироти «Виховуємо толерант-
ність: з досвіду роботи практичних психологів м. Кременчука», З.  Г.  Короткої 
«Допоможемо батькам бути педагогами і психологами» (м. Кременчук), 
М. П. Листопад «Професійне самовизначення старшокласників. тренінгова про-
грама» (чутівський район), Н. П. Лапіної «Інсайт» (м. Кременчук), Н. В. Сухіної 
«Розвиток психоемоційної сфери дітей дошкільного віку (4–5 років) в умовах сен-
сорної кімнати» (м. Полтава). 
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Обласні спеціальні дослідницькі групи. Під керівництвом Н.  О. Лук’я-
нен ко протягом 2004–2005 років діяла спеціальна дослідницька група 
«Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки» (фото 145). Результатом 
такої плідної роботи стала розроблена програма курсу занять з психології «Кроки 
до самопізнання», що спрямована на самовизначення старшокласників при ви-
борі подальшого профілю навчання. Програма включає дві методичні розробки: 
журнал для учнів при визначенні профілю навчання (8–9 класи) та методичні ре-
комендації для практичних психологів із розробленими конспектами занять: 

Кроки до самопізнання: програма курсу занять з психології. / автор-упорядник 
Н.  О.  Лук’яненко; за ред.  О.  О.  Новака. авторський колектив: В.  Ф.  Моргун, 
О. О. Новак, Л. В. Живолуп, В. П. Росомака, І. І. цеба, С. О. Льовіна, В. М. черкун, 
т. Л. Власко, С. Г. Мухіна. – Полтава, 2007. – 56 с.

Кроки до самопізнання. Журнал для визначення профілю навчання. / автор-
упорядник Н.  О.  Лук’яненко; за ред.  О.  О.  Новака. авторський колектив  : 
Л. В. Живолуп, В. П. Росомака, І. І. цеба, С. О. Льовіна, В. М. черкун, т. Л. Власко, 
С. Г. Мухіна. – Полтава, 2007. – 40 с.

На початок 2007 н. р. курсом занять «Кроки до самопізнання» охоплено близь-
ко 3000 підлітків.

Протягом 2004–2008 років на базі центру були згуртовані психологи, які пріо-
ритетним напрямком у своїй діяльності визначили роботу з наймолодшими шко-
лярами. Представники міст Кременчука (т. Вишинська, О. Пронякіна), м. Полтави 
(Н. Сухіна, Н. Башкатова), Семенівського (О. Дунай), Гадяцького (Л. Опанасенко), 
Карлівського (І.  Кошляк), Пирятинського (Н.  Фалько) районів працювали над 
проблемою методичного забезпечення психологічного супроводу дітей 6-річного 
віку при вступі до школи (керівник СДГ – К. М. Муліка). Результатом цієї діяль-
ності було визначення діагностичного мінімуму з проблеми, проведення облас-
ного науково-практичного семінару у 2007 році «Регіональна модель здійснення 
визначення психологічної готовності дітей 6-річного віку до систематичного на-
вчання у школі», випущений науково-методичний посібник «Психологічна готов-
ність дитини до школи» [5]. щорічно проводиться обласне дослідження готов-
ності шестирічних дітей до систематичного навчання у школі, результати разом 
із рекомендаціями психологів висвітлюються серед широкого кола громадськості 
[1].

З 2008 року розпочато дослідження проблем «Психолого-педагогічні техноло-
гії роботи з обдарованими дітьми в умовах загальноосвітнього навчального за-
кладу» (керівник Н. О. Лук’яненко) та «Модель співпраці практичного психолога 
і соціального педагога навчального закладу» (керівник я. В. Сухенко).

Нині центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО, пройшовши 
етап становлення та орієнтуючись на світові освітні реформи, розпочав роботу в 
напрямку запровадження практики проектування. 
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Починаючи з 2008 року, запроваджено постійно діючі навчальні семінари 
«Організація та проведення групової психокорекційної роботи в умовах загаль-
ноосвітнього навчального закладу» (керівник К. Л. Мілютіна, доцент, канд. пси-
хологічних наук) (фото 146). 

Протягом 2007–2008 років на базі ПОІППО проводяться заняття авторської 
школи психолого-педагогічної майстерності «Свобода змінюватися» (П. В. Лушин, 
професор, доктор психологічних наук).

Друковані праці центру практичної психології і соціальної роботи 
ПОІППО

1. Василенко К. М. Ваша дитина – першокласник / К. М. Василенко // Зоря 
Полтавщини. – 2007. – 28 серпня № 130 (20976). 

2. Василенко К.  М. Ґендер в управлінській діяльності / К.  М.  Василенко // 
Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування : матеріали науково-практичної конфе-
ренції, 5 березня 2007 року – Полтава  : Обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 
2007. – С. 8–15.

3. Василенко К. М. Особливості роботи практичного психолога в умовах пере-
ходу з початкової до середньої ланки шкільного навчання / К. М. Василенко 
// Постметодика. – 2005. – № 3 (61). – С. 61.

4. Лук’яненко Н.  О. Навчальний матеріал і психічний розвиток учнів / 
Н.  О.  Лук’яненко // Психолог. Журнал видавництва «шкільний світ». – 
2008. – № 16 (304).

5. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи: навчально-
методичний посібник / [упоряд. К. Муліка]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 
84 с.

6. Муліка К.  М. Психологічна служба системи освіти Полтавщини / 
К. М. Муліка // Постметодика. – № 3 (74). – 2007. – С. 14– 22.

7. Муліка К. М. Формування професійних намірів школярів / К. М. Муліка, 
М. М. Окара // Постметодика. – № 2. – 2008. – С. 45–52. 

8. Муліка К.  М. Реабілітація та профілактика насилля й жорстокості / 
К. М. Муліка // Психолог. Журнал видавництва «шкільний світ». – 2007. – 
№ 7– 8 (259–296). – С. 43– 46.

9. Новак О.  О. Допрофільна підготовка та профільне навчання учнів // 
О. О. Новак, Н. О. Лук’яненко // Психолог. – 2005. – № 17. – С. 4–5.

10. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про 
стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України» 
наказ ГУОН Полтавської облдержадміністрації від 27.11.2008 № 604.



розділ 4.  ІННОВАцІйНИй ВИМІР ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ

380

11. Сухенко я.  В. Засоби масової інформації в освітньому просторі / 
я. В. Сухенко, Н. О. Лук’яненко // Постметодика. – 2006. – № 4. – С. 52–56.

12. Сухенко я. В. Полтавський обласний центр практичної психології і соці-
альної роботи / я. В. Сухенко // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 7. 
– С. 17.

13. Сухенко я.  В. Засоби масової інформації в освітньому просторі / 
я. В. Сухенко, Н. О. Лук’яненко // Постметодика. – 2006. – № 4. – С. 52–56.
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Методисти відділу роботи з персоналом. 2009 р. Зліва направо: Н. В. Дідіченко, Л. А. Чупрікова,  
О. К. Марченко,  Л. М. Небрат

Круглий стіл за участю спеціалістів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти 
і науки України та методистів із бібліотечних фондів обласних управлінь освіти України під час проведення 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Впровадження інноваційних технологій в організацію 
забезпечення навчальною літературою закладів освіти України». Полтава, 2009 р.

Фото 141. 

Фото 140. 



382

 Накази Полтавського обласного інституту  
удосконалення кваліфікації учителів. 1945 р.

Фото 142. 
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Учасники семінару «Про результати виконання стратегії розвитку психологічної служби системи освіти 
України на період до 2008 року». 2008 р. Зліва направо: В. М. Черкун, М. Ю. Малиця, Л. О. Кравцова,  

Н. В. Лунченко, О. М. Тріско, К. М. Муліка, В. Г. Панок, І. В. Цеба, Н. О. Лук’яненко, Я. В. Сухенко,  
Н. В. Мирошниченко

Працівники центру практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 2010 р. Зліва направо: Л. О. Жданюк,  

Н. О. Лук’яненко, К. М. Муліка, Я. В. Сухенко

Фото 144. 

Фото 143. 
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Учасники семінару «Організація та проведення групової психокорекційної роботи в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу». 2008 р.

Робота спеціальної дослідницької групи «Психодіагностичний супровід допрофільної підготовки».  
Полтава, 2007 р. Зліва направо: працівники психолоічної служби області І. І. Цеба (м. Карлівка),  

Л. В. Живолуп (м. Кременчук), С. О. Льовіна (м. Кобеляки), Т. Л. Власко (м. Полтава)

Фото 146.

Фото 145. 
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Виїзні курси «Розвиток та саморозвиток творчого мислення педагога»  на базі Великопавлівської ЗОШ 
Зіньківського району. 4 -8 квітня 2000 р. Зліва направо: Н. І. Білик, к.п.н. ПОІППО; В. В. Оніпко, к.с.н. ПДПУ;  

Л. М. Гудько, директор школи; В. В. Фесун, заступник директора з навчально-виховної роботи  
Великопавлівської ЗОШ; Л. І. Боженко, к.п.н. ПДПУ; Н. В. Настенко, методист ПОІППО

Методисти навчального відділу. 2009 р. Перший ряд зліва направо: Л. О. Зайченко, Л. О. Нечаєва.  
Другий ряд зліва направо: Г. М. Заєць, А. І. Сікач,  Л. О. Михалко, В. М. Поправка

Фото 148.

Фото 147. 
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Викладач методики трудовго навчання з практикумом С. А. Тройніна на курсах учителів початкових класів 
формує навички виготовлення виробів із паперу та залишкового матеріалу. Листопад, 2009 р.

Лекцію для вихователів дошкільних навчальних закладів проводить заслужений працівник освіти України, 
директор Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка І. В. Гальченко. 2007 р.

Фото 150.

Фото 149. 
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Учителі англійської мови діляться досвідом на конференції. Вересень, 2009 рр.

Слухачі курсів учителів початкових класів у храмі спогадів - музеї Кременчуцького педагогічного училища  
ім. А. С. Макаренка. 2009 р.

Фото 152.

Фото 151. 
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Заняття з учителями інформатики проводить Ален Лі Едвард, професор кафедри навчання та управління 
курикулумом Мемфіського університету штату Тенесі, США, спеціаліст у галузі впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті, учасник Програми академічних обмінів імені Фулбрайта, який працював  

у ПОІППО впродовж лютого – травня 2010 р.

У читальному залі Кременчуцького педагогічного училища проходить обласний 
семінар-практикум «Інтеграція мистецтв у предметах освітньої галузі «Естетична культура». Жовтень, 2009 р.

Фото 154.

Фото 153. 
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Стенд Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка на Міжнародній виставці  
«Сучасна освіта в Україні - 2009». Київ, 2009 р.

Є. М. Прядко, заступник директора  Кременчуцького педагогічного училища ім. А. С. Макаренка з науково-
методичної роботи та І.А.Зязюн, доктор філософських наук, професор, академік АПН України, директор Інституту 
педагогіки і психології професійної освіти АПН України на Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні - 2009». 

Київ, 2009 р.

Фото 156.

Фото 155. 
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Чичкало Борис Васильович, заступник голови облвиконкому, заступник голови обласної ради,  
начальник управління освіти облдержадміністрації у 1981 - 1996 рр.

І. М. Момот, заступник голови Полтавської обласної ради. 2010 р.

Фото 158.

Фото 157. 
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Учасники обласного семінару-тренінгу «Інтегроване вивчення економіки в початковій школі»  
за фінансової підтримки Благодійного фонду «Українська рада з економічної освіти». 2010 р.

Учасники Всеукраїнського семінару-тренінгу  
«Інтегроване вивчення економіки в шкільному курсі географії». 2008 р.
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Делегація працівників ПОІППО на Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в освіті України». 2009 р. 
Зліва направо: С. О. Яресько, М. О. Момот, Н. О.  Лук’яненко, В. М. Поправка

Делегація працівників ПОІППО біля павільйону «Освіта Полтавщини» на Міжнародній виставці-презентації 
«Інноватика в освіті України». 2009 р. Зліва направо: Г. О. Сиротенко, Ж. А. Грядовкіна, Т. Л. Коршунова,  

О. М. Мартинець, М. І. Пасяда, О. К. Марченко, Т. В. Шарлай

Фото 162.

Фото 161. 



393

Працівники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
імені М. В. Остроградського пишуть диктант до Дня української писемності та мови. 2009 р.

Працівники Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського під час проходження комп’ютерного всеобучу. 2009 р.
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Житлові кімнати гуртожитку для слухачів курсів.  2009 р.

Працівники гуртожитку Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти   
ім. М.В.Остроградського. 2009 р. Зліва направо: О. І. Зливко, Т. М. Тімощук, В. Ф. Карпенко, Л. І. Деркач,  

Т. М. Тиквенко, М. І. Мироненко, Г. І. Перчина, Г. І. Терещенко
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Слухачі курсів на лікувальних процедурах у санаторії-профілакторії Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 2009 р.

Працівники санаторію-профілакторію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М. В. Остроградського. 2009 р. Зліва направо: Є. Ф. Мирошніченко, Л. В. Кондак, Л. М. Сацька, Н. В. Злепко,  

Л. П. Кривенко, А. В. Гапон, Л. П. Гуртовенко, В. В. Бібік
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Почесні нагороди та відзнаки Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  
ім. М. В. Остроградського
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5.1. Навчальний відділ: організовуємо 
навчання відповідно до потреб 
педагогічних працівників

Післядипломна освіта є постійно діючою 
ланкою в системі безперервної освіти в об-
ласті, головною метою якої є задоволення 

потреб освітянської галузі області у кваліфікова-
них кадрах, забезпечення умов для постійного під-
вищення фаху педагогів, безперервного розвитку 
потенціалу кожного спеціаліста, його інтелектуаль-
ного та загальнокультурного рівня.

Від організації процесу курсового підвищення 
кваліфікації залежить його якість та ефективність. 
Історія відділу розпочинається із 25 січня 2001 
року, коли ректором інституту був виданий наказ 
про створення спеціального навчального відділу, 
для функціонування якого виділили методистів-
координаторів із кожного відділу:

–  тарасовська Любов Гнатівна (відділ націо-
нального виховання);

–  Нечаєва Лідія Олександрівна (відділ дошкіль-
ної, початкової освіти та інтернатних уста-
нов);

–  Лисенко алла Василівна (відділ гуманітарних 
наук).

У відділі природничо-математичних наук вже 
рік працювала методистом-куратором Гарус Інеса 
Борисівна, яка і була призначена завідувачем ново-
створеного відділу.

До структури навчального відділу увійшла і на-
вчальна частина, яка раніше координувала на-
вчальний процес в інституті. її очолювала мето-
дист Очаковська Неля Василівна. Методистами 
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працювали Леся анатоліївна Романець, Ірина Іванівна ярош, діловодом – Зінаїда 
Михайлівна Крощенко.

У різні часи відділ поповнили Корф Ілона Вікторівна, Кирилюк Марина 
Вікторівна, Сікач алла Іванівна, Михалко Людмила Олександрівна. З 2004 р. 
М. В. Кирилюк очолила відділ.

Одним із важливих напрямків роботи відділу була робота по збору замов-
лень направлень на курси, комплектування навчальних груп, складання графі-
ків курсів. Складно зараз уявити собі, як при відсутності електронного зв’язку, 
комп’ютерної грамотності методистів ця робота розпочиналась задовго до почат-
ку навчального року. Плани-графіки курсового підвищення складалися на вели-
ких паперових простирадлах, розграфлювались від руки і оформлялись у папки, а 
сам план друкувався і направлявся на районні методичні кабінети.

Для методистів-координаторів організація роботи курсів не була новою, 
але іноді виникала неузгодженість між роботою методиста-координатора та 
методиста-куратора. тому наказом від 25 січня «Про особливості діяльності ко-
ординаторів та методистів-кураторів на курсах підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників» конкретно визначено їхні функціональні обов’язки та понов-
лена циклограма курсів, якою визначалась щоденна робота курсів.

Для більш якісної організації курсів підвищення кваліфікації та врахування 
рівня докурсової підготовки вчителів наказом № 10 від 18.01.2002 р. було введено 
«Залікову книжку педагогічного працівника», яка передбачала реєстрацію педа-
гогічної діяльності, самостійної роботи вчителя в докурсовий період та контроль 
за цією роботою керівника навчального закладу і методичного кабінету; відмітки 
про роботу вчителя на курсах і планування його діяльності у післякурсовий пе-
ріод. Залікові книги в період курсів зберігалися у методиста-координатора, який 
і організовував відповідну роботу з ними. Заліковою книгою користувалися і ме-
тодисти та викладачі, які працювали із відповідною групою слухачів. У кінці кур-
сів методист-куратор здавав звіт-аналіз про роботу слухача курсів.

такий порядок роботи із заліковою книжкою зберігся і на сьогодні, лише дещо 
змінилася структура та назва. Зараз вона називається «творча книжка вчителя».

У період економічної скрути в Україні актуальним стало проведення курсів на 
базах районних та міських методичних кабінетів у Пирятині, Гадячі, Миргороді, 
Решетилівці, Глобиному, Кременчуці та інших районах. Фінансування курсів під-
вищення кваліфікації при ПОІППО передбачалось із розрахунку 2  500 слуха-
чів. тому відповідно до укладених угод, за рахунок місцевих коштів на базі РМК, 
ММК були організовані виїзні курси. Навчання на курсах проходило з великою 
економією коштів (скорочення терміну курсів з 1 місяця до 3 і 2 тижнів, проведен-
ня значної частини занять методистами безкоштовно (конференцій, лекцій, прак-
тичних занять, педагогічної практики).

У листопаді 2002 року відділ очолила Валентина Григорівна чемшит, яка до 
цього працювала в обласному управлінні освіти і науки. За її ініціативи розпо-
чалася робота зі складання плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у формі друкованого видання. але на той час ніхто не вмів зроби-
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ти схему-графік. Для цього запросили викладача інформатики Кременчуцького 
педагогічного учителя В.В. шакотька, який і допоміг впоратися з цією роботою. 
Вперше у відділі вийшла друкована продукція – «План-графік курсового підви-
щення кваліфікації педагогічних працівників області на 2003 рік».

Коли Валентина Григорівна від’їжджала у відрядження, її обов’язки у відділі 
виконувала Любов Гнатівна тарасовська, без якої не було б повноцінного станов-
лення відділу. Роки напруженої праці завідуючої відділом національного вихо-
вання, величезний педагогічний і життєвий досвід стали у пригоді для роботи 
відділу. Вона завжди могла дати мудру пораду, оперативно вирішити питання. її 
лекції про народні традиції, народний календар сприймалися слухачами з вели-
ким інтересом.

Дещо пізніше у відділі почали працювати алла Іванівна Сікач – координатор 
відділу виховної роботи та Людмила Олександрівна Михалко – координатор від-
ділу гуманітарних дисциплін. Стриманість, аналітичний розум, діловитість ха-
рактеру алла Іванівна перенесла на роботу всього відділу. Досвід роботи в осві-
ті Людмили Олександрівни, знання проблем дослідницької роботи вчителя не на 
словах, а на практиці дозволив їй не тільки координувати роботу відділу, а й вес-
ти питання роботи груп СДГ інституту. Координатором відділу початкової та до-
шкільної освіти працює Нечаєва Лідія Олександрівна. Професіонал своєї справи, 
відповідальна і організована, Лідія Олександрівна водночас є людиною глибоко 
порядною, зі справжнім українським гумором та вмінням співпереживати як ко-
легам, так і слухачам курсів. 

Майже 2 роки (з кінця 2003 по жовтень 2005 року) навчальний відділ очолю-
вала Кирилюк Марина Вікторівна. енергійна, цілеспрямована, зовсім юна, але на-
стільки відповідальна за доручену справу, вона зуміла організувати уже досвідче-
ний колектив не лише на злагоджену роботу, а й на спільну зустріч свят, заходів, 
які проводилися в інституті. 

Продовжує традиції, започатковані у навчальному відділі, Галина Миколаївна 
Заєць, яка сьогодні очолює відділ.

Організовуючи роботу, вона спрямовує зусилля на виконання основної мети 
відділу – забезпечення безперервного функціонування курсів підвищення квалі-
фікації відповідно до запитів учителів області. Маючи за фахом спеціальність еко-
номіки, вона не полишає ведення питань економічної освіти в школах області. За 
її активної участі відбуваються тренінги, конкурси з економіки.

У відділі нас об’єднує головне – удосконалення організації навчального проце-
су, прагнення задовольнити професійні запити учителів.

Завдяки удосконаленню електронного зв’язку, щорічні плани-графіки надси-
лаються електронною поштою на кожен районний та міський методичні кабінети.

Протягом останніх років змінювалася структура навчальних планів курсів. 
З 2003 року орієнтовна структура навчальних планів – на 108 год і 144 години. 
(включаючи 36 годин самостійної роботи вчителя).

характерною особливістю такої структури було 6 годин позаудиторної робо-
ти, що давало можливість координаторам груп залучати слухачів до зустрічей із 
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громадськістю міста та області, відвідувати театр, бібліотеки, філармонію, вистав-
ки, огляди-конкурси. Особливо це оцінили вчителі сільської місцевості. 

Досвідом роботи відділу цікавились колеги з Донецька, а в 2007 році на кур-
сах підвищення кваліфікації у нашому інституті побувало 30 учителів з Криму. 
Найкращі їхні відгуки говорять про правильний напрям роботи відділу.

Позитивні результати будь-якої справи неможливі без статистики, яка вимагає 
чіткості, скрупульозності в роботі. таку ділянку роботи у відділі доручили вести 
методисту – Поправці Вікторії Миколаївні. 

Методисти навчального відділу протягом всього часу роботи відділу здійсню-
вали не лише організацію курсового підвищення, а й були активними учасника-
ми науково-практичних семінарів, конференцій, громадського життя інституту.

Реалізація системи фахового зростання педагогічних працівників має забезпе-
чувати застосування різноманітних видів навчання. як відомо, право вибору на-
дано вчителю. Враховуючи його потреби, з 2006 року на курсах впроваджено дис-
танційну форму навчання. Упровадження дистанційних форм підвищення ква-
ліфікації стало закономірним етапом на шляху використання сучасних інформа-
ційних та комунікаційних технологій в післядипломній освіті. Використовуючи 
напрацювання цІППО, враховуючи потреби освітян Полтавщини та існуючий на 
початок 2000 р. стан комп’ютеризації освітнього простору регіону, керівництво 
ПОІППО прийняло рішення про започаткування дистанційної моделі курсів під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Біля витоків дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації у 
нашому інституті був ректор Матвієнко Павло Іванович, завдяки якому в 2005 
році запроваджено посаду методиста – організатора дистанційної форми навчан-
ня. Роботу по організації курсів за дистанційною формою розпочали методит 
Зайченко Лілія Олексіївна.

Постійно тримала в полі зору питання, пов'язані із методичним супроводом та 
інформаційним забезпеченням слухачів дистанційної форми з боку районних ме-
тодичних кабінетів проректор з науково-методичної роботи Золотухіна Вікторія 
Миколаївна.

Значну роль у створенні нормативно-правової бази дистанційного навчання у 
ПОІППО відіграла проректор з навчальної роботи Кравченко тамара Олексіївна, 
яка координувала розробку «Положення про дистанційне навчання на курсах 
підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М.В.Остроградського».

Із перших кроків дистанційного навчання у ПОІППО опікується проблемами 
організаційного, навчально-методичного, технічного забезпечення курсів за дис-
танційною формою завідувачка навчальним відділом Заєць Галина Миколаївна.

як і кожна нова справа, «дистанційка» зіткнулася з низкою проблем: недостат-
ній рівень комп'ютерної грамотності основної маси вчителів, технічні проблеми 
забезпечення послугами Інтернету, психологічна неготовність потенційних слу-
хачів курсів підвищення кваліфікації до самостійної роботи та ще й без відри-
ву від виконання професійних обов'язків. Дійсно, навчатися дистанційно зовсім 
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не легше, а подекуди навіть і важче, ніж у звичній, так би мовити, стаціонарній 
формі. це відчули і ті співробітники ПОІППО, які підвищували кваліфікацію у 
цІППО, адже там всі курси проводяться лише за очно-дистанційною формою. 
тому тільки злагоджена спільна робота викладачів та методистів ПОІППО, тур-
ботливий супровід слухачів на дистанційному етапі дали змогу не лише органі-
зовано впроваджувати, а й постійно удосконалювати і поглиблювати навчально-
методичне забезпечення дистанційних курсів.

Сьогодні підвищення кваліфікації за дистанційною формою координують 
методисти навчального відділу Зайченко Лілія Олексіївна та Поправка Вікторія 
Миколаївна.

Для слухачів, які обрали саме таку форму підвищення кваліфікації, на сайті 
ПОІППО створено Web-сторінку дистанційного навчання, де розміщено необ-
хідну інформацію та навчально-методичні матеріали для кожної фахової катего-
рії вчителів. Викладачі та методисти спілкуються зі слухачами дистанційних кур-
сів за допомогою електронної пошти, надають консультації, посібники, матеріали 
конференцій, семінарів у електоронному вигляді.

Поступово дистанційна форма здобула належне місце серед різних форм під-
вищення кваліфікації, які застосовуються в нашому інституті.

тьютори (так називають викладачів у системі дистанційного навчання) по-
стійно вивчають запити слухачів, чітко реагують на зміни в освітньому середови-
щі. так, завдяки творчому підходу до викладацької діяльності кандидата педаго-
гічних наук, завідувачки кафедри педагогічної майстерності Білик Надії Іванівни 
слухачі дистанційних курсів отримують найновішу інформацію про досягнення 
педагогічної науки, інноваційні педагогічні технології, поповнюють скарбничку 
передового педагогічного досвіду. 

Одними з перших розробили науково-методичний посібник щодо вивчення 
курсу «Освітній менеджмент» вчителями-слухачами курсів підвищення ква-
ліфікації за дистанційною формою навчання викладачі кафедри менеджменту 
освіти на чолі із завідувачкою кафедри, кандидатом педагогічних наук Королюк 
Світланою Вікторівною, постійно застосовують інформаційні технології у ви-
вченні особливостей педагогічного менеджменту кандидат історичних наук 
Гавриш Римма Леонідівна, доцент Водолазська тетяна Володимирівна. актуальні 
питання філософії освіти розглядає викладач Бондар тетяна Олексіївна, спонука-
ючи слухачів, які працюють за дистанційною моделлю підвищення кваліфікації 
до інтенсивної розумової активності, критичного осмислення дійсності. 

Відповідно до потреб слухачів, дистанційні курси проводяться на базі на-
вчальних закладів розширюють тематику, стають проблемними:

•	 «Організація роботи з обдарованими дітьми» – методисти В. О. цеханов-
ська, І. Б Гарус;

•	 «технологія впровадження розвивального навчання» – методист М.П. Кри-
ле вець;

•	 «Інтегроване вивчення економіки в початковій школі» - методист Г. М. За-
єць;
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Серед слухачів дистанційної форми все більше педагогів висловлюють задо-
волення від роботи на дистанційних курсах, відзначають в анкетах вихідного діа-
гностування, що навчання спонукало не лише підвищити свою комп’ютерну гра-
мотність, а й сприяло застосуванню інформаційних технологій у власній педаго-
гічній діяльності. 

Відповідно до «Стратегії розвитку Полавського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського на 2008-2012 роки», роз-
робленої з приходом на посаду ректора ПОІППО кандидата педагогічних наук 
Зелюка Віталія Володимировича, продовжується етап удосконалення організа-
ції дистанційного навчання в ПОІППО. Проректор з наукової роботи, доктор фі-
лософських наук Клепко Сергій Федорович пильно відстежує тенденції в розви-
тку післядипломної освіти, вбачає у дистанційній формі підвищення кваліфікації 
можливості запровадження кредитно-модульної системи організації навчально-
го процесу.

У перспективі – поглиблення мережевої складової у технологіях дистанційно-
го навчання, які сьогодні використовуються на курсах підвищення кваліфікації 
в ПОІППО, запровадження платформи підтримки дистанційного навчання, що 
дасть змогу підняти дистанційну модель на якісно новий рівень.
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5.2. Консультативно-методичний центр ПОІППО 
при Кременчуцькому педагогічному училищі 
імені А. С. Макаренка

Консультативно-методичний центр Полтавського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського при Кременчуцькому 
педагогічному училищі було створено у 2003 році за домовленістю між керівни-
цтвом інституту та училища, яка відображала прагнення обох сторін створити 
більш зручні умови для проходження перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників освіти, що проживають і працюють у Кременчуці та в близьких до 
нього сільських районах. Офіційного статусу консультативно-методичний центр 
набув з виходом наказу № 57 Управління освіти і науки обласної державної адміні-
страції від 10 жовтня 2003 року за підписом його начальника В. І. Мирошниченка. 
таким чином, освітяни отримали можливість навчатися на місці, без поїздок до 
віддаленого обласного центру.

КМц з’явився не раптово і не на порожньому місці. ще з 1991 року при пе-
дучилищі діяли курси підвищення кваліфікації для працівників дошкільних на-
вчальних закладів міста й області, якими керувала завідуюча дошкільним відді-
лом, ветеран педучилища (ще з часів перебування його в Лохвиці), досвідчений 
психолог Л. К. трушевська. Упродовж двох навчальних років – 1994-95 та 1995-96 
- курсами перепідготовки кадрів опікувалася Ольга Іванівна Крівченко, а в на-
ступні роки – Людмила Микитівна Носкіна, обидві – викладачі педучилища ви-
щої кваліфікації.

Отже, ректор інституту П.  І. Матвієнко і директор училища І.  В.  Гальченко 
не мали сумніву в правильності й корисності свого кроку, вирішуючи розшири-
ти сферу діяльності курсів, які вже здобули визнання серед педагогічної громад-
ськості. На той час курси підвищення кваліфікації на базі педучилища проходили 
вихователі ДНЗ і вчителі початкових класів. 

Плідна багаторічна діяльність ректора ПОІППО Павла Івановича Матвієнка 
на педагогічній ниві добре відома освітянам не тільки в нашій області, а й за її 
межами. Свого часу він багато зробив для розвитку освіти в Козельщинському 
районі. У райцентрі про нього й тепер живе добра пам’ять як про ініціатора і без-
посереднього учасника спорудження нової гарної середньої школи, директором 
якої він працював до переїзду в Полтаву. 

Вихователі дошкільних навчальних закладів і вчителі вдячні своєму землякові 
П. І. Матвієнкові за надану можливість підвищувати кваліфікацію в Кременчуці, 
куди вони можуть дістатися дизель-поїздом до початку занять, а повернутися 
того ж дня увечері. те ж саме можна сказати про мешканців міст Комсомольська 
і Глобиного, Кременчуцького району. трохи дальша подорож до Кременчука для 
освітян із сільських шкіл Глобинського, Семенівського та хорольського районів, 
але і для них наддніпрянське місто розташоване ближче, ніж Полтава. 

5.2. Консультативно-методичний центр ПОІППО при Кременчуцькому педагогічному 
училищі імені А. С. Макаренка
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тепер їдуть сюди збагатитися новими знаннями, поспілкуватися з корифеями 
педагогічної ниви Полтавщини, з висококваліфікованими викладачами ПОІППО 
та Полтавського державного педагогічного університету, крім уже згаданих вихо-
вателів ДНЗ та вчителів початкових класів, учителі математики, фізики, інформа-
тики, біології, суспільних дисциплін, філологи – викладачі української, російської 
мови та літератури, англійської мови, а ще вчителі праці, фізичного виховання, 
завідувач та методисти ДНЗ, працівники позашкільних закладів для дітей та юна-
цтва, шкільні бібліотекарі.

Вони знають, що в педучилищі їх гостинно приймуть методисти КМц, вирі-
шать побутові питання, без зайвого клопоту влаштують у зручні кімнати в гур-
тожитку, дадуть необхідні роз’яснення щодо проїзду, орієнтування в місті, підка-
жуть, як цікавіше провести відпочинок. Уже після цього – введення в організацій-
ні питання навчального процесу. такий підхід сприяє створенню ділової і разом з 
тим дружньої атмосфери на весь подальший період.

Матеріальна база: класне приміщення, умеблювання, засоби унаочнення, 
включаючи комп’ютерну техніку, відеопроектор, мультимедійну дошку – все це 
відповідає найвищим сучасним вимогам ефективності навчального процесу, 
зручності для слухачів та викладачів. це не робилося спеціально для курсів підви-
щення кваліфікації – такий рівень забезпечення в усіх аудиторіях і кабінетах учи-
лища, що й стало свого часу додатковим аргументом для керівництва ПОІППО 
під час прийняття рішення про створення КМц саме в цьому навчальному закла-
ді. Головне ж, звичайно – високий авторитет Кременчуцького педучилища, його 
педагогічного колективу та його директора. І.  В.  Гальченко очолює педагогічне 
училище понад 20 років. За цей час воно стало одним із кращих на всю Україну і 
кращим серед училищ південного регіону.

В училищі на посаду директора Іван Васильович прийшов у 1987 році, уже 
маючи солідний життєвий і педагогічний досвід. Молодим учителем фізики 
1969 року він починав трудовий шлях у Кременчуцькій середній школі № 8 піс-
ля закінчення Полтавського педінституту. через кілька років енергійного, ініці-
ативного фахівця призначають заступником директора. Коли ж перед керівни-
ками міста постало питання про призначення нового завідувача відділу освіти 
автозаводського району, пошук кандидатури тривав недовго: І. В. Гальченко на 
той час уже став відомою постаттю, його ділові й особистісні якості відповідали 
всім вимогам. Успішною була його діяльність на посаді завідувача, але діяльна на-
тура кликала до роботи в безпосередньому живому контакті з учнями, з учителя-
ми, тому, коли стала вакантною посада директора педучилища, Іван Васильович 
охоче прийняв пропозицію. 

Саме тут розкрилися його організаторські здібності та поєднання таланту пе-
дагога і господарника. У перші ж роки він береться за розбудову нових корпу-
сів, упорядковує територію закладу, а далі поступово поповнює матеріальну та 
технічну базу за найвищими стандартами. Результатом дбайливої, вдумливої ро-
боти з кадрами, запрошення кращих фахівців зі шкіл міста та навколишніх сіл, 
створення умов для зростання власних випускників після отримання ними ви-
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щої освіти став високий загальний рівень професіоналізму педагогічного колек-
тиву, найдосвідченіша частина якого залучається до викладання на курсах підви-
щення кваліфікації.

це, в першу чергу, сам Іван Васильович Гальченко – заслужений праців-
ник освіти України, заслужені вчителі України Ольга Панасівна Сидоренкова, 
тетяна Іванівна Лисенко, викладачі-методисти Євдокія Федорівна Лозинська, 
Наталія андріївна Скоропльот, Лідія Миколаївна Івасишина, старші виклада-
чі антоніна яківна Батрак, Людмила Микитівна Носкіна, викладачі вищої кате-
горії Валентина Василівна Приступ, Валентина Павлівна Ладягіна, Володимир 
Григорович Каменський, Леся Валентинівна Крупіна т. ін.

На курсах підвищення кваліфікації читають лекції, проводять практичні та се-
мінарські заняття працівники ПОІППО Л. Ф. Пашко (кандидат педагогічних наук), 
В. М. Золотухіна, т. О. Кравченко, М. П. Крилевець, до 2008 року брали участь 
у роботі курсів кандидати педагогічних наук П. І. Матвієнко, І. В. Охріменко. З 
Полтавського педагогічного університету приїжджають читати лекції для вчи-
телів української мови та літератури доктор філологічних наук М. І. Степаненко, 
кандидат філологічних наук я. Г. Вовк.

Керує роботою консультативно-методичного центру від часу його створення у 
жовтні 2003 року викладач педучилища Л. ю. штефан. З училищем пов’язана біль-
ша частина її життя: тут вона здобула фахову освіту, тут і працює, просуваючись 
сходинками професійного зростання. До невеличкого дружного колективу КМц 
входить також методист Ірина юріївна чорна (входить до штату ПОІППО) та ме-
тодист Валентина Володимирівна щербакова (входить до штату Кременчуцького 
педагогічного училища). Разом вони забезпечують виконання всіх функцій, по-
кладених на КМц, який виступає своєрідним повноважним підрозділом голов-
ного інституту в південному регіоні Полтавщини: проводить якісну професійно-
практичну перепідготовку педагогічних працівників, доносить до безпосередніх 
виконавців у дошкільних закладах і школах провідну ідею ПОІППО щодо впро-
вадження інтерактивних методів навчання, наближує науково-методичну роботу 
інституту до вчителя.

У ході курсів підвищення кваліфікації проводиться також профорієнтаційна 
робота зі слухачами курсів, для них організовуються культурно-масові заходи. 

Разом за роки функціонування КМц у ньому пройшли курсову перепідготов-
ку 129 груп, 4 тисячі педагогічних працівників із 16 спеціальностей.

До сфери діяльності КМц також входить координація курсів педагогічних 
працівників із різних спеціальностей на базі методичних кабінетів у регіоні, на-
дання науково-методичних рекомендацій методичним службам регіону з питань 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, використання перспектив-
ного педагогічного досвіду, проведення науково-експериментальних досліджень 
у регіоні.

традиційно на курсах вихователів ДНЗ, завідувачів і методистів ДНЗ прово-
дяться семінари-тренінги «Методичне забезпечення працівників ДНЗ як запору-

5.2. Консультативно-методичний центр ПОІППО при Кременчуцькому педагогічному 
училищі імені А. С. Макаренка
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ка успішного навчально-виховного процесу. Пріоритети та перспективи» пред-
ставником харківського книжкового видавництва «Ранок» Л. В. яковенко.

Маючи чудову матеріальну базу, Кременчуцьке педагогічне училище неодно-
разово ставало місцем проведення конференцій, семінарів, тренінгів, олімпіад 
різного рівня. Полтавський інститут післядипломної педагогічної освіти також 
систематично використовує таку можливість, а практичну підготовку та органі-
заційний супровід науково-практичних конференцій, семінарів та інших заходів 
здійснюють працівники консультативно-методичного центру. За останні роки за 
організаційної підтримки КМц у КПУ відбулися заходи обласного рівня: 

–  семінар-практикум «Урок в умовах нового педагогічного мислення, гума-
нізації та профілізації освіти», семінар «Фізична культура і спорт: реалії та 
перспективи в умовах розбудови національної освіти» (2003 рік); 

–  семінар-практикум для методистів районних і міських методичних кабіне-
тів «ефективність реалізації програми допризовної підготовки і військово-
патріотичного виховання учнівської молоді в умовах переходу загальноос-
вітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання» (2004 рік); 

–  науково-практичний семінар «Розвиток пізнавальних здібностей дітей стар-
шого дошкільного віку та організаційно-педагогічні аспекти навчально-
виховної роботи з першокласниками-шестирічками на базі ДНЗ» (2005 рік);

–  методична нарада «Організація та методичне забезпечення моніторингу 
якості освіти районними (міськими) методичними кабінетами» (2007 рік);

– тренінг для вчителів економіки загальноосвітніх шкіл Полтавської області 
(2008 рік).

Крім того, працівники консультативно-методичного центру брали участь у під-
готовці та проведенні ряду заходів всеукраїнського масштабу в Кременчуцькому 
педучилищі, зокрема:

– науково-практичного семінару «Використання інформаційно-комунікацій-
них технологій у початковій школі»;

–  конференції «Інноваційний розвиток управлінського потенціалу керівника 
закладу середньої освіти»;

–  семінару «Впровадження сучасних технологій навчання географії».
Виконання практичної частини навчально-тематичних планів забезпечують 

навчальні заклади міста Кременчука. щорічно видаються накази щодо управлін-
ня освіти, в яких визначено школа чи дошкільний навчальний заклад, на базі яко-
го проводяться уроки, заняття, моделювання, тренінги та інші заходи. Співпраця 
КМц, міського методичного кабінету та педагогічних кадрів навчальних закла-
дів м. Кременчука заслуговує на високу оцінку слухачів курсів підвищення ква-
ліфікації
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2 жовтня 1995 року за ініціативою ректора Полтавського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти П. І. Матвієнка відповідно до Постанови 
Президії центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України 
№ П-39 від 26.09.1995 р. та за підтримки обласної спілки працівників освіти та 
науки на чолі з головою Г. І. шумейком був відкритий санаторій-профілакторій, 
який функціонує протягом 15 років як лікувально-профілактичний заклад за-
гальнотерапевтичного профілю з амбулаторною формою оздоровлення педаго-
гічних працівників області.

Протягом 1995–2006 рр. санаторій очолював ю. П. Білозерський, а з 2006 р. – 
головний лікар а. В. Гапон. 

Санаторій-профілакторій розташований у гуртожитку інституту (м.Полтава, 
вул. шевченка, 96) і займає два поверхи.

У профілакторії мають можливість оздоровлюватися педагогічні працівники 
загальноосвітніх шкіл і дитячих дошкільних закладів області та м. Полтави, а та-
кож співробітники інституту та члени їх сімей, які перебувають на диспансерно-
му обліку та страждають на хронічні захворювання і наслідки травм.

щорічно в санаторії-профілакторії оздоровлюються понад 800 осіб.
У цьому закладі функціонують кабінети електросвітлолікування, фітотерапії, 

теплолікування, лікувального масажу, маніпуляційний, рефлексотерапії та елек-
тросну. також працює інгаляторій і відділення лікувальних ванн. Усі процедури 
відпускають кваліфіковані, доброзичливі, уважні медичні сестри.

При відсутності протипоказань з боку стану здоров'я є можливість пройти 
курс оздоровлення на біговій доріжці з електроприводом «eaSy uP PoWer 
treaDmIll Ht-9012» та на тренажері «INter atletIka».

При наявності патології зубів та ротової порожнини пацієнти можуть пройти 
лікування у кваліфікованого стоматолога на сучасній установці «СатВаКОМВІ-
НВН».

На другому поверсі санаторію щодня приймає досвідчений лікар-терапевт.
Пацієнти профілакторію отримують триразове раціональне (а у разі особли-

вих призначень – дієтичне) харчування.
Кабінет електросвітлолікування має різноманітну сучасну фізіотерапевтичну 

апаратуру, яка постійно поповнюється. щорічно цей кабінет відвідують близь-
ко 600 осіб.

Протягом кожного року понад 700 пацієнтів отримують різноманітні настої 
та відвари лікувальних трав, зокрема заспокійливого, гіпотензивного, грудного, 
жовчогінного, сечогінного, шлункового, серцевого тощо.

У кабінеті електросну та рефлексотерапії на апаратах «електросон-5», медич-
ному апараті резонансної терапії mrta–02 та медичному сканері Skanner Sm-3 
досвідчений лікар щоденно проводить сеанси електросну та рефлексотерапії. 
апарат mrta–02 призначений для надання терапевтичного впливу методом над-
високочастотної (КВч) резонансної терапії на точки акупунктури. Медичний ска-
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нер Skanner Sm-3 використовується при лікуванні захворювань опорно-рухового 
апарату та гастроентерології. Він призначений для впливу на організм лазерним 
випромінюванням із довжиною хвилі 0,65мкм і 0.8–0,9 мкм.

У найпопулярнішому у профілакторії кабінеті масажу можна прийняти лі-
кувальний та оздоровчий ручний масаж, вібраційний масаж на вібромасажері 
«тонус-2». У лікувальних і реабілітаційних цілях використовується автоматизо-
ваний масажер «Релакс», котрий був придбаний за безпосередньою участю ректо-
ра інституту В. В. Зелюка. щорік тут оздоровлюється близько 600 пацієнтів.

Наявність декількох різноманітних інгаляторів дозволяє відпускати пацієнтам 
масляні, сольові, медові, содові інгаляції та інгаляції відварів лікувальних трав, 
медикаментозних препаратів та їх сумішей. такі процедури рекомендовані паці-
єнтам із патологією органів дихання (понад 400 осіб на рік).

Відділення водолікування складається із трьох ванн, де можна прийняти хвой-
ні, морські та ароматичні ванни з евкаліптом, ромашкою, ялівцем, чайним дере-
вом, валеріаною. щорічно їх проходять понад 200 хворих.

У санаторії-профілакторії працює дружній, турботливий колектив у складі го-
ловного лікаря а. В. Гапон, лікаря-терапевта О. Г. Касіяненко, лікаря-стоматолога 
т. Н. Орлової, старшої медсестри В. В. Бібік, бухгалтера Н. М. Котелевської, ме-
дичних сестер Л.  П.  Гуртовенко, Н.  В.  Зленко, Л.  В.  Кондак, сестри-господарки 
Л. П. Кривенко, молодших медичних сестер Л. Н. Соцької та Є. Ф. Мирошниченко. 
Усі лікарі та медичні сестри мають першу кваліфікаційну категорію.

Колектив санаторію-профілакторію постійно працює над покращенням 
лікувально-профілактичної роботи. Лікарі та медичні сестри регулярно підвищу-
ють свій професійний рівень, проходячи курси підвищення кваліфікації, відвід-
уючи семінари та конференції на різноманітні медичні теми. Із середнім і молод-
шим медичним персоналом постійно проводяться заняття щодо впровадження 
нових лікувальних технологій.

Співробітники санаторію-профілакторію мріють про покращення матеріально-
технічної бази закладу: введення в дію підводного душу-масажу та придбання 
апарату для ультразвукового обстеження черевної порожнини, органів малого 
тазу, щитоподібної залози та серця, а також міні-лабораторії, які дали б можли-
вість ретельніше обстежувати пацієнтів.

численна кількість працівників освіти області під час проходження курсів 
підвищення кваліфікації в ПОІППО по декілька разів лікувалась у санаторії-
профілакторії. Кожного разу вони висловлюють велику вдячність колективу 
санаторію-профілакторію за кваліфіковане, доброзичливе, чуйне ставлення до 
пацієнтів, про що свідчать їх відгуки.
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Гуртожиток Полтавського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені  М.  В.  Остроградського був зданий в експлуатацію у 1986 році. 
Розпорядженням міськвиконкому від 25.06.1986 року № 266 «Про розподіл місць 
у гуртожитку по вул. шевченка, 96» І блок був виділений місцевим відомствам, 
інституту удосконалення кваліфікації учителів був виділений ІІ блок (200 місць), 
ІІІ і Іv блоки – технікуму харчових технологій.

Наявність гуртожитку дала можливість влаштувати пристойний побут учи-
телям, які раз на 5 років повинні були пройти курси підвищення кваліфікації і 
зосередитись суто на вдосконаленні професійних знань.

Різні періоди фінансування створювали і різний стан гуртожитку. У 90-х роках 
кімнати розподілялись за районними та міськими відділами освіти, і вчителі самі 
облаштовували гуртожиток.

За час існування гуртожитку в ньому проживали учасники різних конферен-
цій, семінарів, міжнародних форумів, конкурсів, олімпіад, спортивних змагань.

Протягом останніх 5 років проведені значні ремонтні роботи. Встановлено нові 
електроплити, придбано холодильники, телевізори, дерев’яні ліжка, нові стільці. 
Проведено ремонти приміщень спільного користування мешканців гуртожитку: 
облицьовані кахлями умивальники, душові, туалети, кухні; замінені вікна на ме-
талопластикові. У кімнатах і службових приміщеннях зроблений ремонт: поклеє-
ні шпалери, замінені двері та лінолеум. 

Вдалося провести відповідні ремонтні роботи щодо заміни каналізаційних, 
водопостачальних, теплових мереж. На даний час повністю відокремлено мережі 
водопостачання та опалення від мереж гуртожитку технікуму харчових техноло-
гій і встановлені лічильники. Повністю відремонтоване приміщення бойлерної 
станції: замінені бойлери, насоси та двигуни.

Відремонтовано фасад гуртожитку, відбулося підключення до кабельного те-
лебачення та мережі Інтернет. 

Гуртожиток інституту став домівкою для деяких працівників інституту, учи-
телів і державних службовців, які, на жаль, не в змозі поки що придбати житло.

штат гуртожитку складається із 16 осіб: таїсія Миколаївна тімощук – ко-
мендант гуртожитку; Валентина Федорівна Карпенко – кастелянка; Олександр 
антонович якименко, Михайло Іванович Мироненко – робітники по обслуго-
вуванню приміщень; юлія Марківна хрітіна, Варвара Миколаївна Калініченко, 
Галина Іванівна Перчина, Валентина Володимирівна Розкладка, Ольга Олексіївна 
Духаніна – чергові гуртожитку. Галина Іванівна терещенко, Олександра Іванівна 
Зливко, тетяна Володимирівна Коновал, Лідія Іллівна Деркач – прибиральниці 
гуртожитку. Олександра Сергіївна Воронцова, Володимир Семенович Власенко – 
робітники бойлерної станції. тамара Миколаївна тиквенко – двірник гуртожитку.
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Працівники гуртожитку завжди відчувають матеріальну і моральну підтримку 
адміністрації інституту, що дає змогу покращити житлові умови вчителів – слуха-
чів курсів підвищення кваліфікації та мешканців гуртожитку.

Вихідне діагностування слухачів курсів показує велике задоволення вчителів 
умовами проживання в гуртожитку.
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Стратегічний менеджмент 
і післядипломна освіта

Новий етап розвитку освіти вимагає створен-
ня системи безперервної освіти, яка здатна 
забезпечити сприятливі умови для масо-

вої соціальної та професійної мобільності суспіль-
ства. Полтавський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
є головною структурною одиницею системи після-
дипломної освіти області. ефективна діяльність за-
кладу насамперед залежить від активності та про-
фесіоналізму його керівництва, діяльність якого 
повинна сприяти розв’язанню проблем довгостро-
кового характеру і досягненню основних цілей ор-
ганізації. В умовах стрімкого розвитку сучасного 
суспільства, здійснення соціально-політичних та 
економічних перетворень дії керівника мають су-
проводжуватися необхідністю свідомого управлін-
ня змінами за допомогою механізму передбачення, 
регулювання та пристосування. Оновлення освіт-
ніх та інформаційно-комп’ютерних технологій, 
розроблення нових концепцій управління, інтегра-
ція у європейський освітній простір є чинниками, 
що суттєво впливають на основу діяльності інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти. Заклад за-
довольняє різні запити замовників послуг шляхом:

–  використання вітчизняного та міжнародного 
досвіду з надання освітніх послуг;     

–  постійного вдосконалення процесів, що сто-
суються розуміння (вивчення) і задоволення 
потреб споживачів (замовників);
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–  створення належного виробничого і навчально-дослідницького середови-
ща;

–  підтримки на високому рівні компетентності персоналу;
–  удосконалення взаємодії персоналу за принципами управління знаннями;
–  моніторингу та вимірювання якості надання послуг і процесів системи 

управління якістю для запобігання виникненню проблем;        
–  партнерства та взаємовигідного співробітництва з інституціями, що сприя-

ють наданню освітніх послуг.
це спонукає до визначення стратегічних дій, що відповідатимуть актуальним 

запитам споживачів і замовників освітніх послуг.
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-

ні М. В. Остроградського має постійно сприяти професійному розвитку педаго-
гів задля забезпечення високої якості освіти в регіоні. Досягнути цієї мети мож-
на різними методами та засобами. У зв’язку із цим виникло питання: як визначе-
на ціль може бути практично реалізована та у який спосіб. тому з’явилася нагаль-
на потреба розробити Стратегію розвитку ПОІППО – генеральну програму ді-
яльності закладу, в основі якої визначення основних цілей та завдань, розроблен-
ня напрямів його діяльності, визначення необхідних ресурсів для досягнення по-
ставлених цілей та порядку їх використання.

Розроблення Стратегії є складним творчим процесом, що потребує високої 
кваліфікації та компетентності виконавців. Для цього була створена робоча група 
в складі представників усіх підрозділів інституту. Були проведені робочі наради з 
розроблення Стратегії розвитку Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського на 2008 – 2012 рр.  У процесі 
роботи визначено основні етапи розроблення документа:

аналіз сильних та слабких сторін закладу (SWot-аналіз).
Уточнення місії інституту.
Визначення стратегічних цілей та ключових проблем закладу для досягнення 

необхідної мети.
Розроблення сценаріїв розвитку інституту (оптимістичний, реалістичний, пе-

симістичний).
Складання програми дій.
Розрахунок фінансово-економічних показників.
Стратегія розвитку Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-

гічної освіти імені М. В. Остроградського на 2008 – 2012 рр. – це загальний план 
роботи закладу на тривалий період часу. За допомогою Стратегії забезпечують-
ся нововведення і зміни в організації його діяльності. Стратегія відрізняється від 
поточного планування, постійно розвивається і характеризується комплексніс-
тю підходу до діяльності навчального закладу та передбачає визначення загаль-
них напрямів діяльності, просування якими забезпечить реалізацію поставленої 
мети. Вона є способом досягнення стратегічної цілі – трансформувати інститут 
у модерний вищий навчальний заклад, здатний забезпечувати підвищення квалі-
фікації й перепідготовку педагогічних кадрів на якісному рівні та бути ефектив-
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ним мозковим центром освітянської галузі Полтавщини. Процес удосконалення 
Стратегії є безкінечним, оскільки неможливо продумати наперед усе до дрібниць, 
а потім упродовж тривалого часу жити без змін.

На засіданні ученої ради 3 вересня 2008 р. Стратегія розвитку Полтавського об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
на 2008 – 2012 рр. отримала схвальну оцінку та була затверджена.

Сподіваємося, що Стратегія розвитку ПОІППО допоможе нам досягти вершин 
у галузі післядипломної освітньої діяльності.
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 Стратегія розвитку Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М. В. Остроградського на 2008 – 2012 роки

1. Вступ
третя хвиля – інформаційної цивілізації – постає перед освітою в усьому сві-

ті як визначальний виклик.  Українська освіта не може бути поза цим світовим та 
європейським контекстом, а отже, мусить стати тим інструментом, що забезпечує 
формування ключових компетентностей  молодого покоління. Важливою умовою 
ефективного функціонування освіти є високий компетентнісний рівень учителів, 
вихователів, керівників навчальних закладів, усіх, хто причетний до педагогіч-
ної діяльності. цей рівень значною мірою досягається в системі післядипломної 
педагогічної освіти. Сутність післядипломної освіти визначена Законом України 
«Про вищу освіту» (ст. 10): «Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконален-
ня освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й 
оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціаль-
ності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практично-
го досвіду». Отже, післядипломна педагогічна освіта має постійно сприяти про-
фесійному розвитку педагогів задля забезпечення високої якості освіти в Україні. 
Відповідно, на Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної осві-
ти імені   М. В. Остроградського покладається місія забезпечення високої якос-
ті освіти у Полтавській області шляхом сприяння професійному розвитку осві-
тян Полтавщини. 

Стратегія розвитку Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти імені М. В. Остроградського передбачає визначення основних довго-
строкових цілей інституту, напрямів діяльності та засобів для досягнення цілей.

це уможливить забезпечити системні якісні зміни в освітньому полі 
Полтавщини.

1.1. Історія ПОІППО
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-

ні М. В. Остроградського є правонаступником обласного інституту вдосконален-
ня вчителів, заснованого у 1939 році на базі Полтавського міського методичного 
кабінету та комбінату перепідготовки вчителів. У 1941–1943 роках Інститут удо-
сконалення вчителів (ІУВ) тимчасово припинив свою діяльність у зв'язку з окупа-
цією фашистами м. Полтави. У 1992 році ІУВ реорганізовано у Полтавський облас-
ний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. У 1994 році інсти-
тут пройшов атестацію, отримав ліцензію на діяльність (серія ВКД-К № 171656) і 
був занесений у державний реєстр (№ 22518134). 1999 року Постановою Кабінету 
Міністрів України закладу присвоєно ім’я Михайла Васильовича Остроградського, 
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а 2000 року перейменовано у Полтавський обласний інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти (ПОІППО). 

ПОІППО є установою, що спеціалізується на підвищенні кваліфікації педаго-
гічних кадрів Полтавської області  за спеціальністю на основі освіти, набутої у ви-
щому навчальному закладі, і досвіду практичної роботи. також  ПОІППО уза-
гальнює інноваційні педагогічні технології, впроваджує їх у практику, сприяє на-
копиченню і поширенню вітчизняного та зарубіжного передового педагогічного 
досвіду серед учителів області.

1.2. ПОІППО сьогодні
Виконання завдань інституту забезпечують 4 кафедри, 10 відділів, 3 центри. 

їх склад нараховує 6 докторів наук, професорів, 1 дійсного члена аПН України,  
17 кандидатів наук, 16 доцентів, а також 68 методистів, 49 із яких мають вищу ква-
ліфікацію.

Інститут плідно співпрацює з Університетом менеджменту освіти (м.  Київ), 
Інститутом педагогіки аПН України (м.  Київ), Інститутом психології аПН 
України (м. Київ), регіональними інститутами післядипломної педагогічної осві-
ти та міжнародними освітніми організаціями. Налагоджено контакти зі спеціаліс-
тами в галузі педагогічної науки Сша, Польщі, Румунії, Німеччини, Нідерландів, 
Фінляндії, Франції, швеції, Канади, австралії.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в інституті є 6 аудиторій, ак-
това зала (100 місць), 2 комп’ютерні класи (24 комп’ютери), бібліотека (23  600 
прим.), діє пересувна виставка передового педагогічного досвіду. В інститу-
ті наявна фільмотека відеозаписів кращих уроків учителів-новаторів області й 
України, конкурсів «Учитель року» тощо. Постійно вдосконалюється структура 
навчальних планів, уведено новий модуль «Практична робота вчителя на базі сво-
го навчального закладу та методичного кабінету» (36 годин). На виконання нор-
мативних документів у галузі освіти розробляється нова тематика лекцій, пра-
цює методико-практичний семінар для викладачів «Використання інтерактивних 
форм у проведенні занять на курсах підвищення кваліфікації»; впроваджено  нові 
форми підвищення кваліфікації. В інституті працюють спеціальні дослідницькі 
групи (СДГ) та постійні семінари для керівників шкіл на базі районних методич-
них кабінетів (ПДС). 

Підвищення кваліфікації як компонента післядипломної педагогічної освіти в 
області здійснюється в таких формах:

•	 курси підвищення кваліфікації за денною формою навчання (108 чи 144 го-
дини навчально-тематичного плану);

•	 курси підвищення кваліфікації за денною формою навчання на базі 
консультативно-методичного центру Кременчуцького педагогічного учи-
лища;

•	 курси підвищення кваліфікації за денною формою навчання на базі ме-
тодичного кабінету (108 годин навчально-тематичного плану) за угодою 
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ПОІППО з районним (міським) відділом освіти за умови виконання плану 
практичної самостійної роботи обсягом 36 годин;

•	 курси підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання, 
яка містить три етапи: організаційно-настановча сесія, дистанційний пері-
од, залікова сесія. Для кожної категорії слухачів розробляються відповід-
ні навчальні програми, а послідовність і порядок їх вивчення визначаєть-
ся  навчальними та навчально-тематичними планами. На всіх етапах під-
вищення кваліфікації створюються умови для використання в навчанні су-
часних інформаційних, комп’ютерних та Internet-технологій;

•	 підвищення кваліфікації вчителів за результатами участі у роботі  СДГ (за 
окремими програмами);

•	 стажування у ПОІППО працівників методичних кабінетів, відділів освіти 
та інших освітянських установ (від 1 до 10 місяців);

•	 курси підвищення кваліфікації за денною формою навчання для педагогіч-
ного колективу на базі навчального закладу.

•	 Виконання державної програми з комп'ютеризації шкіл області  надало 
можливість упровадити на курсах дистанційну форму навчання.

•	 Розроблена модель інноваційних курсів-ОДГ (курси як організаційно-
діяльнісна гра) з проблеми «Розвиток та саморозвиток творчого мислен-
ня педколективу» і «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педа-
гога».

Інститут виконує планові завдання підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників області на 104 – 116 % з урахуванням загальної тенденції реформування 
системи освіти в Україні.

За роки незалежності у ПОІППО підвищили кваліфікацію понад 45 тис. педа-
гогічних працівників за 45 напрямами діяльності.

Спільно із замовниками забезпечено оптимальну періодичність термінів на-
вчання з урахуванням встановленого порядку атестації фахівців.

У ПОІППО розробляються, підтримуються, апробуються та впроваджують-
ся інноваційні технології. Інститут спільно з органами управління бере участь у 
проведенні соціологічного моніторингу та статистичного аналізу, що мають на 
меті визначення перспектив і напрямів розвитку галузі, способів управління нею 
та потреб у підвищенні кваліфікації фахівців; у виконанні державних галузевих 
і регіональних цільових програм, зокрема, Регіональної програми розвитку за-
гальної середньої освіти (1999–2012  рр.); у підготовці підручників, посібників, 
науково-методичних розробок, збірників, монографій, періодичних видань тощо. 
Надаються платні освітні, експертні, видавничі, інформаційні та інші передбаче-
ні Статутом послуги. 
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1.3. SWOT- аналіз
Таблиця 1 

SWOT- аналіз (визначення сильних і слабких сторін, можливостей та загроз)

Сильні сторони Слабкі сторони

1. акумуляція інформаційно-
методичного матеріалу МОНУ, 
аПН, цІППО, ОІППО. їх аналіз 
і доведення до кожного вчителя 
області. Постійне і своєчасне 
інформування вчителів про нове 
в галузі освіти і науки, культури, 
мистецтва, що підвищує рейтинг 
фахівця, його конкурентоздатність. 
Видання двох журналів, включених 
у перелік ВаК.

1. Нестача навчальних площ. Обмеження 
для просторового розвитку. Недостатня 
навчально-матеріальна база ПОІППО 
(не всі аудиторії обладнані тЗН, 
сучасною теле-, мультимедіа- та 
проекційною технікою, немає  
обладнаних приміщень для практичних 
занять учителів фізкультури, музики, 
образотворчого мистецтва, трудового 
навчання тощо); немає читального залу 
та вільного доступу слухачів до роботи 
на комп’ютерах, немає тренінгових 
центрів з окремих навчальних предметів.

2. Напрацьовані системи курсів 
підвищення кваліфікації 
та залучення педагогічних 
працівників області до науково-
дослідницької діяльності шляхом 
роботи СДГ, конференцій, 
семінарів, «круглих столів» та 
інших заходів.

2. Низький рівень якості житлових умов 
для слухачів у гуртожитку. Немає 
їдальні.

3. Зростання позитивної мотивації  
учителів щодо набуття 
післядипломної педагогічної освіти.

3. Недостатня підготовка кадрів ПОІППО 
до творчої та інноваційної діяльності. 
Незначне зростання власного науково-
педагогічного потенціалу методичних 
кадрів.

4.	 Фінансування з обласного бюджету, 
яке дає можливість достатньо 
оперативно реагувати на нові 
виклики.

4. Недосконалість	системи	вивчення	й	
узагальнення міжнародного досвіду 
освіти. Низький рівень залучення 
викладачів з інших регіонів України та 
з-за кордону для роботи на курсах. 

5.	 Наявність	стабільних	кадрів	
методичної	служби	ПОІППО,	котрі	
мають		значний	педагогічний	і	
методичний	досвід	роботи	(60	%		
штату	ПОІППО).

5. Бракує надійного соціального захисту 
педагогічних працівників, умов для 
їхньої праці. Недостатня оцінка праці 
висококваліфікованих фахівців, 
наукових працівників. 
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6.	 Наявність інститутської комп’ю-
терної мережі (70 комп’ютерів), 
вихід у мережу Інтернет за 
допомогою виділеної лінії.

6. Немає персональних комп’ютерів  
у 30 % працівників, обмежені 
можливості використання ІКт.

7. Прагматичне та амбіційне 
керівництво ПОІППО, котре 
прогнозує та реалізує нові 
можливості для розвитку 
регіональної системи освіти та 
інституту.

7. Бракує електронної системи для 
впорядковування інтенсивного 
інформаційного потоку директивних 
документів.

8. Поліфункціональність навчального 
закладу – навчальний заклад та 
інформаційно-аналітичний центр  
Головного управління освіти і 
науки обласної держадміністрації.

8. Недостатнє фінансування  
експериментальних, інноваційних і 
наукових проектів із метою розвитку 
освітньої галузі.

Можливості Загрози

1. Підвищення кваліфікації та 
перепідготовка педагогічних 
працівників за галузями  
Державного стандарту освіти 
середньої та старшої школи.

1. Припинення бюджетного 
фінансування курсів. Низьке 
адресне фінансування вчителя для 
проходження курсів підвищення 
кваліфікації.

2. Удосконалення методики 
проведення проблемних курсів 
і дистанційного навчання, 
використання різних форм 
підвищення кваліфікації на базі 
навчальних закладів.

2. Загострення конкуренції через 
відкриття факультетів підвищення 
кваліфікації вчителів на базі 
університетів державної і недержавної 
форм власності. Бажання педагогів та 
окремих відділів освіти підвищувати 
кваліфікацію педагогів у закладах 
Києва, харкова або створювати власні 
центри підвищення кваліфікації.

3. Організація платних курсів і 
послуг ПОІППО для учителів 
різних регіонів України, 
розроблення ефективного 
мотиваційного фінансового 
механізму інституту.

3. Погіршення демографічної ситуації 
(різке скорочення кількості дітей). 
Зменшення кількості вчителів в 
області.

4. Створення інноваційно-творчого 
середовища для соціально 
активних педагогів, орієнтованих 
на нову освітню парадигму.

4. Інертність у виборі нових стратегій 
поведінки, використання нових 
форм роботи; відірваність наукових 
концепцій і управлінських рішень та 
проектів від практичної ситуації.
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5. Залучення недержавних і 
міжнародних освітніх організацій 
для забезпечення інформаційної 
та матеріальної підтримки 
навчального процесу, реалізації 
освітніх проектів у межах області 
та України.

5. Законодавча неврегульованість 
післядипломної педагогічної освіти.

6. Обмін досвідом проведення 
курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних  працівників між 
регіонами (на рівні викладачів і 
методистів).

2. МІСІЯ

Сприяти професійному розвитку педагогів задля підвищення якості освіти в 
Полтавській області.

2.1. Політика у сфері якості
цінності:
досконалі вміння, інновації, пошук і дослідження, допитливість, різнома-

нітність, рівноправність і справедливість, підтримка діяльності громадських 
об’єднань працівників освіти й учнівської молоді, населення області, екологічна 
безпека, чесність, повага, толерантність, довіра, технологія, прозорість.

Основні принципи:
•	 реалізація політики держави у сфері освіти;
•	 пріоритетність потреб і прав споживача в наданні послуг інститутом;
•	 прозорість, послідовність і професійність управління в системі ПО;
•	 професійний розвиток і саморозвиток персоналу для вирішення завдань 

інституту;
•	 ефективне поліпшення якості надання послуг.
Ми забезпечуємо якісне виконання роботи шляхом:
•	 використання вітчизняного та міжнародного досвіду з надання освітніх 

послуг;
•	 постійного удосконалення процесів, що стосуються розуміння (вивчення) 

і задоволення потреб споживачів (замовників);
•	 створення належного виробничого і навчально-дослідницького середови-

ща;
•	 підтримки на високому рівні компетентності персоналу;
•	 удосконалення взаємодії персоналу за принципами управління (менедж-

менту) знаннями;
•	 моніторингу та вимірювання якості надання послуг і процесів системи 

управління якістю;
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•	 партнерства та взаємовигідного співробітництва з інституціями, які спри-
яють наданню освітніх послуг.

Відповідальність керівництва. Керівництво ПОІППО бере на себе зобов’язання 
щодо:
•	 підтримання системи управління якістю і поліпшення її результативності 

відповідно до вимог ДСтУ ISo 9001-2001;
•	 забезпечення ресурсами реалізації Політики та доведення її до кожного 

працівника.

3. СТРАТЕГІЧНІ цІЛІ

трансформація інституту у модерний вищий навчальний заклад, здатний за-
безпечувати підвищення кваліфікації й перепідготовку педагогічних кадрів на 
якісному рівні та бути ефективним мозковим центром для освітянської галузі 
Полтавщини. 

4. ВАРІАНТИ СТРАТЕГІЇ ПОІППО

4.1. Оптимістичний варіант стратегії

Належне законодавче врегулювання діяльності інституцій, які забезпечують 
післядипломну освіту та відповідне фінансування, надає змогу розвивати інфор-
маційну діяльність інститутів післядипломної освіти шляхом поширення дис-
танційних форм навчання та підвищення кваліфікації вчителів із застосуван-
ням ІКт, використання мережі Інтернет, що полегшує доступ педагогів до освіт-
ніх послуг, які надаються педагогічними навчальними закладами та закладами 
післядипломної педагогічної освіти, дозволяє заощадити значну частину коштів. 
Інформованість значно підвищує рівень фахівця, його конкурентоздатність, а це 
забезпечує економічну стабільність, соціальний оптимізм, що,  своєю чергою, по-
ліпшує соціально-економічний статус держави.

ПОІППО просторово розвивається,  зосереджує у своєму складі висококва-
ліфікованих спеціалістів, реалізує педагогічні та наукові інноваційні проекти. 
Заклад стимулює ініціативи педагогів, надає їм у цьому кваліфіковану допомогу, 
розгортає випереджальні стратегічні розробки із проблем змісту і методів освіти 
нового типу. Структурна перебудова ППО відбувається у напрямі розвитку варі-
ативності освітніх програм, зорієнтованості на попит різних соціальних і профе-
сійних груп. Досягається висока мобільність програм відповідно до потреб рин-
ку праці. 

ПОІППО накопичує, аналізує інформацію про реальний стан освіти в регіо-
ні, країні, досліджує досягнення педагогічної праці, що стимулює удосконалення 
професійної майстерності педагогів. 

Стверджується гуманістична модель учителя. Учитель рефлексивно культивує 
в собі індивідуальність, збагачує свій творчий потенціал, займає позицію дослід-
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ника, виробляє вміння конструювати педагогічні технології, аналізує їх практич-
не значення, визначає умови впровадження у практику. 

Стратегія ПОІППО щодо здійснення цих принципів полягає в залученні у зміст 
післядипломної освіти гуманітарних (філософських, історичних, соціологічних, 
психологічних, педагогічних) знань; переведення навчальної діяльності слухачів 
курсів із режиму одержання інформації в режим інноваційних розробок, спільно-
го пошуку орієнтирів професійної діяльності; сприяння професійному удоскона-
ленню педагога шляхом осмислення й перебудови профе сійно-особистісного до-
свіду на основі рефлексивної діяльності; створення інноваційно-творчого середо-
вища для соціально активних педагогів.

4.2. Реалістичний варіант стратегії

ПОІППО робить все  залежне, щоб освіта Полтавщини здобула якісно новий 
рівень. тому дії інституту мають бути спрямовані як на збереження здобутих по-
зицій, так і на розвиток.

Структура інституту перебудовується з метою підвищення його конкурентної 
спроможності. Кількісно потреба у підвищенні кваліфікації вчителів зменшуєть-
ся, тому ПОІППО пропонує свої послуги іншим закладам: коледжам, технікумам, 
ПтУ, ВНЗ (непедагогічним) та учителям з інших областей. Диверсифікуються 
джерела фінансування. Проводяться ліцензування та акредитація, які дають змо-
гу розширити спектр освітніх  послуг. Згідно з державною програмою «Вчитель» 
виконуються такі основні завдання:

•	 розробка і вдосконалення відповідно до Конституції України, Закону 
України «Про освіту» та інших законодавчих актів нормативної бази регі-
ональних програм для забезпечення функціонування системи педагогічної 
освіти, професійної діяльності вчителя та його соціального захисту;

•	 розробка науково обґрунтованого прогнозу потреби області у педагогіч-
них кадрах і механізму формування на основі регіонального підходу від-
повідного державного замовлення на їх підготовку;

•	 створення нового покоління навчально-методичної літератури для ЗНЗ, 
дошкільних і позашкільних закладів освіти;

•	 удосконалення системи морального стимулювання професійного зростан-
ня педагогічних кадрів та їх педагогічної творчості.

Відбувається реорганізація післядипломної освіти на засадах:
•	 синтетичного поєднання традиційного навчання шляхом спеціальної 

предметної підготовки й перепідготовки кадрів і впровадження навчально-
тренувальних аспектів процесу підвищення кваліфікації вчителів у реаль-
ний контекст школи;

•	 цілеспрямованого формування загальнокультурного і гуманітарного ядра 
професійної підготовки вчителів як основи їх творчої діяльності;

•	 використання в післядипломній освіті методів навчання, що посилюють 
прагнення вчителів продовжувати своє навчання у процесі педагогічної 
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роботи, збільшують впевненість у своїх силах, допомагають їм стати ак-
тивними та незалежними при вирішенні педагогічних проблем і  освоєн-
ні нового;

•	 створення у ПОІППО розвивального педагогічного простору;
•	 інтенсивного формування загальної культури вчителя;
•	 формування нової філософії регіональної політики щодо дітей з особли-

вими потребами, реалізації та поширення ідеї інтегрованого навчання цих 
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечення навчально-
методичної бази відповідно до нормативно-правового поля та згідно з 
Конвенцією ООН про права дитини.

4.3. Песимістичний варіант стратегії

При подальшій правовій невизначеності статусу післядипломної педагогічної 
освіти та скороченні фінансування районні відділи освіти масово припиняють 
направляти учителів на курси. Інститут змушений згортати діяльність низки під-
розділів і трансформується у науково-методичну установу, що займається обслу-
говуванням апарату управління.

Педагогічні працівники не мають змоги систематично підвищувати  кваліфіка-
цію, навчальні заклади припиняють обмінюватися досвідом та  ізолюються у сво-
єму мікросередовищі від українського і світового освітнього простору.  це при-
зводить до різкого зниження рівня викладання в навчальних закладах і негативно 
впливає на соціальний статус учителя. як наслідок отримуємо скорочення кіль-
кості учительських кадрів. 

Брак Закону «Про післядипломну педагогічну освіту» призведе до втрати якіс-
ного складу інституту, зокрема, наукових працівників.

5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

5.1. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Основними завданнями післядипломної освіти в умовах реформування є:
•	 модернізація та постійне вдосконалення змісту навчальних планів і про-

грам; 
•	 застосування сучасних технологій, що передбачають диференціацію, інди-

відуалізацію, оптимізацію навчання;
•	 поєднання різних форм навчання (очно-заочної, індивідуальної, дистан-

ційної).
Післядипломна освіта має створити умови для постійного всебічного профе-

сійного та особистісного розвитку педагога.
Розвиток післядипломної освіти спрямований на  відкриття можливості для  

кожного спеціаліста постійно поглиблювати загальноосвітню та фахову підготов-
ку, різну за повнотою, індивідуалізовану за часом, гнучку за формою та обсягом. 
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Загалом, вона має відповідати таким вимогам:
•	  сучасному рівню розвитку навчальних закладів, запитам персоналу на під-

ставі гнучкої взаємодії основних ланок – базової і післядипломної освіти, 
курсового та міжкурсового періодів;

•	  враховувати зв’язок базової освіти працівників із їх професійною діяльніс-
тю;

•	  налагоджувати взаємовплив результативності  курсової підготовки та під-
сумків атестації педагогічних кадрів;

•	  спиратися на важелі чинного матеріального і морального стимулювання 
процесу та результату підвищення кваліфікації кадрів;

•	  забезпечувати гнучкий процес навчання в системі курсового підвищення 
кваліфікації, який би відповідав інтересам кожного слухача;

•	  забезпечувати неформальний характер методичного навчання кадрів у 
міжкурсовий період;

•	 формувати демократичний стиль керівництва в управлінні неперервною 
післядипломною освітою кадрів і виконувати такі функції: компенсатор-
ну (ліквідацію прогалин у базовій освіті); адаптивну (оперативну підготов-
ку та перепідготовку до змін у виробничому і суспільному житті); розви-
вальну (забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення наукови-
ми знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів і духов-
них потреб особистості).

Із цією метою у ПОІППО  планується:
Розробити новий перелік напрямів перепідготовки та спеціальностей педаго-

гічних фахівців із вищою освітою  відповідно до Державного класифікатора про-
фесій, потреб внутрішнього ринку праці; з урахуванням запровадження дворів-
невої системи підготовки фахівців.

Забезпечити підвищення якості професійної підготовки педагогічних праців-
ників, посилення партнерських зв'язків з освітніми установами області, залучен-
ня їх до формування змісту підвищення кваліфікації, проведення практики слу-
хачів.

Забезпечити оптимізацію структури ПОІППО і обсягів підготовки та перепід-
готовки кадрів з вищою освітою з урахуванням інноваційного розвитку еконо-
міки, надання державної підтримки підготовці фахівців за напрямами та спеці-
альностями, що стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки 
у форматі «наука – освіта – технології» через інтеграційні зв'язки з наукою та ви-
робництвом.

Провести адаптацію системи освіти області до процесу створення національ-
ної системи зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, здійснити по-
етапне впровадження зовнішнього оцінювання.

Запровадити механізм проведення експертної атестації навчальних програм і 
підручників.
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Здійснити порівняльний аналіз національної системи оцінювання якості ви-
щої освіти та європейських норм, забезпечити доступність результатів проведен-
ня моніторингу для громадськості.

5.2.  Упровадження дистанційного навчання в систему післядипломної 
педагогічної  освіти

Нині актуальною є дистанційна форма навчання. Очно-дистанційна фор-
ма підвищення кваліфікації – різновид дистанційного навчання, організаційно-
педагогічна модель, яка припускає оптимальне поєднання переваг очного та дис-
танційного навчання.

За час упровадження дистанційної моделі в систему курсового підвищення 
кваліфікації у ПОІППО (2000  –  2008 рр.) розроблено «Положення про дистан-
ційне навчання на курсах підвищення кваліфікації у Полтавському ОІППО імені 
М. В. Остроградського», запроваджено систему організаційно-методичних захо-
дів, створено навчально-методичні комплекси дистанційного навчання та апро-
бовано курси за дистанційною формою для працівників шкіл-інтернатів, учите-
лів іноземної мови та географії.

У 2008   –  2012 рр. продовжуватиметься етап удосконалення організації дис-
танційного навчання у ПОІППО. Із цією метою  внесено зміни і доповнення у 
«Порядок організації дистанційного підвищення кваліфікації у ПОІППО» відпо-
відно до сучасних вимог і напрацювань Університету менеджменту освіти (УМО) 
та досвіду впровадження дистанційного навчання у післядипломну педагогічну 
освіту ПОІППО.

Планується розробка нових навчально-методичних комплексів дистанційного 
навчання для забезпечення всіх категорій слухачів. Для поліпшення організаційно-
методичного супроводження на дистанційному етапі курсів продовжується ство-
рення і удосконалення роботи мережі місцевих опорно-консультативних пунктів 
при територіальних методичних кабінетах.

Із метою удосконалення технології дистанційного навчання, залучаючи сучас-
ні інформаційні та телекомунікаційні засоби, передбачається застосовувати:

 «кейс-технологію», яка заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, 
аудіовізуальних і мультимедійних навчально-методичних матеріалів для їх само-
стійного вивчення слухачами;

мережеву технологію – вид дистанційної технології навчання, що базується 
на використанні мереж телекомунікації для забезпечення слухачів навчально-
методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії з викладачем (тьютором).

Планується створення Web-сторінки дистанційного навчання на сайті 
ПОІППО. Участь інституту у проекті УМО з розбудови платформи підтримки 
системи дистанційного навчання «Прометей» значно полегшить зв’язки «тьютор 
– слухач дистанційного навчання» та дасть змогу перейти на вищий рівень  орга-
нізації та проведення курсів дистанційного підвищення кваліфікації у ПОІППО.
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5.3. Розвиток методичних структур

Об'єктивна необхідність зростаючої ролі методичних служб у підвищенні ква-
ліфікації педагогів вступає у протиріччя з  реальною практичною діяльністю цих 
служб. Пошук шляхів вирішення цих протиріч потребує аналізу успіхів, недоліків 
і труднощів у роботі.

Стратегічним завданням інституту є розвиток методичних служб освітянської 
галузі. 

Інститут сприятиме трансформації міських і районних методкабінетів на  су-
часні інформаційно-методичні центри, спроможні надавати якісні послуги пед-
працівникам регіону.

5.4. Освіті області – європейський рівень

Вирішення завдання «Освіті області – європейський рівень» здійснюватиметь-
ся шляхом:

–  упровадження прогресивних педагогічних технологій в освітній простір 
області шляхом проведення  науково-практичних конференцій, обласних 
семінарів-практикумів для керівників і працівників методичних кабінетів, 
керівників районних методичних об’єднань, роботи спеціальних дослід-
ницьких груп, апробації нових підручників і посібників; 

–   створення оптимальної системи забезпечення шкіл області підручниками – 
функціонування обласної системи централізованого комп'ютерного обліку 
підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, виданих за 
державним замовленням; формування Зведеного замовлення на навчальну 
літературу, відповідного контингентам учнів; 

–  упровадження нових інформаційних технологій (НІт) у діяльність шкіль-
них бібліотек: досягти до 2009 року 100 % використання НІт у діяльності 
шкільних бібліотек області;

–  запровадження системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень 
учнів;

–  покращення сучасних навчальних засобів, зокрема шляхом створення ку-
точків живої природи, географічних майданчиків в усіх школах області;

–  розробки й оновлення регіонального змісту освіти: «Захист традиційного 
характеру середовища історичних населених місць Полтавської області». 
Розробити рекомендації щодо використання у викладанні історії в облас-
ті матеріалів з історії 13 історичних населених місць Полтавської області, 
внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 p. № 
878 у Список історичних населених місць України з метою захисту їх тради-
ційного характеру середовища на виконання статті 32 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини».
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5.5. Упровадження інновацій

Планується забезпечити інноваційний характер розвитку ПОІППО, впрова-
дження активних інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних 
форм і методів навчання, гнучких навчальних програм перепідготовки, вивчен-
ня, узагальнення та обміну позитивним вітчизняним і зарубіжним досвідом, на-
рощування кількості та модернізацію обчислювальної техніки і програмного за-
безпечення, підвищення ефективності їх використання в навчальному процесі.

Із метою запровадження педагогічних інновацій ПОІППО удосконалює на-
дання таких послуг: 

•	  поширення серед освітян області нормативно-правової документації щодо 
здійснення інноваційної освітньої діяльності;

•	  надання індивідуальних консультацій із питань упровадження інновацій-
них технологій навчання та виховання;

•	  накопичення та поширення інформації про інновації в освіті на загально-
державному і регіональному рівнях; 

•	  проведення експертизи інноваційних проектів; 
•	  координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів і відді-

лів освіти районних державних адміністрацій щодо відкриття експеримен-
тальних педагогічних майданчиків; 

•	  розробка рекомендацій з питань упровадження інновацій; 
•	 «Захист традиційного характеру середовища історичних населених місць 

Полтавської області». Розробити рекомендації щодо використання у ви-
кладанні історії в області матеріалів з історії 13 історичних населених місць 
Полтавської області, внесених Постановою Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2001 p. № 878 у Список історичних населених місць України з ме-
тою захисту їх традиційного характеру середовища на виконання статті 32 
Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

•	  надання наявної в інституті сучасної науково-методичної літератури з 
проблем формування інноваційної культури педагога;  

•	  проведення навчальних тренінгів для педагогів області з актуальних пи-
тань сучасної освіти; 

•	  неухильне впровадження регіонального курсу «Історія Полтавщини».
•	 Запровадження інноваційних форм навчання педагогічних кадрів, які на-

дають їм перевагу на сучасному ринку прац: тренінгів для вчителів; інно-
ваційних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 
навчальних закладів, курсової підготовки за програмою «Інтел: Навчання 
для майбутнього».

•	 Уведення спецкурсів на курсах підвищення кваліфікації «Основи інновацій-
ної діяльності вчителя», «Інноваційні педагогічні технології», «Методика 
інноваційного пошуку вчителя», «Основи педагогічного дослідження». В 
основу цих курсів покласти подальше ознайомлення педагогів із сутністю 
державної інноваційної політики України в галузі освіти; змістом педаго-
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гічних інновацій та роллю педагога в інноваційній освітній діяльності; ме-
ханізмом здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України.

•	  Запровадження спецкурсів «Інноваційний менеджмент», «Сучасна мето-
дологія управління освітою» з метою ознайомлення з освітніми інновація-
ми, технологією їх підтримки та застосування.

5.6. Інноваційна освіта управлінських кадрів

Із метою формування в області «фантастичних лідерів»  –  архітекторів змін 
освітнього середовища –  планується: розвиток недержавних об’єднань освітньо-
го спрямування як осередків зростання професійної майстерності; наукове дослі-
дження «теоретичні основи модернізації післядипломної освіти керівних кадрів 
в освіті».

Система інноваційної освіти управлінських кадрів у перспективі включатиме:
•	 кваліфікаційні курси з метою комплексної теоретичної і практичної під-

готовки;
•	 спеціалізовані проблемні курси і семінари з метою підготовки управлін-

ців до освоєння нововведень у шкільній практиці (модернізація шкільних 
програм, педтехнологій навчання, комп’ютерні технології управління, ме-
тоди поглибленого вивчення окремих проблем);

•	 спеціалізовані курси з метою підготовки працівників освіти до виконання 
нових професійних функцій;

•	 стажування керівників шкіл у європейських школах з метою вивчення 
сучасного освітнього менеджменту та вироблення свого стилю управлін-
ського мислення.

5.7. Удосконалення роботи щодо проведення педагогічних експериментів

 Консолідувати обласні кошти на проведення наукових досліджень із проблем роз-
витку освіти  і запровадити конкурс серед науковців на виконання дослідних тем. 

 Створити фонд для проведення експериментів і впровадження інновацій за 
конкурсом.

 Спрямувати тематику дисертаційних робіт  на проблематику освіти області 
– теми дисертацій погоджувати зі спеціальною експертною радою при УОН (об-
ласній раді).

 Вивчити та експериментально впровадити в області експерименти: «Реформа 
оплати праці вчителів» (наприклад, упровадження експерименту «5 + 1»: після 
п’яти років роботи вчитель здобуває річну відпустку на підвищення кваліфікації).

  Провести районні науково-практичні конференції «Розвиток інноваційної 
культури в Україні на регіональному рівні: проблеми та шляхи їх вирішення». 
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5.8.  євроінтеграція і заходи щодо реалізації засад Болонського процесу 
у ПОІППО

Розширити участь ПОІППО у виконанні міжнародних наукових, науково-
технічних і навчальних програм і проектів шляхом підписання інститутом між-
народних договорів про науково-педагогічне співробітництво.

а також:
•	 вивчити європейську практику організації акредитації та контролю якості 

освіти, зокрема, післядипломної;
•	 зорієнтувати навчальний процес на підтримку та розвиток європейських 

стандартів якості післядипломної освіти;
•	 вжити заходи для розширення мобільності викладачів і дослідників. 

Здійснити 5 (п’ять) 10 денних науково-ознайомлювальних делегаційних 
поїздок-стажувань (до 10 – 15 осіб у кожній делегаційній групі), сформова-
них з-поміж головних освітніх менеджерів області для вивчення зарубіж-
ного досвіду розвитку освіти;

•	 відібрати по декілька еталонних навчальних закладів у кожному районі, 
які впроваджуватимуть інноваційні технології та підходи європейського 
зразка в освіті;

•	 запрошувати іноземних фахівців для проведення міжнародних конферен-
цій, семінарів, включення у програми Ради Європи з метою вивчення до-
свіду інших країн;

•	 проводити навчання педагогічних працівників із метою оволодіння ними 
навичками комп’ютерної грамотності та англійської мови;

•	 організовувати громадські обговорення проблем освіти за спеціальним 
проектом;

•	 упровадити європейський формат підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, який у експериментальній формі може здійснюватися за та-
кою новою схемою ППО (акумулятивна схема відповідно до Болонського 
процесу) (див. табл. 2).

Таблиця 2

Акумулятивна схема підвищення кваліфікації педагогічних працівників
відповідно до Болонського процесу

Стаж 
учителя після 
закінчення 
ВНЗ ( у роках)

Бакалавр Магістр

+ 3
(через 3 роки)

«Майстерня заслуженого 
вчителя» + захист роботи в 
ПОІППО «Моя технологія 
навчання» 

Курси в ПОІППО – «Перша ¼ 
аспірантури»
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+ 6 Курси в ПОІППО – «Перша ¼ 
магістратури»

Курси в ПОІППО – «Друга ¼ 
аспірантури»

+ 9 Курси в ПОІППО – «Друга ¼ 
магістратури»

Курси в ПОІППО – «третя ¼ 
аспірантури»

+ 12 Курси в ПОІППО – «третя ¼ 
магістратури»

Курси в ПОІППО – «четверта 
¼ аспірантури» вихід на захист 
дисертації

+ 15
Курси в ПОІППО – «четверта ¼ 
магістратури». Здобуття ступеня 
«Магістр освіти»

Вихід на систему «майстерня 
заслуженого вчителя», СДГ, 
дистанційної освіти чи вибір 
залежно від побажання чи рівня 
професійної атестації 

+20

Вихід на систему підвищення 
кваліфікації магістра або 
на «майстерня заслуженого 
вчителя» чи вибір залежно від 
побажання чи рівня атестації 
курсів

+32
Закінчення курсів ПОІППО –  
«4 ¼ аспірантури», вихід на 
захист дисертації

5.9. Зміна архітектури планування роботи у ПОІППО 
Пропонується принципово змінити структуру планування роботи інституту 

(табл. 3). Визначені цІЛьОВІ СтРатеГІчНІ ЗаВДаННя розбиваються на про-
екти та підпроекти, а останні – на ЗахОДи В йОГО РаМКах. якщо раніше пе-
реважно планувалися заходи «за процесами вертикалі» (колонка 1), то тепер по-
трібно обґрунтовувати їхню необхідність мовою проектів (тобто їх цілі і необхід-
ні ресурси для їх досягнення). 

Таблиця 3 

Схема планування роботи ПОІППО

1 2 3 3 4 5
I. цільові  

завдання (цЗ) 1 цСЗ 2 цСЗ 3 цСЗ 4 цСЗ

Організаційні процеси/
проекти-програми 
(ПП)

1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 1 2 3 4 1 2 3 4

IІ. Робота вченої ради
IІІ. Організаційні 
заходи
Iv. Масові заходи
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Iv.1 Конференції

Iv.2 Інші масові заходи

Iv.3. Семінари-
практикуми
v.1 Фундаментальні 
наукові дослідження

v.2 Робота спеціальних 
дослідницьких груп 
ПОІППО

v.3 апробація нових 
підручників

v.4 Науково-експери-
ментальна робота 

v.5 Поліпшення якіс-
ного рівня співробітни-
ків ПОІППО

vI. Видавнича 
діяльність

vII. Вивчення 
педагогічного досвіду

vIII. Навчальний про-
цес на курсах підви-
щення кваліфікації

IX. Виконання довго-
строкових програм 
щодо розвитку освіти

X. Засідання ректорату

Загальна вартість 
кож ного проекту-
програми

5.10. Зміцнення кадрового потенціалу ПОІППО

Передбачається забезпечити реалізацію стратегії орієнтації інституту на збе-
реження та розвиток наукових і педагогічних шкіл, упровадження механізму 
об'єктивної оцінки і визнання здібностей викладачів до наукової та педагогічної 
діяльності, удосконалення механізму управління просуванням по службі та поси-
лення мотивації до науково-педагогічної діяльності. Ліцензування та акредитація 
інституту сприятиме відкриттю нових спеціальностей і впливатиме на підвищен-
ня рівня мотивації науково-педагогічних працівників інституту.
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6. ФІНАНСОВИй ПЛАН

6.1. Фінансово-економічний розвиток ПОІППО

Інститут має самостійний баланс, веде бухгалтерський і статистичний облік. 
Фінансування інституту здійснюється коштом обласного бюджету. Фінансово-
господарську діяльність заклад веде згідно з  кошторисом видатків, який розробля-
ється на основі  бюджетних запитів та  обласних програм і затверджується Головним 
управлінням освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. За період 
з 2005 по 2008 рр. потреби інституту профінансовано у повному обсязі.

При плануванні роботи інституту на період 2008 – 2012 рр. виділені пріоритет-
ні напрями видатків та бюджетні програми у таких межах (див. табл. 4)

Таблиця 4
План програм, видатків та орієнтовні обсяги фінансування по роках  

(тис. грн)

Програми, видатки Термін 2008 2009 2010 2011 2012

1. oбласна програма «Болонський 
процес і вища освіта Полтавщини»

2007–
2009 рр. 98 – – – –

2. oбласна програма видавничої 
діяльності ПОІППО і КрПУ

2005–
2009 рр. 190 196 200 200 200

 3. oбласна програма підтримки 
роботи з обдарованою молоддю

2008–
2010 рр. 169 169 169 180 200

4. Обласна програма «Полтавська 
обласна премія імені а. С. Мака ренка» з 2007 р. 5 5 5 5 5

5. Витрати на проведення 
всеукраїнських семінарів постійно 6 10 15 15 18

6. Витрати на проведення обласних 
семінарів постійно 8 12 16 18 18

7. Витрати на проведення семінарів, 
конференцій, «круглих столів» постійно 24 28 30 30 30

8. Витрати на проведення 
Всеукраїнських олімпіад постійно 98 110 125 125 125

9. Придбання літератури для 
поповнення бібліотечного фонду постійно 27 30 20 20 20

10. Придбання навчального 
обладнання та меблів постійно 20 50 30 30 30

11. Меблі та медичне обладнання для 
профілакторію постійно 42 110 40 30 30

12. Обладнання гуртожитку постійно 140 160 100 100 100
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7. ДОДАТКИ

додаток А

Структурні підрозділи ПОІППО

Назва Кількість штатних 
одиниць

Кафедри

Педагогічної майстерності 7

Філософії і економіки освіти 6

Менеджменту освіти 6

Методики змісту освіти 8

Відділи 10

Навчальний 7

Дошкільної, початкової та спеціальної освіти 4

Методики виховання 7

Гуманітарних дисциплін 4

Природничо-математичних дисциплін 6

Редакційно-видавничий 6

Засобів навчання 7

Роботи з персоналом 5

Зовнішнього оцінювання та  моніторингу якості освіти 4

Ліцензування та атестації навчальних закладів 8

центри 4

центр педагогічних інновацій та інформації 4

центр практичної психології і соціальної роботи 4,5

тренінговий центр природного розвитку дитини 5,5

Консультативно-методичний центр на базі 
Кременчуцького педучилища 1

Усього 100
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додаток Б
Умови  навчання в ПОІППО

Вік існування будівель  – 25 років  (приміщення збудоване у 1982 р.)
Загальна площа будівель –1 680 м2. Кількість поверхів над землею – 4. 
Кількість поверхів під землею – 1. чи здійснювалися перебудова/ кап.ре-
монт – так; Рік останнього ремонту –2007. чи є гуртожиток (так /ні) ____.  
Кількість місць в гуртожитку  – 220.
Площа (кв.м) – 6 888 м2

Навчальні умови Наявність
Так / ні

Кількість 
кімнат

Пропускна 
спроможність
Кількість осіб

Загальна 
площа
(кв.м)

аудиторний фонд так 8 280 596 м2

Малі аудиторії (менше  ніж 20 
слухачів) - - - -

Середні аудиторії (30 - 40 слухачів) так 8 280 596 м2

Великі аудиторії (більше 60 слухачів) - - - -

Лабораторії для вивчення мов - - - -

Редакційно-видавничий відділ так 1 10 54 м2

Комп’ютерні класи так 2 24 126 м2

Мультимедійні кабінети - - - -

Бібліотека так 2 13 85 м2

Кімнати для зустрічей / дискусій так 8 280 596 м2

Конференц-зал так 1 80 93 м2

Ректор / адміністрація /Бухгалтерія так 9 30 140 м2

Кабінети для викладачів/методистів так 12 70 384 м2

Кабінети для інших працівників - - - -

архів так 1 3 15 м2

хол / реєстрація / інформація так 2 100 48 м2

технічні приміщення 48 м2

туалети (для персоналу/слухачів/
загального користування) так 3 7 36 м2

Складські приміщення так 2 40 м2

Інші: технічні/опалення/охорона тощо так 1 200 м2
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Поряд із архівними документами цінни-
ми для дослідження історії організації 
є спогади її працівників, у яких відтво-

рено повсякденне життя, радість успіху і біль 
розчарування, мрії і сподівання, які  вже збігли 
в минуле. 

Серед спогадів співробітників інституту 
центральне місце належить заміткам Павла 
Івановича Матвієнка – ректора ПОІППО 
1993–2008 рр. Вони зроблені ним незадовго 
до його передчасної смерті і, мабуть, Павло 
Іванович планував цей ескіз доопрацювати. Та 
не судилося – наприкінці серпня 2008 року стан 
його здоров’я погіршився, і з 12 вересня він уже 
не з’являвся у своєму кабінеті завідувача кафе-
дри педагогічної майстерності.

Редакція внесла в текст спогадів лише деякі 
стилістичні правки, залишивши без змін  назви 
установ, згаданих у рукописі Павла Івановича. 
Коли стилістика вимагала корекції, яка б якось 
трансформувала думку П. І. Матвієнка, редак-
ція зберігала авторський варіант.

розділ 7.

ІНСТИТУТ У СПОГАДАХ
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Білик н. І. 

У спогадах – моє життя

Після закінчення філологічного факульте-
ту Полтавського державного педагогічно-
го інституту імені В. Г. Короленка (1975 р.) 

працювала вчителем російської мови та літерату-
ри у щербанівській середній школі Полтавського 
району. тоді і відбулося перше знайомство з 
Полтавським обласним інститутом удосконален-
ня вчителів. У 1977 році перебувала у ролі слухача 
курсів лекторів тЗН (3–18 травня) і отримала по-
свідчення демонстратора вузькоплівкого кіно. того 
ж року пройшла курси за фахом – учителів росій-
ської мови та літератури (1–27 серпня), які прово-
дили В. В. чирка і О. І. Виговська.

З 10 по 22 квітня 1978 року пройшла курси клас-
них керівників 8–10 класів (лектори), де серйозно 
порушувалося питання комплексного виховання 
учнівської молоді. Найбільш мене вразила особи-
стість т. а. Покотило, знаючої і досвідченої завід-
увачки кабінетом виховної роботи. 

З того часу стала помітною для педагогічних 
працівників Полтавського району (на громадських 
засадах була керівником районного об’єднання 
класних керівників) та ІУВ (постійно брала участь 
у проведенні обласних предметних олімпіад з ро-
сійської мови та літератури, неодноразово нагоро-
джувалася грамотами Полтавського облвно).

З 1980 року виконувала обов’язки організатора 
позакласної та позашкільної роботи щербанівської 
середньої школи Полтавського району. 

Постійно брала участь у різних науково-
методичних семінарах і конференціях, що проводи-
лися кабінетом виховної роботи Полтавського ІУВ, 
стала керівником РМО організаторів позакласної 
та позашкільної роботи району, була нагороджена 
грамотою Полтавського районного народного від-
ділу освіти.

1982 р. – учитель російської мови та літератури 
середньої школи № 23 м. Полтави. У листопаді цьо-



437

Білик н. І.  У спогадах – моє життя

го ж року закінчила курси підвищення кваліфікації вчителів «Література народів 
світу» при Полтавському ІУВ.

1984 р. – організатор позакласної та позашкільної роботи середньої школи 
№ 23 м. Полтави. За ініціативою директора ІУВ Б. В. Піддубного створила кабінет 
педагогічного всеобучу, який був одним із найкращих в області. На базі цього ка-
бінету проводилися міські та обласні семінари для директорів та вчителів різних 
спеціальностей. тоді вперше познайомилася з В. О. цехановською, яка працювала 
заступником голови обласного відділення Педагогічного товариства УРСР.

1986 р. – пройшла курси підвищення кваліфікації керівників шкільних 
об’єднань класних керівників при ІУВ, стала керівником РМО класних керівни-
ків.

1987 р. – перебувала на курсах керівників семінарів організаторів позаклас-
ної і позашкільної роботи при центральному інституті удосконалення вчителів у 
Києві. Одна із перших як організатор позакласної і позашкільної роботи була на-
городжена грамотою Жовтневого районного відділу народної освіти м. Полтави, 
яким тоді керував а. І. Бардаченко. цього ж року закінчила відділення теорії та 
методики ідеологічної роботи університету марксизму-ленінізму Полтавського 
обкому Компартії України і отримала вищу політичну освіту в системі партійно-
го навчання, де вперше познайомилася з П.І Матвієнком, з яким набагато пізніше 
педагогічна діяльність звела нас знову.

Споглядаючи сьогодні на пройдений шлях учительства, можу підкреслити 
важливість курсової підготовки для вчителя щодо його професійного зростання 
(за 1977 – 1987 рр. шість разів перебувала на курсах).

За запрошенням Б.  В.  Піддубного з 1 вересня 1988 р. стала виконувати 
обов’язки методиста кабінету російської мови та літератури Полтавського облас-
ного інституту удосконалення вчителів. тоді нас у кабінеті було троє, крім мене, 
ще завіду вачка кабінету В. В. чирка та методист Р. О. Гелеверя. Пам’ятаю, як було 
важко розлучатися зі школою, своїми учнями, тому за сумісництвом рік працюва-
ла вчителем російської мови та літератури у середній школі № 23 м. Полтави, а по-
тім три роки – вчителем російської мови і зарубіжної літератури у Полтавському 
міському ліцеї № 1.

Наш кабінет російської мови та літератури започаткував нову унікальну 
форму роботи – методичний фестиваль «Урок російської мови та літератури – 
1988», який проходив два дні у м. Миргороді. Брало участь понад 100 осіб. Уроки  
(35 хв.) проходили у класах визначених шкіл на замовлення учасників. 

Завдання: продемонструвати найкращий свій урок у будь-якому класі за ба-
жанням учасника конкурсу. Особливу увагу привернули уроки І.  а.  Гіцмана з 
Рашівської школи Гадяцького району, котрий продемонстрував уроки-казки про 
частини мови, а потім він став лектором на курсах при ІУВ. До цих пір учителі зга-
дують не тільки опорні схеми його уроків-казок, а й авторські уроки-концерти під 
супровід гітари, присвячені творчості С. Єсеніна, І. Бродського т. ін. Не менш ці-
каві підходи до уроків російської мови показала Л. М. Оробей, учитель Гадяцької 
школи-інтернату, а саме організації словникової роботи на уроках. а потім уже як 
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лектор курсів вона проводила оригінальні засідання літературної студії за твор-
чістю анни ахматової, Марини цвєтаєвої т. ін.

У 1989 році проводилася Міністерством освіти УРСР Всеукраїнська олімпіада 
з російської мови та літератури, під час проведення якої в Кіровограді були врахо-
вані мої пропозиції щодо організації роботи трьох учнівських секцій: лінгвістів, 
літературознавців, журналістів. За дорученням оргкомітету олімпіади розробила 
завдання для секції лінгвістів. Крім того, була членом журі у секції журналістів. 
Враховуючи, що одні учні мають лінгвістичні здібності, а інші – літературні, за-
пропонувала на початку олімпіади провести диктант для всіх, щоб виявити гра-
мотність учнів. а також провести вечір-зустріч «Представ себе». як потім вия-
вилося, найсміливіші і найталановитіші змогли спрогнозувати себе майбутніми 
переможцями, бо їх побачили і оцінили і члени журі, і вчителі, і учасники олім-
піади. Дуже хвилювалася за секцію журналістів, але, як потім виявилося, серед 
учасників олімпіади було 30 позаштатних кореспондентів місцевих газет і тих, 
хто писав вірші.

також уперше учасники кожної номінації нагороджувалися, тобто було по 3 
призових місця за кожною номінацією. тепло вітала Кіровоградщина учасників 
олімпіади, котрі отримали не тільки грамоти, але й цінні подарунки – магнітофо-
ни.

У червні 1990 року закінчила курси підвищення кваліфікації методистів кабі-
нетів російської мови та літератури при центральному інституті удосконалення 
вчителів. 

Відповідно до вимог часу з’явилася нова підструктура ІУВ – кабінет передово-
го педагогічного досвіду (ППД). І з 1990 року виконувала обов’язки завідувачки 
кабінету ППД, за сумісництвом працювала асистентом кафедри зарубіжної літе-
ратури, потім – російської мови Полтавського державного педагогічного інститу-
ту імені В. Г. Короленка.

Завдання кабінету ППД:
•	 виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
•	 створення обласного банку даних найкращих учителів області;
•	 пошук нестандартних форм поширення ППД;
•	 проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників для 

керівників шкіл передового педагогічного досвіду та директорів опорних 
шкіл.

Кожен методист ІУВ вивчав 1–2 роки досвід учителя-фахівця за такими етапами:
І  – виявлення та вивчення ППД учителя (анкетування, відвідування уроків, 

організація роботи в предметному кабінеті, вивчення шкільної документа-
ції);

ІІ  – систематизація та узагальнення досвіду вчителя (опис досвіду);
ІІІ  – упровадження та поширення ППД через курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, авторські зустрічі, відвідування відкритих уро-
ків тощо.
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Саме ці вчителі, досвід яких було вивчено на рівні області, у першу чергу мали 
право бути лекторами на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівни-
ків. Було створено каталог передового педагогічного досвіду вчителів, досвід яких 
було вивчено на рівні області.

Після участі у Міжнародному семінарі «Рольові ігри» у м. харкові і 
Всеукраїнських курсах підвищення кваліфікації «Ділові ігри», які проводила ав-
тор О. О. Бородай (м. Дніпропетровськ), впровадила курси підвищення кваліфі-
кації для директорів опорних шкіл і керівників шкіл передового педагогічного до-
свіду, де застосовувала ділові і рольові ігри. 

Саме тоді зазвучали прізвища директорів Кременчуцьких гімназії № 6 
(Л.  а.  Бойко), Сш №17 (В.  О.  Логвін), Кобеляцького НВК № 1 (М.  І.  Гамаль), 
Великорублівської Сш Котелевського району (І. І. Іваненко), Гаркушенської Сш 
Миргородського району (І. я. Вітенко). 

На той час в області функціонувало понад 70 опорних шкіл, що працювали за 
визначеними напрямками. При таких школах уперше почали створювати шкіль-
ні методичні кабінети. На базі таких шкіл проходили семінари і конференції ра-
йонного, обласного та республіканського рівнів (4–5 разів на рік для різних кате-
горій фахівців).

школи передового педагогічного досвіду районного та обласного рівнів пра-
цювали по 2 роки, їх керівниками були вчителі, досвід яких відповідно було ви-
вчено на рівні району або області (їх налічувалося понад 60). 

Практикувалися такі форми роботи: випуск методичних бюлетенів, педагогіч-
ні мости, виставки матеріалів учителів, конкурси на краще створення опорних 
конспектів та різного унаочнення тощо.

У 1991 році спільно з групою завідувачів РМК і ММК працівники інститу-
ту перебували у м. Бровари Київської області, де запозичили нову форму робо-
ти – панораму методичних і творчих ідей. Протягом двох років поспіль проводи-
ла такі панорами у районах для вчителів різних спеціальностей. Навіть нині прак-
тикую цю форму під час проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників.

У 1993 році Полтавський ІУВ ліквідується і створюється Полтавський облас-
ний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників. Була призначена 
на посаду завідувачки інформаційно-видавничого сектору. Першим завданням 
цього сектору було розпочати видання обласного педагогічного журналу, поява 
якого розпочалася з неординарної назви «Постметодика». Було визначено, що це 
буде науково-методичний журнал.

Головним редактором був призначений Сергій Федорович Клепко. Невдовзі до 
сектора прийшла працювати Наталія Миколаївна ялівець. Отже, всі разом ство-
рювали концепцію журналу. 

Наше перше видання запам’яталося надовго: підбір матеріалу; набір його на 
єдиній друкарській машинці, що була в інституті; вичитування, потім знову пе-
редрукування всього журналу, коректування, редагування і друкування... Після 
цього текст журналу ми передали до Управління у справах преси та інформації, 
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який очолював ю. М. Дмитренко. текст знову набирався на спеціальній машин-
ці, гранки вичитували літературний і технічний редактори, коректор, а секретар-
машиністка знову правила. Потім ми з Н. М. ялівець виготовляли макет журналу: 
вирізали готові гранки і робили вручну макет кожної сторінки журналу.

Перший номер був для нас незвичайним досягненням і великою гордістю та 
відповідальністю перед нашими майбутніми читачами. Після цього навчально-
тренувального періоду макет журналу вже робили самі.

Інформаційно-видавничий сектор був тією платформою, де всі прохо-
дили «лікбез» видавничої діяльності. За 1993–1995 рр. у секторі працювали: 
Н. В. атахаджаєва, Л. а. Криворучко, Г. І. Ковіка, Н. ю. Землякова, І. О. Кіптілий, 
котрий з 1996 року став завідувачем сектору.

За три роки (1993–1995) вийшли перші 10 номерів журналу. З роками він на-
бирав своєї вагомості та популярності: не було жодного району, який би не отри-
мував цей журнал. Найбільше він користувався попитом у Кобеляцькому районі 
(47 примірників), Пирятинському (15), Великобагачанському (25).

За дорученням начальника управління освіти Б. В. чичкала, перебуваючи на 
педагогічному ярмарку в м. Луганську з С. Ф. Клепком, ми запозичили ідею про-
ведення обласного ярмарку педагогічних технологій, який проходив під гаслом 
«творчі сходинки освітян Полтавщини». До першого ярмарку готувалися досить 
відповідально: програма, дипломи, концертна програма, запрошені гості та ЗМІ, 
оформлення павільйонів тощо.

На наш погляд, це досить результативна форма науково-методичної робо-
ти: від рукописних рефератів із кольоровими стрічками освітяни Полтавщини 
перей шли до сучасної друкованої продукції. тепер це прекрасні поліграфічні ви-
дання, електронні презентації.

Крім того, це свято передвересневе, до якого готується вчительство області ці-
лий рік, щоб зібрати багатий врожай з освітянської ниви. По-друге, це цікаві зу-
стрічі, майстер-класи, робота павільйонів, конференц-залу тощо.

За 1993–2009 рр. було проведено 16 таких ярмарків, і весь час це вдосконален-
ня і підвищення майстерності педагогічних працівників. 

На вимогу часу в реорганізованому Полтавському обласному інституті пі-
слядипломної освіти педагогічних працівників з 1 лютого 1996 року стала функ-
ціонувати нова кафедра конструювання технологій (потім – кафедра педагогіч-
них технологій, тепер – кафедра педагогічної майстерності). Із самого початку до 
23.10.2008 року її беззмінним завідувачем був Павло Іванович Матвієнко, який 
одночасно був спочатку директором, а потім ректором Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. 

Працюючи на кафедрі з першого дня її заснування поруч з Павлом Івановичем 
Матвієнком, завжди мала підтримку скоріше не як завідувача кафедри, а як стар-
шого друга і порадника, розумного, виваженого в думках і діях. Своїми науко-
вими досягненнями і педагогічною діяльністю на кафедрі від старшого викла-
дача до доцента, безумовно, зобов’язана цій людині. Завжди багатий творчими  
ідеями, він давав можливість розвиватися іншим. Вболівав за кожну справу, яка 



441

Білик н. І.  У спогадах – моє життя

реалізовувалася силами кафедри. Ніколи не виставляв певних досягнень своєї ке-
рованої кафедри, але її престиж прийшов сам по собі: сюди завжди заходять по-
спілкуватися, поділитися думками, порадитися з приводу будь-яких проблем бу-
денної роботи методиста. Співробітників кафедри часто запрошують для надан-
ня професійної науково-методичної допомоги районним і міським методичним 
кабінетам, загальноосвітнім і вищим навчальним закладам не лише області, а й 
України. 

Починаючи з 02.01.1996 р. до сьогодення, пройшла шлях становлення науков-
ця від старшого викладача кафедри конструювання педагогічних технологій до 
завідувачки кафедри педагогічної майстерності.

Упродовж 2003-2005 рр. проводила науково-дослідну і науково-методичну ро-
боту відповідно до дисертаційного дослідження за темою: «Моделювання проце-
су навчання у системі підвищення кваліфікації вчителів». Рішенням Вищої атес-
таційної комісії України від 12 грудня 2005 р. (протокол № 91-06/7) присуджено 
ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти (диплом ДК № 030756 від 15.12.2005 р.).

Результатом дослідження була розробка інноваційних курсів підвищення ква-
ліфікації для вчителів незалежно від їх фаху (курси як організаційно-діяльнісна 
гра для окремого педагогічного колективу школи; курси як пролонгована ділова 
гра для учителів суміжних предметів; дистанційні консалт-курси для вчителів, які 
мають вищу категорію, і досвідчених директорів шкіл; проблемні курси для педа-
гогічних працівників ВНЗ І –ІІІ рівнів акредитації), що були апробовані в системі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Полтавщини. 

Протягом 2005–2007 рр. працювала над проблемою «Інтеграція методологіч-
них підходів у системі післядипломної педагогічної освіти». читаю лекції за те-
мами: «Педагогічна техніка та педагогічна технологія як умови професіоналізму 
та компетентності вчителя»; «Інтерактивні технології навчання в умовах особис-
тісно зорієнтованої освіти»; «Психолого-педагогічне обґрунтування та моделю-
вання нестандартних уроків»; «Модульна система навчання та її варіації як про-
гресивні педагогічні технології»; проводжу семінари та заліки. Організувала ро-
боту семінару-тренінгу «Педагогічна майстерність: методика, досвід, технології» 
для педагогічних працівників окремого навчального закладу. Зараз працюю над 
проблемою «теоретико-методологічні засади проектування освітніх систем під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників». 

Обсяг виконуваної роботи досить багатогранний: проводжу роботу по вдоско-
наленню науково-організаційної роботи в системі післядипломної педагогічної 
освіти; організовую процес навчання педагогічних працівників області; постій-
но надаю консультативну науково-методичну допомогу працівникам інституту 
та слухачам курсів підвищення кваліфікації; здійснюю керівництво випуск ними 
творчими роботами слухачів; проводжу стажування викладачів ВНЗ І-ІІІ рівнів 
акредитації та методистів районних (міських) кабінетів; рецензую роботи дисер-
таційних і магістерських робіт; займаюсь видавничою діяльністю. 
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З 1999 року є ініціатором створення та головним редактором науково-
практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога», який з 
2000 року є виданням ВаК України. За 10 років його існування видано 99 номерів. 

Основні роботи, над якими працювала, – це 16 посібників, серед яких найва-
гоміші: «Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієн-
тованої освіти»; «Всеполтавський посвіт школи-родини»; «Педагогічні системи, 
технології. Досвід. Практика».

хочу підкреслити, що сучасна післядипломна педагогічна освіта набирає своєї 
вагомості, в ІППО створюються кафедри, центри, лабораторії, що дає можливість 
на більш високому якісному рівні підвищувати кваліфікаційний рівень випус-
кника педагогічного ВНЗ і піднятися до вчителя-магістра, вчителя-інноватора, 
вчителя-менеджера, вчителя-дослідника, вчителя-митця, вчителя-творця тощо.

так плине час, а за плечима 41 рік педагогічного стажу, з яких 21 – у рідно-
му Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти іме-
ні М. В. Остроградського, де працюють різні, але дорогі для мене колеги і друзі, 
високоосвічені, методично грамотні, красиві люди. 
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 Глущенко л. А. 

Нема скарбів, дорожчих  
за освіту, і поки можеш,  
ці скарби збирай

5 січня 1982 року… День, коли я була призначе-
на на посаду завідувачки хорольського район-
ного методичного кабінету. Із цього часу роз-

почалася творча співпраця з Полтавським облас-
ним інститутом післядипломної педагогічної осві-
ти (тоді – ІУКУ – інститут удосконалення кваліфі-
кації учителів). 

На той час заклад очолював Піддубний Борис 
Васильович – вимоглива і справедлива людина. 
його заступником була щира, доброзичлива, по-
рядна і глибоко компетентна у питаннях методич-
ної роботи швидь Римма Сергіївна. Зі словами 
величезної вдячності всі завідувачі РМК, що пра-
цювали з цими людьми, згадують часи, проведені 
у плідній діяльності. «азам» організації методич-
них процесів у районах ми навчалися на обласних 
семінарах. тоді не було комп’ютерів і оперативно 
отримати важливу інформацію із кваліфікованим 
коментарем, рекомендації для практичного впро-
вадження ми могли лише під час зустрічей. Бесіди 
за круглим столом, методичні вітальні, фестивалі 
методичних ідей, диспути, рольові ігри давали змо-
гу нам вільно висловлювати власні думки, розвива-
ти творчість, бути рівними партнерами з методис-
тами інституту. 

З особливими словами вдячності і поваги згаду-
ємо заходи, які організовували і проводили з нами:

– ямбих Галина Петрівна, методист з україн-
ської мови та літератури;

– Покотило тамара андріївна, завідувачка ка-
бінету виховної роботи;

– Бардакова юлія Василівна, методист з іно-
земної мови;

– Магдик Ольга Олександрівна, методист з іс-
торії;
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– Дмитренко Іван Іванович, завідувач кабінету технічних засобів навчання 
(тЗН);

– Сиротенко Григорій Олексійович, завідувач кабінету керівних кадрів;
– Ляшенко Ніна Іванівна, завідувачка кабінету математики з 1981 по 2002 рр.
це методисти з великої літери, педагоги вищої кваліфікації, учителі-методисти, 

відмінники освіти.
1980 – 1995 рр. – період піднесення природничо-математичних наук. Саме в 

цей час Полтавщина підготувала близько 10 переможців Іv етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики. технологія різнорівневого навчання (не лише математи-
ки, яку ми опанували на практичних семінарах в інституті, а й інших шкільних 
дисциплін) була і залишається дієвою.

За всі роки існування інституту велика увага приділялась і приділяється ви-
вченню та впровадженню у практику роботи передового (перспективного) пе-
дагогічного досвіду. Залишилися незабутніми поїздки творчих груп завідувачів 
методичних кабінетів до інститутів міст Одеси, черкас, Сум, Луганська, в автор-
ські школи В. О. Сухомлинського (с. Павлиш Кіровоградської області), Захаренка 
(с.  Сахнівка черкаської області). Найбільш дієву допомогу ми, завідувачі РМК, 
отримували на виїзних семінарах, що проводяться на базі методичних кабінетів 
області. Саме під час таких заходів створюється особливо довірлива атмосфера 
відвертості, де з радістю обговорюються здобутки, з хвилюванням і тривогою – 
невдачі, знаходяться шляхи вирішення проблем.

Перегортаю пожовклі сторінки конспектів лекцій курсів при центральному 
інституті удосконалення вчителів м. Києва, при Полтавському ІУКУ, виступів 
працівників інституту на обласних нарадах та семінарах, і в пам’яті постають спо-
гади, звучать слова колишніх наставників:

«У методичній роботі головне – не учитель для нас, а ми для вчителя!» 
(Піддубний Б. В.).

«Управління повинно обслуговувати навчально-виховний процес, а не навпа-
ки» (Сиротенко Г. О.).

«цілі методичних служб повинні співпадати з цілями учителів. Необхідно 
забезпечити гармонійний зв'язок між професійними потребами, інтересами 
педагога та формами і методами, що застосовуються у педагогічній практиці»  
(швидь Р. С.).

«Ми покликані навчати не всіх, а кожного» (Ляшенко Н. І.).
Для когось ці цитати нагадують гасла, але це не просто слова – це програма 

розвитку і співпраці методистів з педагогічними кадрами. 
Дев’яності роки внесли у методичний процес нові перетворення. Значно 

розширився методичний простір, збільшилась кількість напрямків діяльності, 
міцно ввійшли у навчальний процес комп’ютерні технології, змінився керівний 
склад інституту. Із приходом в інститут Матвієнка Павла Івановича, Золотухіної 
Вікторії Миколаївни, Клепка Сергія Федоровича урізноманітнились форми робо-
ти із завідуючими РМК. Змінилась назва – Полтавський обласний інститут піс-
лядипломної педагогічної освіти (ПОІППО). але не змінилося ставлення до нас. 
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Кращі традиції збережено і примножено. Розпочалася ера методичних пошуків та 
знахідок, ера інновацій та експериментів, ера інформаційних технологій. 

Ми висловлюємо вдячність усім працівникам інституту за партнерські відно-
сини, довіру до нас, за унікальну можливість бачити, удосконалювати і цінувати 
сумлінну учительську працю.

Упродовж багатьох років з боку методистів ПОІППО відчуваємо не керівни-
цтво, а лідерство. адже лідерство полягає не у величі будівлі або у величі особи, а 
у повсякденній діяльності. 

Для подружньої пари, яка прожила сімдесят років, цей ювілей у народі нази-
вають «благодатним весіллям». Саме така назва влучно підходить до 70-річного 
ювілею ПОІППО, оскільки люди, які тут працювали, і люди, які тут працюють 
сьогодні, створюють благодатні умови життєдіяльності районних методичних 
корпусів, усіх педагогів Полтавщини. 
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Золотухіна В. м. 

Інститут: моя історія

2 липня 1991 року був моїм першим робочим 
днем у Полтавському обласному інститу-
ті удосконалення вчителів. Після буремного 

для мене 1990 року остаточно вирішила піти з по-
сади заступника голови Полтавського міськвикон-
кому. На нараді з підготовки свята 9 травня 1991 
р. запитала в тодішнього начальника Полтавського 
обласного управління освіти Євгена андрійовича 
хорольського, де є вакансії. З’ясувалося, що заступ-
ник директора обласного інституту удоскона-
лення вчителів Рима Сергіївна швидь збираєть-
ся на пенсію. Порадившись із Олексієм Сергійо-
вичем М’якотою, на той час Першим секрета-
рем Полтавського обкому Комуністичної пар-
тії України, після складання випускних іспитів в 
Одесь кому інституті політології та соціального 
управлін ня, де я вчилася заочно, прийшла на нове 
місце роботи.

Настав серпень 1991 року. Переживши по-
дії, пов’язані з путчем у Москві, методисти інсти-
туту від’їздять на районні серпневі конференції. 
Директор Полтавського обласного інституту удо-
сконалення вчителів Борис Васильович Піддубний 
доручає мені очолити бригаду з 6 методистів у 
смт.  чорнухи. Квитки треба «діставати», бо на 
маршруті один автобус. Приїхали, коли було вже 
темно. Поселили нас у гуртожиток місцевого ін-
тернату. Конференція була багатолюдна й цікава. 
Виступили на засіданнях методичних об’єднань, і 
– назад у Полтаву. Перший мій виїзд на район від-
бувся. 

Почались методичні будні. Проблеми були ве-
ликі: не вистачало ротаторної плівки для друкуван-
ня методичних рекомендацій, стрічки для друкар-
ських машинок, паперу. Завдяки різним зв’язкам 
«діставали» знаряддя для роботи.
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характерною ознакою початку 90-х років минулого століття було те, що поло-
вина групи курсів підвищення кваліфікації із 30 осіб приїздилf за свій кошт, бо 
грошей на відрядження не було. Лекції інколи перетворювалися на дискусії і на-
віть мітинги. До занять готувалась старанно, але давались вони важко: в аудито-
рії сиділи мої однокурсники, вчителі, з якими свого часу навчалася в ПДПУ імені 
В. Г. Короленка, та старші, досвідчені педагоги. 

Зараз багато чого вже забулося, але залишилося сумне відчуття невизначеності 
перших років останнього десятиріччя XX століття. чутки про закриття інститу-
тів удосконалення вчителів або їх приєднання до ВНЗ не давали жити з періо-
дичністю в півроку. Разом із тим, колектив ІУВ омолоджувався. Наприкінці 1992 
року на посаду директора прийшов Павло Іванович Матвієнко, а з 1993 року вве-
ли ще одну посаду заступника директора з наукової роботи і призначили Сергія 
Федоровича Клепка. У 1994 році одним із перших, серед подібних, наш інститут 
був проліцензований. членом комісії був директор харківського інституту удо-
сконалення вчителів Павло Степанович Дементьєв. Відтоді склалися товариські 
стосунки між директорами, які стали поштовхом до партнерських зв’язків між 
інститутами.

Діяльність інституту набирала обертів. цьому сприяла дружба земляків 
Павла Івановича Матвієнка та начальника обласного управління освіти Івана 
Володимировича Охріменка, їх багатий досвід роботи на керівних посадах. 
Створювались кафедри, відділи, покращувалася матеріальна база, йшов пошук 
нових підходів у навчанні та вихованні учнівської молоді. 

У 2000 році під керівництвом І. В. Охріменка та завдяки активній участі досвід-
ченого методиста Любові Гнатівни тарасовської була створена перша в Україні 
програма «Виховання учнівської молоді: національний аспект», яку ми презенту-
вали на Всеукраїнському семінарі директорів інститутів удосконалення вчителів. 

Одним із пріоритетів кадрової політики в інституті, як на мій погляд, було й 
залишається поєднання знань, досвіду та постійного сприяння здійсненню праг-
нень молодих працівників. я постійно вчилася у старших і намагалась додати щось 
своє. тепер це дивно, але перша нарада, на яку мене запросили як заступника ди-
ректора інституту до Міністерства освіти України, відбулася у травні 1997 року. 
У грудні 1998  року була на своїх перших курсах підвищення кваліфікації в 
центральному інституті післядипломної педагогічної освіти. Саме з того часу се-
мінари, тренінги, наради, які організовували працівники цІППО, стали для мене 
не лише заходами, пов’язаними з роботою, але і зустрічами з друзями. До цього 
часу з будь якого питання я отримаю відповідь, життєву пораду, сердечні вітан-
ня від подруг: Свінних Галини Григорівни – заступника директора з навчально-
методичної роботи тернопільського ОКІППО, Мельник Валерії Вікторівни – про-
ректора з ЗНО і моніторингу якості освіти хмельницького ОІППО.

18 березня 1997 року наказом № 72 МОН України (зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 17 квітня 1997 р. за №142/1946) було затверджене нове 
Положення про районні (міські) методичні кабінети. Із вдячністю та захопленням 
пригадую пошук нових форм і методів роботи завідувачів методичних кабінетів 
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Світлани Володимирівни Горбаньової (м. Полтава); Надії Герасимівни Дробець-
кої (м.  Комсомольськ); Надії андріївни Січкар (м.  Лубни); Любові анатоліївни 
Глущенко (хорольський район); Лідії Григорівни шаріпової (Диканський район); 
Наталії Володимирівни Карась (Новосанжарський район); антоніни Іванівни 
Джеріхової (Гребінківський район); алли Никифорівни Мужайло (Кобеляцький 
район); Любові Миколаївни Кравченко (Машівський район); Марії Григорівни 
Коки (Лубенський район); Олени Миколаївни Никифоренко (м. Кременчук); те-
тяни Іванівни Даценко (м. Миргород); Ольги Олексіївни Ріпко (Миргородський 
район) т. ін.

Саме працівники методичних кабінетів підтримували колектив інституту 
в усіх нових починаннях: конкурс «Учитель року», участь у проектах Міжнарод-
ного фонду «Відродження», робота з обдарованими дітьми, створення Консуль-
таційного методичного центру на базі Кременчуцького педагогічного училища 
імені  а.  С.  Макаренка, видання журналів інституту «Постметодика» та «Імідж 
сучасного педагога» тощо. Семінари, які проводилися на базі шкіл у районах і 
містах області, ставали новою віхою в подальшій роботі. щаслива з того, що й 
нині завідувачі районних та міських методичних кабінетів, а це в основному нове 
покоління методистів, не лише мої колеги, але й щирі подруги та друзі.

Сьогоднішня стабільність у роботі інституту – це результат багаторічної 
цілеспрямованої та наполегливої діяльності. Інститут – це не будівля (хоча мате-
ріальні умови, в яких ми зараз працюємо, не порівняти з 1991 роком). Для мене 
інститут – це люди, які в ньому працюють. Вони дуже різні. але цим вони мені 
цікаві. 

Інститут – наша сім’я. Ми допомагаємо один одному не лише виконувати 
посадові обов’язки, завдання Головного управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації, допомагаємо один одному жити.

Сьогодні методистами в інститут приходять працювати мої колишні учні. 
Моє покоління працівників намагається передати традиції, започатковані нами і 
старшими колегами. якщо вони будуть примножені, я й надалі буду говорити з 
гордістю: «Наш інститут – найкращий у світі». 
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Каліберда Г. А. 

Нотатки методиста
Перше враження… 
Квітень 1986 року…
я працювала викладачем Кременчуцького педа-

гогічного училища і була в захваті від своєї роботи. 
Мені дуже подобалась викладацька діяльність, ме-
тодична робота, педагогічна практика, робота клас-
ного керівника, яку я проводила з учнями педучи-
лища. Вимушений переїзд до м. Полтави і зміна міс-
ця роботи були всупереч моїм власним бажанням. 

Мене зустріло сіре, холодне приміщення інсти-
туту удосконалення вчителів з просторим кабіне-
том, великими законопаченими вікнами і темнува-
тими коридорами з цементною підлогою. 

Перше моє враження: «Все не так».
я подумки порівнювала теплі упорядковані ка-

бінети, класні кімнати педучилища, дзвоник, що 
сповіщав час перерви, коридори, по яких неможли-
во було швидко пройти від великої кількості сту-
дентів. але недовго сумувала. 

Мене призначили методистом кабінету дошкіль-
ного виховання та початкових класів, пізніше, після 
реорганізації інституту, – методистом відділу мето-
дики виховання. швидко включилась у роботу.

Розпочинався новий навчальний рік, в інститу-
ті все закипіло. Мені пощастило. я познайомилась 
із прекрасними педагогами, справжніми фахівця-
ми. це: Римvа Сергіївна швидь (заступник дирек-
тора), Марія Іванівна ткаченко (методист по поза-
шкільних навчальних закладах), Іван Порфирович 
Кочерга (методист шкіл-інтернатів), Раїса Іванівна 
Гришко (методист з української мови), Галина 
Олексіївна ярошевська (методист по дошкільно-
му вихованню), Ніна Іванівна Ляшенко, Леонід 
якович тимошенко (методисти з математики), 
Любов андріївна Горб (методист з фізичного вихо-
вання), Іван юхимович Легенький (методист з іс-
торії) та інші. 
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Сьогодні їх досвід можна вважати справжнім «золотим педагогічним фондом» 
Полтавщини. а наш обласний інститут за багато років існування перетворився на 
справжню alma mater.

«Вранці я складаю плани, а вдень роблю дурниці …» (Вольтер)
як і більшість педагогів, я люблю свою роботу і вважаю себе «трудоголіком». 

Перед сном я завжди вимальовувала план своєї творчої діяльності на наступний 
день. Пропрацювавши деякий час в інституті удосконалення, я зрозуміла, що тут 
зовсім інша специфіка, стиль керівництва, ритм роботи. Окрім щоденної безпо-
середньо методичної роботи, необхідно було терміново виїздити в позапланові 
відрядження по області і по Україні, опрацьовувати багато різних документів, які 
надходили з обласного управління освіти, деякі з них позачергово. така «плано-
ва безплановість» не подобалась, спочатку дратувала. Потім – звикла, намагалась 
бачити в таких явищах позитивні романтичні моменти, можливість познайоми-
тись із прекрасними людьми, педагогами, перебувати у відрядженнях в установах 
Полтавської області та держави.

Гуртожиток
Нарешті, у серпні 1986 року обласний інститут удосконалення вчителів отри-

мав свій гуртожиток. Нас, методистів, запросили на нараду в обласне управлінні 
освіти для прибирання його приміщення. Налаштована на фізичну працю, я до-
зволила собі прийти в джинсах. Пам`ятаю на собі недоброзичливі погляди дирек-
тора Б. В. Піддубного і зауваження щодо мого одягу. я не хочу сказати про консер-
ватизм, але в ті часи існував певний строгий етикет щодо одягу вчителя і його по-
яви у державних навчальних закладах. часи змінюються… Змінюються і мораль-
ні погляди, на жаль, не завжди в позитивному напрямку. Сьогодні в нашому об-
ласному інституті післядипломної освіти можна побачити сучасного вчителя, ме-
тодиста у вбранні, яке, м'яко кажучи, не зовсім відповідає вимогам етикету нашо-
го навчального закладу.

Нова будова гуртожитку, яка знаходилась по вул. шевченка, 96, вимагала до-
даткових внутрішніх робіт і прибирання приміщення. Працювали, як кажуть, 
«усім миром». До роботи залучались методисти інституту та слухачі курсів під-
вищення кваліфікації, в основному вчителі фізичного та трудового навчання.

Раділи звичайним простісіньким меблям і скромному (примітивному) вбран-
ню кімнат для вчителів. На ті часи частими були перебої з постачанням води, кім-
нати потребували додаткового утеплення. але всі, і методисти, і вчителі, були 
оптимістично налаштовані. Краще так, ніж нічого. Потерпимо!

У перший день заїзду методисти-куратори курсів розпочинали розмову з но-
воприбулими слухачами курсів саме з попередження умов, режиму проживання 
та правил поведінки в гуртожитку. це вже пізніше, за часів роботи нового рек-
тора, був обладнаний другий поверх гуртожитку під профілакторій і покращені 
умови проживання.

Перші шестирічки!
я прийшла в інститут удосконалення вчителів у період, коли в Україні роз-

почалась широка кампанія з реорганізації навчальних закладів освіти в навчаль-
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ні комплекси школа-дитсадок. Особлива увага приділялась створенню умов для 
навчання дітей-шестирічок, матеріально-технічному та методичному оснащен-
ню таких освітянських закладів, які могли б прийняти дітлахів. До 1996 року це 
був контингент підготовчих груп дошкільних навчальних закладів освіти. Метою 
нашої діяльності було надання методичної допомоги навчальним закладам, які 
мали відкрити свої двері на перше вересня. Разом із Піддубним Б. В. – директором 
обласного інституту удосконалення вчителів, Лейко М. а. – заступником началь-
ника управління освіти, Кириловою а.П. – інспектором дошкільного виховання 
– ми їздили по районах області і вивчали стан підготовки шкільних приміщень, 
підготовку навчальних класів, спальних, ігрових кімнат чи куточків до початку 
нового навчального року (у сільській місцевості). 

Пам'ятаю, як радісно було бачити новобудови та пристосовані для шестирічної 
малечі приміщення, новенькі іграшки та шкільне приладдя. але, десь у підсвідо-
мості, постійно випливала думка: як прикро, що в наших дітей держава забирає 
рік радісного і такого святого дитинства. хвилювалися всі, бо нововведення мо-
гло вплинути на погіршення здоров'я шестирічних дітей: адже це інший режим 
дня, харчування, відпочинку, навчання, загартування та виховання гігієнічних 
навичок. Зараз, з переходом шкіл на дванадцятирічне навчання, я думкою знову 
повертаюсь у ті часи. 

Перші ділові та рольові ігри (нові методики) 
хочу сказати, що саме педагогічні працівники кабінетів дошкільного вихован-

ня та початкових класів обласного інституту удосконалення вчителів стояли у ви-
токів уведення нових методик (ділових та рольових ігор) в області. 

Наближався обласний семінар, який готувало обласне управляння освіти ра-
зом з інститутом для інспекторів і завідувачів методичних кабінетів рай (міськ) 
відділів освіти. 

Раніше інститут удосконалення вчителів працював «по дзвінку» або «від наря-
ду» управління освіти, як говорив Борис Васильович Піддубний. Мені було дору-
чено терміново підготувати та провести ділову гру з учасниками семінару. Ділова 
гра вимагала розподілу і виконання ролей, необхідно було звертатись до титуло-
ваних і поважних осіб поіменно (тобто як до дітей). я не спала всю ніч: «як я змо-
жу собі дозволити в ході практичного заняття називати, наприклад, Дворовен-
ко В. Є., заступника начальника обласного управління, чи ще когось іншого – по 
імені»? але мої хвилювання були даремними. Нова методика прийшлася всім до 
душі. так отримали путівку в життя в нашій області рольові та ділові ігри.

Говоріть державною мовою…
Вся документація інституту удосконалення вчителів завжди велась україн-

ською мовою. Лекції та практичні заняття читались зручною для лектора мова-
ми: українською або російською. Перехід загальноосвітніх навчальних закладів з 
1991 року на державну мову викладання викликав деякі труднощі у спілкуванні 
з колегами. Дехто з методистів довго не наважувався читати лекції українською. 
На допомогу прийшла Вікторія Миколаївна Золотухіна. На одній із методичних 
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нарад вона заспокоїла: «якщо забули, як деяке слово звучить українською, назвіть 
російською і знову переходьте на українську. Інакше ніколи не «виговоритесь». 

Поштовхом була ситуація… По інституту прокотилось: «Б.  В.  Піддубний 
без попередження ходить по лекціях!». це був стрес, як грім серед ясного неба. 
Несподівана поява директора на лекції надала мені такого блискавичного зосе-
редження й концентрації уваги, яка, мабуть, була тільки при проведенні підсум-
кових уроків під час міністерської перевірки в педучилищі. я зразу пригадала рід-
ну й мелодійну «батьківську харківсько-чернігівську» мову, донбасівські шкільні 
уроки (один на тиждень з української мови). Зауважень не було. але з тих далеких 
пір мені подобається спілкуватись українською.
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Клепко С. Ф. 

Від невідомої установи – 
до ПОІППО-2010

Коли навчався у школі та харківському дер-
жавному університеті, працював учителем 
математики в школі, потім на комсомоль-

ській та партійній роботі, не зафіксував у пам’яті 
жодного сліду чи спогаду про інститути вдоско-
налення учителів. Уперше дізнався про існування 
Полтавського інституту удосконалення учителів, 
як і системи ІУВ, у 1990 році. Пригадується, мене 
тоді запросили прочитати лекцію з питань моло-
діжного руху для вчителів історії.

У 1991 році я був прийнятий на роботу в інститут 
методистом із математики, третім працівником у ка-
бінеті математики (зав. кабінетом Н. І. Ляшенко та 
методист Л. я. тимошенко). Влаштуватися у ті часи 
в інститут було справою непростою – «номенкла-
туру» штату тримали на контролі заступник голови 
Полтавського облвиконкому Б. В. чичкало, який і 
рекомендував мене на роботу, та начальник управ-
ління освітою Є. а. хорольський. Запам’яталася те-
плота, з якою зустрів мене на новій роботі тодішній 
директор інституту Б. В. Піддубний, педагог із ве-
ликим досвідом і захопливим життєвим шляхом. У 
час його керівництва інститутом я постійно відчу-
вав підтримку і прихильність.

Проте сам інститут вразив мене своєю бідністю: 
учителі на лекціях сиділи на стільцях, що ламалися 
під ними, одна діюча друкарська машинка в секре-
таря інституту і дві довоєнного часу з латинським 
шрифтом у кабінеті іноземної мови, декілька теле-
фонів на весь інститут, папір видавали по 5–10 ар-
кушів... Інститут являв собою агломерат кабіне-
тів із навчальних предметів та з окремих напрямів 
шкільного виховання, у яких працювали від одного 
до трьох співробітників. цим комплектом кабінетів 
керували безпосередньо директор і заступник ди-
ректора.
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Пишу детально про обставини своєї першої зустрічі з невідомою у радянський 
період для мене установою, оскільки вони, як на мій погляд, яскраво характеризу-
ють загальний стан системи підвищення кваліфікації педагогів наприкінці 1980-х 
років. Бо інституційна історія – це не лише опис того, коли, хто і як працював у 
цій інституції, але і з’ясування ролі, яку вона мала в житті суспільства, грома-
ди. Учитель, який за 35–40 років своєї трудової біографії зобов’язувався відвідати 
7–8 курсів тривалістю один місяць, тобто провести в стінах інституту більше ніж 
півроку свого життя, звичайно пов’язує з «курсовим підвищенням кваліфікації» 
певні спогади, асоціації, має і свою оцінку роботи цього інституту. а яке уявлен-
ня про систему підвищення кваліфікації їх педагогів мали чи мають учні і батьки? 
Наведу такий приклад.

У 2000 р. отримував закордонний паспорт. Начальник, який вирішував, нада-
вати паспорт чи ні, у бесіді зі мною здивувався: «я і не знав, – сказав він, – що є 
такий інститут». «я теж не знав, поки не потрапив у нього на роботу», – відповів 
я. Звичайно, інституційна картина суспільства (тобто сукупності його інститу-
цій, організацій, установ, підприємств тощо) у всіх подробицях є мало кому відо-
мою. І в тому, що начальник ОВІРу не знав про ІУВ, нічого дивного немає, переду-
сім, було дивно саме йому, оскільки, здавалося, за багаторічну службу начальни-
ком він мав пізнати всі обласні організації. 

Більш дивною була невідомість ІУВ для мене як учня, котрий брав участь у 
всеукраїнських і всесоюзних олімпіадах, студента науково-педагогічного відді-
лення механіко-математичного факультету, зрештою, вчителя з трьохрічним ста-
жем. Імовірно, коли б пропрацював 5 років у школі, то дізнався би про учитель-
ський обов’язок «проходити» курси підвищення кваліфікації в ІУВ, але досі за-
лишається загадкою: чому факт існування ІУВ та їх системи в країні не закарбу-
вався у пам’яті студента університету, а молодому вчителю не довелося жодно-
го разу стикнутися з цією інституцією? У той час, у другій половині 1970-х років, 
мені було достатньо передплати журналів «Математика в школе», «Квант», серії 
«Новое в математике», набору методичної літератури для вчителя математики, що 
видавався у Москві чи Києві і який я міг вільно придбати в книгарні смт. Глобине. 
а в шкільній бібліотеці міг відшукати книгу Крутецького «Психология математи-
ческих способностей» і багато ще якої літератури. Не всі відповіді на питання мо-
лодого вчителя я віднаходив у тій літературі, і тут мені мав би допомогти ІУВ, але 
я навіть не здогадувався про його існування.

Пояснити цей парадокс – невідомість ІУВ для молодого вчителя у 1970-х ро-
ках, мізерну матеріально-технічну базу, непривабливий дизайн інституту і спар-
танські умови проживання вчителів у гуртожитку у 1980-х роках – сьогодні можу 
лише констатацією зневажливого ставлення в радянські часи до інститутів удо-
сконалення вчителів. Підтвердженням є розповідь Б. В. Піддубного про втаємни-
чення від Москви в 1970-х роках будівництва місцевою владою скромного примі-
щення інституту у Полтаві як добудови до міської школи № 5. Після того, як комі-
сія з Москви прийняла «добудову до школи», з неї вивезли шкільні меблі для учнів 
і переоформили добудову на інститут. 
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При повазі до ностальгічних спогадів і високих оцінок щодо радянської осві-
ти, я маю сумніви і претензії до її рівня, передусім, масової освіти – шкільної і ви-
щої... Не буду говорити про флагманів радянської освіти – столичні елітні шко-
ли і декілька університетів та інститутів. У школі я був одним із перших учнів, 
але поважав однокласників, які нерідко пасли задніх у шкільному навчанні, проте 
були чудовими хлопцями й дівчатами, успішними у багатьох «нешкільних» сфе-
рах. хоча після школи вони і знайшли себе в житті і позбулися комплексів шкіль-
ної неповноцінності, але вже тоді я замислювався, чому освіта не може бути орга-
нізована так, щоб у класі не було «жодного позаду»? це питання не давало спокою 
і в університеті, і на посаді шкільного учителя, і ось, нарешті, я міг зайнятися його 
вирішенням на посаді методиста в інституті удосконалення вчителів.

Скажу відверто, що спочатку мені було ніяково за своє місце роботи – 
Полтавський ІУВ. Багатьом людям, які не працювали в освіті, доводилося пояс-
нювати, що це за установа, чим вона займається. тому, коли мене у 1992 році, у час 
реорганізації ІУВ у ПОІПОПП, було призначено на нововведену посаду заступни-
ка директора з науково-методичної роботи, я проголосив своє кредо – працювати 
так, щоб не було соромно за те, що працюєш в цій установі. щоб ця установа була 
не гіршою за гарний вищий навчальний заклад (бо як інститут післядипломної 
освіти, працюючи з випускниками університетів та інститутів, може бути гіршим 
за виші у чому-небудь?) чи науково-дослідний інститут, чи навіть за орган управ-
ління освітою.

В ІППО я зацікавився проблемою, яким чином має бути організоване навчан-
ня педагогів, щоб у школах не було «позаду жодного учня». Зрозуміло, що на кур-
сах підвищення кваліфікації ми не можемо суттєво виправити недоліки навчання 
вчителя у виші. якщо студент-педагог не мав інтересу до свого фаху, якщо в alma 
mater ним не здобуто відповідні компетентності й культури, то ІППО на своїх 
курсах не зможе це надолужити. якщо, наприклад, учитель-математик не навчив-
ся розв’язувати задачі у школі і виші – то в ІППО цього мистецтва вже не навчать 
точно. також лекції і заняття в інституті не можна порівняти за ефективністю і 
повнотою з передаванням інформації засобами друкованого слова чи Інтернетом. 
Курси у форматі «начитування» нових текстів – це наслідок часів життя суспіль-
ства в обмеженому інформаційному просторі, коли усне слово за відсутності ра-
діо, телебачення, не кажучи про Інтернет, було вагомим джерелом нових знань. У 
наш час ситуація змінилася. що за цих умов можуть учителі здобувати на курсах? 
Що маємо ми, організатори і викладачі курсів, такого робити, аби бути запита-
ними і корисними? 

На мою думку і на мій досвід, учителів, що вимагають на курсах конкретної ін-
формації у формі конспектів чи сценаріїв до уроків, стає дедалі менше. Учитель 
потребує зростання свого концептуального багатства, тобто озброєння новими 
концепціями і стратегіями навчання. 

Післядипломна освіта не може уподібнюватися школі чи вишу за способами 
передавання знань. У школі чи виші оцінювання навчальної діяльності базується 
на принципі «запитувати учня можна лише про те, чого навчали». Прямолінійне 
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перенесення цього принципу в інститут післядипломної освіти загрожує пере-
творенню післядипломної освіти на школярство. Слухач інституту – не школяр 
і не студент, він рівноправний учасник навчального процесу, у якому передусім 
звітується за досягнутий чи хоча б збережений ним рівень кваліфікації та власної 
педагогічної практики після навчання у виші. Мають рацію освітяни, які пропо-
нують посилити компонент оцінювання у процесі післядипломної освіти, надава-
ти слухачам курсів диференційовану оцінку їх успішності. І хоча це важко здій-
снити технологічно, проте варто до цього прагнути, бо нерідко педагог із різних 
причин припиняє самостійно працювати над підвищенням своєї кваліфікації, яку 
він інколи наївно сподівається поповнити на курсах, як жбан долити водою, хоча 
сам радить учням «бути не посудиною, а смолоскипом». 

Учасникам курсів, як на мій погляд, важливо зіставити свої концепції і мето-
ди роботи з тими, що можуть бути або вже є в сучасному освітньому просторі, і 
в цьому концептуальному зіткненні та спілкуванні з учителями-колегами і пра-
цівниками ПОІППО виробити декілька нових ідей для поліпшення своєї роботи. 

Найбільш придатною для цього виявилася нова в Україні дисциплінарна галузь 
філософії освіти. Кожний педагог, вважаю, може і повинен бути магістром з фі-
лософії освіти незалежно від фаху (у якому може бути бакалавром, спеціалістом, 
магістром, кандидатом наук). Для розвитку цього напряму післядипломної педа-
гогічної освіти інститут у 1997 р. провів міжнародну конференцію «Педагогічна 
практика і філософія освіти»22, на якій практики-освітяни разом із корифеями 
української філософії освіти І. а. Зязюном, М. Д. Култаєвою вирішували питання: 
«чим сучасна філософія може допомогти педагогіці?». 

Звичайно, були і є педагоги, які від сучасної філософії освіти не потребують 
допомоги і вважають за марне проводити конструктивний процес сумніву в іс-
нуючих освітніх практиках як перший крок здійснення інноваційної педагогіч-
ної діяльності.

тут не місце для дискусій із цього приводу, наведення аргументів щодо по-
милковості такої позиції. У вільній країні вільні люди можуть читати те, що вони 
обирають на свій смак. але «не прочитана книжка нічим вам не допоможе». ця 
мудрість стосується як філософії освіти, так і інших царин людської думки. я зав-
жди був прихильником практичної філософії освіти, і заняття з цього модуля 
організовуються останнім часом навколо проблемних питань. Із директорами та 
іншими керівниками навчальних закладів довколо питань: «що треба зробити, 
щоб Ваш навчальний заклад став кращим на порядок чи на 10 пунктів в уявному 
рейтингу всіх шкіл області?». З учителями-предметниками вирішуємо проблему: 
«яким має бути зміст Вашого предмета? як його компактно подати? як умотиву-
вати учнів до його вивчення?». Розв’язуючи ці конкретні проблеми, швидко доби-
раємося власне і до філософських запитань: «що є істина?», «яка найважливіша 
моральна проблема людини?», «якою може бути філософія школи?», «яка освіче-
ність потрібна суспільству?»… І мені здається, такий спосіб роботи з досвідчени-

22 Педагогічна практика і філософія освіти. Матеріали Міжнародної наукової конференції . – К. – 
Полтава : ПОІПОПП, 1997. – 178 с.
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ми педагогами, більшість із яких мають власну стихійну філософію освіти, допо-
магає їм знайти кращі принципи і точки відштовхування у житті і педагогічній 
практиці.

Проте одна філософія освіти у полі не воїн. Сучасна методика освіти є розгалу-
женою і багатоманітною. Крім загальних питань маємо виходити на речі конкрет-
ні. І тут завдання інституту полягає в тому, щоб його провідні методисти були 
«зірками» у своїх освітніх галузях, щоб їх думки та знання цінували в Україні, за 
кордоном. тоді і вчитель в області, я впевнений, матиме найнеобхіднішу і найак-
туальнішу інформацію. але щоб методист досяг рівня «методичної зірки» – як за 
успіхами учителів і учнів із його предмета, так і за глибиною осягнення сучасного 
знання про вивчення того чи іншого предмета, – він покликаний серйозно працю-
вати в науковому сенсі стосовно своєї проблеми – освітньої і науково-педагогічної. 
тому з 1992 року стратегія інституту щодо розвитку персоналу полягала у втягу-
ванні усіх методистів інституту в наукову діяльність у різноманітних формах – 
навчання в аспірантурі, «прикріплення» до кафедр для підготовки дисертаційних 
робіт, написання статей для наукових журналів, укладання власних книг. 

Не всім працівникам інституту подобалося (чи подобається) впровадження 
наукового підходу у повсякденній методичній діяльності. Проте не можна нехту-
вати глобальним принципом оцінювання навчальних закладів: «університет ці-
нується за його книжковою лавкою». як не було важко, працівники ПОІППО за 
останні майже 20 років створили свою оригінальну «книжкову лавку», про обсяг 
і зміст якої можна дізнатися зі списку публікацій, майже всі з яких знаходяться на 
сайті інституту. 

Важливою для ПОІППО справою було укладання посібника «Наукова робота 
і управління знаннями» (2005)23, метою якого є введення у специфіку наукової 
роботи з точки зору управління знаннями сучасного напряму менеджменту, що в 
знаннях вбачає специфічну форму капіталу, яким можна керувати подібно до фі-
нансового чи інших форм капіталу. Для досягнення цієї мети у посібнику вирішу-
валися такі завдання:

1. Зібрати все необхідне для забезпечення передусім формальної сторони на-
укової роботи в галузі освіти шляхом упорядкування нормативного матері-
алу та методологічного інструментарію для неї, нормативно визначених чи 
неформально усталених правил презентації результатів наукової роботи. 

2. Підтримати процес цілеспрямованого самонавчання працівників освіти у 
її навчальних, наукових і методичних установах, здобуття і віднаходжен-
ня ними нових знань, умінь, навичок і «ноу-хау» для якісного виконання 
службових обов’язків та істотного підвищення конкурентної здатності їх 
організацій. 

3. Повідомлення рецептурного знання з точністю до формулювань у наказах 
та законах, поєднання теоретичного матеріалу і нормативних документів 

23 Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями: навч. посіб / С. Ф. Клепко. – Полтава : 
ПОІППО, 2005. – 202 с. Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf.
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із питань організації наукової роботи з досвідом її здійснення в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти України.

4. Виявити у дрібницях і рутинних питаннях організації наукової роботи за-
гальну культуру науки українського суспільства, тобто систему правил, 
яким підпорядковується наукове життя.

При підготовці цього посібника, якого бракувало для роботи нашого інститу-
ту, автор, знаючи про неймовірну зайнятість його читачів, намагався лаконіч-
но викласти матеріал. Зміст посібника апробувався на семінарах у ПОІППО та 
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, у виступах автора 
на конференціях та у пресі. Ця книга стала d нагоді багатьом дослідникам освіти 
– учителям, працівникам педагогічних ВНЗ та обласних ІППО. 

В інститутах післядипломної педагогічної освіти наукова робота їх працівників 
– малодосліджена і мало оцінена галузь діяльності в розвитку української освіти. 
В ІППО зосереджено незначний науковий потенціал порівняно із педагогічними 
ВНЗ та інститутами НаПН України. Міністерство освіти і науки не розглядає ці 
інституції як заклади, де може проводитися повноцінна наукова робота. тому на-
віть накази МОН з питань організації наукової роботи рідко направляються в 
установи післядипломної освіти, не кажучи вже про цільове спрямування хоча б 
мінімальних коштів на проведення у них наукової роботи. Спроби центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти здійснювати координацію науково-
дослідної роботи ІППО є не послідовними через брак ресурсів у ньому і зводили-
ся до укладання координаційних планів, хоча потрібнs систематичний глибокий 
огляд і аналіз цієї роботи.

З іншого боку, власне працівники ІППО – методисти, члени кафедр – наукову 
роботу як вид діяльності не завжди вважають значущим напрямом багатогранної 
освітньої діяльності своєї інституції.

Відповідно можна констатувати недооцінювання потенціалу ІППО в сучас-
ному розвитку освітніх досліджень і значення наукової роботи як засобу розви-
тку інституційної спроможності ІППО. Занижені очікування щодо наукової ро-
боти в ІППО можна пояснити традиційним невизнанням регіонального сегмен-
та методичної діяльності науковою роботою та дискусійним розходженням у тлу-
маченні співвідношення явищ методики і науки. На це вказують В. а. Рижко,  
С. У. Гончаренко, чиї праці24 можна розглядати як методологічний вступ до робо-
ти ІППО.

Проте сучасні інститути післядипломної педагогічної освіти мають особливе 
значення для наукової роботи в системі проведення педагогічних і експертних до-
сліджень освіти. їх працівники займаються широким спектром досліджень – від 
проблем ранньої освіти до андрагогіки. Фактично вся проблематика едукології як 
інтегруючої галузі знань щодо системи безперервної освіти може бути полем на-

24 Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко // Розвиток педагогічної і психологічної 
наук в Україні 1992 – 2002 : [зб. наук. праць до 10-річчя аПН України]. – частина І. – X. : ОВС, 2002; 
Рижко В. а. Концепція як форма наукового знання / В. а. Рижко. – К. : Наукова думка, 1995. 
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укової роботи ІППО, хоча така широта ускладнює точне віднаходження русла їх 
наукової діяльності. 

Система інститутів післядипломної педагогічної освіти є зручним місцем в 
освітньому просторі України для проведення освітніх досліджень, зосереджуючи 
у своїх стінах досвід учителів, численні освітні комунікації, потоки педагогічної 
інформації, управлінські проблеми та новації. це унікальне місце для освітніх до-
сліджень оцінили деякі наукові лабораторії НаПН України, перемістивши свою 
діяльність зі столичних офісів академічних інститутів у обласні інститути після-
дипломної педагогічної освіти.

***
Фахівці з розвитку персоналу у своїх консультаціях радять людям змінювати 

раз на 5 років роботу чи місце роботи, аналізуючи, як оцінюється їх праця: «спо-
чатку вам переплачують, потім платять стільки, скільки ви заслуговуєте, а потім 
починають недоплачувати. Не пропустіть, коли настане 3-й етап». я пропустив 
цей третій етап – та не жалкую. Стіни інституту стали для мене рідними, я тут все 
знаю, у мене є улюблені Зелені сходи, є Золоті, які через їхню пишність мені не по-
добаються. тут на моїх очах вкладено багато праці адміністрації та персоналу для 
підтримки належного стану навчально-дослідницького середовища інституту.

Історія переважно уявляється як швидко прокручена відеозйомка. Мені ж іс-
торія більше нагадує товстелезний стос фотографій із кожної митті минулого. 
Пам’ять із цього штабеля навіть не завжди бере для перегляду те чи інше фото. 
але якщо і візьмемо для згадки якесь, то ми, котрі ще є зараз, бачимо, що на тих 
фото залишилися тільки наші відбитки, прообрази яких вже не існують, бо сьо-
годні ми є вже іншими. Ми вже не можемо в тій світлині миті стати на місце сво-
го тодішнього відображення. Ми бачимо фото тієї ситуації, можливо, досконало її 
пам’ятаємо і знаємо, але вже не можемо увійти в ту ситуацію і щось змінити там. 

Коли І. В. Охріменко прийшов на роботу в ПОІППО, залишивши посаду на-
чальника УОН, після того як він уже з місяць пропрацював в інституті, я запитав 
його жартома: «Іване Володимировичу, якби зараз на день повернулися началь-
ником, змогли б Ви зробити те, що управлінню освіти потрібно зробити для ін-
ституту?». Іван Володимирович відповів миттєво: «Мені вистачить і півгодини 
для цього» і почав перераховувати те, що необхідно зробити для поліпшення умов 
підвищення кваліфікації учителів області. 

На нашу радість, ми ще маємо шанс щось зробити, щоб не жалкувати… про 
незроблене.

2.10.2008 – 6.02.2010
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матвієнко П. І. 

15 років спільного 
творення (1992 – 2007 рр.)

15 років моєї роботи ректором обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти обрамлені двома знаковими об-

ставинами політичного життя в Україні. Початок 
роботи: грудень 1992 р. – після жорстокості рубежу 
1991–1992 рр., коли колишніх партійних працівни-
ків не допускали до роботи навіть на рядові поса-
ди, у кінці 1992 року вже можна було брати участь у 
конкурсах на заміщення вакантних посад навіть ке-
рівників різних установ. Після річної роботи асис-
тентом і в. о. завідувача кафедри українознавства в 
Полтавському медичному стоматологічному інсти-
туті (вічна вдячність ректору М. С. Скрипнику, що 
не побоявся і взяв мене на роботу) було запропо-
новано (в обласному відділі освіти) брати участь у 
конкурсі на заміщення вакантної посади директора 
новоствореного навчального закладу замість лікві-
дованого обласного інституту удосконалення вчи-
телів.

а завершення третього 5-річного терміну пе-
ребування на посаді директора, потім ректора ін-
ституту було затьмарене переходом на підбір ка-
дрів у нашій державі за принципом політичної до-
цільності. тож моя добровільна відставка була зу-
мовлена моїм особистим небажанням прислужува-
тися будь-якій партійній силі. але 15 років роботи 
на посаді керівника інституту із моїх 40 років педа-
гогічної діяльності були для мене найцікавішими й 
найрезультативнішими.

Спочатку була спроба чітко встановити нову на-
зву організованого закладу й узгодити її з концепці-
єю про нові завдання інститутів. Пропозиція була 
підтримана в обласному відділі освіти, а потім і в 
Міністерстві освіти і науки України, і Полтавський 
інститут удосконалення вчителів першим в Україні 
отримав назву як інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників. Незабаром вона в дещо 
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зміненому варіанті вже пройшла через Закони України «Про освіту», «Про вищу 
освіту». 

Друга особливість роботи полягала в тому, що в новостворений інститут ми 
брали за контрактом майже всіх, хто працював до цього в обласному інституті 
удосконалення кваліфікації вчителів, хоча рекомендували кардинально оновити 
кадри.

З одного боку, добре знав, що в інституті сильний склад методистів, а з друго-
го – розумів, що за місяць підібрати нові кадри просто неможливо, та ще й на 
зарплату, яка в ті роки, як і зараз, нічим суттєвим не відрізнялася від оплати праці 
рядового вчителя. ці обставини залишалися проблемними і до завершення мого 
керівництва. Серед працівників інституту залишилось лише 14 із тих, з ким я по-
чав працювати, однак на кінець 2007 року третину кадрового складу становили 
працівники пенсійного віку. Ставка на перевірених працею людей, досвідчених у 
своїй справі, була моїм головним принципом.

Формальним аргументом того, що інститут справді значно розширив масшта-
би своєї діяльності, є те, що в кількісному складі він за останні 15 років збільшив-
ся майже вдвічі. 

Одним із болючих питань початку роботи була зміна структури інституту: 27 
кабінетів та інших маленьких підрозділів інституту були об’єднані у п’ять відді-
лів. У нових обставинах поряд стали працювати і вчорашні завідувачі кабінетів, 
і методисти. але з часом у напруженій роботі все це вирівнялось, і деякі амбіції 
розрядились.

За нашим прикладом із такою структурою нині працює більшість інститутів 
післядипломної педагогічної освіти України. Необхідно відзначити, що всі ініціа-
тиви інституту (і мої особисті як ректора) знаходили підтримку в обласному від-
ділі, потім в управлінні освіти (начальники Б. В. чичкало, І. В. Охріменко). 

Одна з таких ініціатив багатьом здавалася нереальною в умовах обмеженого 
фінансування середини 90-х рр. – це створення санаторію-профілакторію на базі 
інституту для вчителів області.

Персонально цим опікувалися Борис Васильович чичкало – начальник управ-
ління освіти і науки ОДа – і Григорій Іванович шумейко – голова обкому проф-
спілки. І оздоровниця на 50 місць для педагогів почала працювати. Упродовж ро-
ків вона зміцнювалась сучасним обладнанням, висококваліфікованими кадрами. 
У 2006 році після капітального ремонту приміщення, але в умовах тиску згор-
тання цих закладів, санаторій-профілакторій успішно пройшов непрості етапи 
ліцензування й акредитації і є одним із 4-х, що залишились при обласних інсти-
тутах в Україні.

Усі добрі результати в діяльності колективу можливі при злагодженій ро-
боті ректорату та керівників підрозділів. Команда у складі: проректорів 
– В.  М.  Золотухіної та С.  Ф.  Клепка; завідувачів відділів – Г.  О.  Сиротенка, 
О. П. Коваленко, Н. В. Настенко, т. О. Кравченко, І. Б. Гарус, І. О. Кіптілого колись 
може бути визнана солідними експертами кращою за всю історію інституту.
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Завдячуючи злагодженості та творчості цих колег стали можливими такі гло-
бальні результати роботи всього колективу. Обласні ярмарки (проведено 13) 
«творчі сходинки освітян Полтавщини» потужно активізували методичну ро-
боту в масштабах усієї області. На це свято педагогічної творчості приїжджають 
наші колеги з інших областей України.

а видання двох журналів: «Постметодика» та «Імідж сучасного педагога» (оби-
два постановою Президії ВаК України включено у перелік наукових видань, у 
яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт) – це взагалі 
унікальне явище в Україні, бо немає жодного обласного інституту, де б виходили 
два журнали. У 2007 р. їх було у нашій галузі всього 12 видань. У цьому особлива 
заслуга головних редакторів – Сергія Федоровича Клепка і Надії Іванівни Білик.

За видавничу діяльність треба сказати окремо. Упродовж уже десятка років в 
інституті щороку виходить 20–30 солідних науково-методичних видань. Багато 
із них мають гриф Міністерства освіти і науки України. І це можливо знов-таки 
завдяки ентузіазму і високому професіоналізму методистів і викладачів (як жур-
налістів, коректорів, дослідників).

тому невипадково обласна рада, переконавшись у великій роботі інституту, 
прийняла обласну програму видавничої діяльності, якою передбачено цільове ви-
ділення інституту щороку на ці цілі 80–100 тис. грн. Науковj-дослідна і науково-
методична робота під мудрим координуванням проректора С. Ф. Клепка є, ма-
буть, найбільш вагомим результатом. чотири кафедри інституту (філософії та 
економіки освіти, менеджменту освіти, педагогічної майстерності, методики зміс-
ту освіти) ефективно працюють на розвиток освіти. Саме кафедри змогли транс-
формувати кращі зразки передового педагогічного досвіду, сучасних педагогіч-
них інновацій у практичну діяльність учителя.

Діяльність лабораторії НаПН України з питань інтеграції освіти, що діє на базі 
інституту з 1994 року, є переконливим свідченням солідності науково-методичної 
роботи закладу. адже педагогічна система «Довкілля» (науковий керівник – ака-
демік НаПН України В. Р. Ільченко) набрала всеукраїнського масштабу знов-таки 
завдяки багатогранній роботі методистів і викладачів ПОІППО.

а вихід інституту на міжнародні позиції – ще одне підтвердження високого 
професіоналізму багатьох методистів і викладачів. Діяльність інституту в усі часи 
спрямовується на вчителя. І якщо вчитель йде до інституту, якщо він живе твор-
чими методичними здобутками – це означає його дієвість.

За останні роки зросла кількість слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ПОІППО. Інститут єдиний в Україні проводить ори-
гінальні курси підвищення кваліфікації на базі навчальних закладів. тільки в 
Решетилівському районі у результаті таких курсів чотири загальноосвітні закла-
ди набули вищого статусу у своїй діяльності.

Кафедра педагогічної майстерності щороку проводить проблемні курси (автор 
Н. І. Білик) на базі вищих навчальних закладів І–ІІІ рівнів акредитації (у 2001–
2008 рр. проведено 15 таких курсів).
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Справжнім конструктором багатогранної методичної роботи у проведенні різ-
номанітних семінарів, тренінгів багато років є проректор В.  М.  Золотухіна. ці 
традиційні (семінари) і нетрадиційні (тренінги) форми є справжньою школою пе-
дагогічної майстерності. Вони наближуються до місця роботи вчителя, проходять 
на базі окремих навчальних закладів, в останні роки використовуються дистан-
ційні форми, інтернет-конференції. Окремо можна сказати і про багато напрям-
ків роботи, які є невластивими для діяльності інституту і вольовим способом по-
кладені на нього.

Надзвичайно важка проблема забезпечення учнів шкіл області підручниками 
вже багато років вирішується інститутом (таких прикладів немає в інших закла-
дах післядипломної освіти).

Методисти інституту організовують забезпечення шкіл області сучасними 
комп’ютерами. З 2006 року через інститут здійснюється постачання в школи 
Полтавщини навчальних кабінетів, колекційного обладнання навчальних кабіне-
тів, шкільних автобусів. а це мільйони коштів, ефективність використання яких 
треба уважно контролювати, за які потрібно нести відповідальність.

Головне управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації несе не 
тільки організаційну, але й персональну відповідальність за якість і результати 
проведення всіх заходів з учнями (олімпіади, конкурси). Відповідальнсть за них 
покладена на інститут, хоча це не передбачено жодними нормативними докумен-
тами. така ж практика і на місцях у стосунках відділів освіти та районних (місь-
ких) методичних кабінетів.

 Ідуть і будуть проходити роки за роками, будуть змінюватись кадри, які по-
новому вирішуватимуть старі проблеми, або по-старому – нові.

Літо 2008 р.
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Коментар до історії 
інституту

Пригадую 1975 рік, коли інститут був роз-
міщений у добудові приміщення середньої 
школи № 26 м. Полтави. тоді інститут квалі-

фікації вчителів очолювала алла Микитівна Бойко 
(нині доктор педагогічних наук, завідувачка кафе-
дри педагогіки ПНПУ). Мене призначили працюва-
ти методистом у кабінет виховної роботи, де я здій-
снювала організаційно-методичну роботу зі стар-
шими вожатими, працівниками Будинків (Палаців) 
піонерів і школярів, шкільними бібліотекарями, а 
завідувачка кабінету (Покотило тамара андріївна) 
працювала з класними керівниками, педагогами-
організаторами (нині заступники директора з ви-
ховної роботи). Після того, як алла Микитівна по-
їхала на навчання до аспірантури, директором ін-
ституту призначили колишнього директора облас-
ної станції натуралістів Сергія Федоровича Стрюка. 

Пам’ятаю ті часи, коли методисти обов’язково 
складали плани самоосвіти, брали соціалістичні 
зобов’язання, п’ятирічні, річні, місячні та щоденні 
плани, друкували під копірку довідки на машинці 
та множили методичні матеріали на ротаторі. 

аврал стався раптово, коли за 24 години потріб-
но було звільнити приміщення школи від інститу-
ту. Скарга надійшла від батьків школи до держав-
них владних структур, бо вона була перевантаже-
на, у класах навчалося до 40–45 учнів. 

Інститут тоді вже мав нову назву – інститут удо-
сконалення вчителів і був за одну добу переселе-
ний у непристосоване приміщення колишньої ве-
чірньої школи по вул. Куйбишева. 

У 80-х роках призначили іншого директора, ко-
лишнього завідувача Полтавського відділу освіти 
Бориса Васильовича Піддубного. На той час кабі-
нет виховної роботи збільшився до чотирьох мето-
дистів.
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На чисельні звернення освітян до владних структур було вирішено збудувати 
нове приміщення інституту та гуртожиток, які були збудовані за короткий термін.

В інститут приймали на роботу вчителів, які мали не менше 5 років педаго-
гічного стажу. Призначалися наставники до молодих методистів, які надавали їм 
індивідуальну допомогу протягом трьох років.

цікавими були виїзди до відділів освіти з метою перевірки та вивчення ста-
ну викладання та виховної роботи. За рік охоплювали 5 районних відділів освіти, 
тому володів досконало станом викладання на місцях, мав як позитивні та нега-
тивні приклади, бо в кінці навчального року обов’язково писав аналіз стану ви-
кладання. 

Облвно комплектувалася бригада із 15–20 осіб (інспекторів і методистів інсти-
туту). Перевіркою охоплювалися всі питання навчання та виховання школярів 
протягом тижня, потім бригадою писалася узагальнена довідка, і в кінці тижня на 
нараді керівників шкіл висвітлювалися питання перевірки. 

У матеріалах перевірок відзначалося більше невирішених проблем, які направ-
лялися для реагування органам місцевої влади.

Проводилися по два зональні семінари-практикуми на рік, вивчався і узагаль-
нювався передовий педагогічний досвід протягом двох-трьох років. На той час 
популярним було видання буклетів.

Обов’язково під час проведення заходів залучалися представники відділу шкіль-
ної молоді обкому комсомолу, комісії у справах неповнолітніх облвиконкому. 

традиційно працівники інституту залучалися до планових і позапланових пе-
ревірок з різних питань, які виносилися на бюро обкому партії та облвиконкому.

У 90-х роках інститут очолив новий директор (потім ректор) – досвідчений 
освітянин, енергійна, інтелігентна людина – Павло Іванович Матвієнко. Під його 
керівництвом зміцнилася матеріально-технічна база інституту, змінився його 
статус, з’явилися кафедри, поліпшився якісний показник працівників, почалися 
видаватися освітянські журнали, друкована продукція, проходити ярмарки педа-
гогічних технологій тощо. 

На початку 90-х років в області виникла потреба в наданні організаційно-
методичної допомоги школам, які змінили свій статус на школи-ліцеї, школи-
гімназії. В інституті було створено кабінет шкіл нового типу, який я очолила. За 
цю ділянку роботи відповідала протягом 12 років. За цей період в області кіль-
кість шкіл нового типу зросла від 5 (1991 р.) до 76 навчальних закладів для розви-
тку творчо обдарованої особистості (2003 р.). 

це був самий цікавий період у моїй творчості: проведення конференцій, семі-
нарів для директорів шкіл нового типу та заступників з науково-методичної ро-
боти; вивчення і поширення досвіду; поїздки до інших регіонів; видання друкова-
ної продукції тощо.

З 2003 року повернулася працювати у відділ виховної роботи методистом по-
закласної виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Інститут навчив мене постійно самовдосконалюватися, сформував як творчу 
особистість. 
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Мені запропонували роботу в Полтавському 
обласному інституті підвищення кваліфі-
кації вчителів улітку 1978 року. У цей час 

я працювала організатором позакласної та поза-
шкільної роботи школи № 21 м. Полтави. У 1977 
році я закінчила 3-х місячні курси підготовки ди-
ректорів у Києві, і саме тоді завідувач міськвно 
а. В. Дроб’язко запропонував мені очолити школу, 
велику новобудову, яка проіснувала рік. що таке 
новобудова із новими зібраними звідусюди дитя-
чим і педагогічним колективами пояснювати, ма-
буть, не потрібно.

так що було дві пропозиції: директор школи або 
завідувач кабінету школознавства та курсової підго-
товки інституту підвищення кваліфікації вчителів. 

Оскільки в мене були наміри займатися науко-
вою роботою, а заступник директора інституту, 
який розмовляв зі мною, запевнив, що науковий 
напрям діяльності для працівників інституту про-
сто необхідний, я обрала другу пропозицію.

так я почала працювати в інституті. У той час 
він був розташований у приміщенні школи № 26. У 
великих світлих кімнатах розміщувалося по кілька 
кабінетів, але методистів майже не було – час від-
пусток. Пішла у відпустку і я.

а коли вийшла з неї, виявилося, що інститут пе-
реїхав на вулицю Куйбишева у невеличке півтора-
поверхове приміщення, директор та його заступ-
ник, який приймав мене на роботу, вже не працю-
ють. Виконуючим обов’язки директора була при-
значена Римма Сергіївна швидь, невеличка, енер-
гійна, добра жінка. Вона протягом року працювала 
і за директора, і за його заступника. а коли дирек-
тором інституту призначили Бориса Васильовича 
Піддубного, стала його заступником.

У приміщенні на вул. Куйбишева розмістили-
ся лише методисти. Наприклад, у досить невеликій 
кімнаті, до якої піднімалися сходами на другий по-
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верх, знаходилося три кабінети: кабінет школознавства та курсової підготовки, 
кабінет вечірніх шкіл, кабінет інтернатних установ та груп продовженого дня. І 
хоч було тіснувато, і працювати було непросто, але психологічний мікроклімат 
підтримувався доброзичливий, і це допомагало в роботі. а ще було місце, куди 
можна було сховатися, щоб щось почитати чи написати, це – бібліотека, досить 
велике приміщення, де стояли стелажі з книгами, педагогічними журналами та 
газетами і великий стіл біля вікна. 

Наша кімната була темнувата, часом холодна, бруднувата. але інститут мав в 
особі завгоспа Володимира Кіндратовича Мізіна доброго господаря, тому після 
ремонту в нас стало затишно, світло.

Навчальні аудиторії інституту знаходилися у приміщенні школи № 1 (тепер 
міський ліцей № 1). Кабінет школознавства та курсової підготовки організовував 
підвищення кваліфікації директорів шкіл, їх заступників із навчально-виховної 
роботи та резерву на керівні посади (відсотків 30% осіб із резерву призначали 
на керівні посади). щорічно на курси приїжджало по 3–4 групи кожної з назва-
них категорій слухачів. Більшість курсів була 4–х тижневими, решта – двотиж-
невими. як правило, слухачі працювали сумлінно, відповідально ставилися до 
роботи на курсах. У той час мало використовувалося технічних засобів на курсах, 
комп’ютерної техніки взагалі не було, не було також у вжитку таких термінів, як 
«критичне мислення» чи «інтерактивні форми роботи» тощо. але слухачі курсів, 
в усякому разі тих категорій, про які я веду мову, були зацікавлені в одержанні 
нової інформації та впровадженні її у своїй діяльності. Ми розробили для слуха-
чів певний алгоритм плану впровадження в діяльність навчального закладу знань 
та навичок, одержаних їхніми керівниками на курсах. це допомагало більш ціле-
спрямовано вивчати питання результативності курсів підвищення кваліфікації, 
давало можливість коректувати навчальний план курсів, а головне, слухачі могли 
усвідомлено сприймати і використовувати одержану інформацію.

На початку 80-х років в інституті працювала когорта досвідчених і відо-
мих в області та, мабуть, і за її межами, методистів. Найбільше запам’яталися 
О. М. Кузема, методист початкового навчання, завжди усміхнена, зі смаком одяг-
нена: Н. І. Калініченко, методист з української мови та літератури, здавалася мені 
завжди стриманою і строгою, вона була авторитетним філологом, про що знали 
всі; М. М. Булавацький, дуже досвідчений і шанований методист з математики. 
Методистом з біології працювала у цей час Л. С. тарасенко, весела, жартівлива, 
співуча жінка, вдумливий і цікавий учитель учителів. 

Згадуються всі мої колеги того часу, кожен із них мав своє лице, певну родзин-
ку. На жаль, багатьох їх уже немає серед живих. 

У той час ми, методисти, багато часу проводили у відрядженнях: частина з 
них планувалася у річному плані інституту. це були виїзди, які переслідували 
суто методичні цілі, тобто методисти виїжджали вивчати кращий досвід робо-
ти, якість викладання навчальних предметів, методичної роботи в районах і міс-
тах, результативність підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період, 
результативність курсової підготовки слухачів, з метою надання методичної до-
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помоги рай(міськ)методкабінетам і навчальним закладам тощо. Виїжджали по-
одинці і групами, якщо вивчалося якесь спільне питання. 

Були відрядження в інші області з метою вивчення досвіду. Пам’ятаю, як у 1979 
чи 1980 році невелика група працівників на чолі з В. Є. Дворовенко, завідувач-
кою шкільного відділу обласного відділу народної освіти, їздила до херсона. Ми 
ознайомилися з досвідом управління освітою на херсонщині. Мене цікавили в 
першу чергу, звичайно, школознавчі питання. це організація управління діяль-
ністю школи, тобто планування, керівництво шкільним колективом і контроль 
за якістю навчально-виховного процесу, наукова організація педагогічної праці, 
організація методичної роботи. Без вирішення цього комплексу питань директор 
і його заступники не можуть управляти діяльністю навчального закладу, прогно-
зувати його розвиток, реалізовувати державну політику в галузі освіти. я була в 
захваті від організації роботи херсонського інституту підвищення кваліфікації з 
цього напряму. І від міста теж. Стояла осінь, тепла, з ковдрою золотого листя під 
ногами, стрункими моряками у білих кітелях… 

я тоді привезла списаний блокнот із матеріалами, сподівалася використати в 
роботі. те, що не вимагало фінансових витрат і певної матеріальної бази, звичай-
но, використала. І це було, в основному, під час спілкування зі слухачами на кур-
сах. 

Досить часто їздили у відрядження в команді інспекторів обласного відділу на-
родної освіти на перевірки, фронтальні і тематичні. це була хороша нагода для 
надбання школознавчого досвіду роботи, особливо, коли команду очолювала 
В. Є. Дворовенко.  

У всіх цих відрядженнях зустрічі з людьми, різними за вдачею, характером, 
знаннями, досвідом роботи, давали можливість мені багато чому навчитися. 

Результати перевірок діяльності відділів освіти чи рай(міськ)методкабінетів 
виносилися на засідання колегії облвно, на яких виступали і працівники інститу-
ту. Виступала і я. Мабуть, це було одним із поштовхів до того, що у кінці 1980 року 
мене наказом облвно було переведено до шкільного відділу обласного відділу на-
родної освіти на посаду інспектора шкіл… 

Повернулася я до інституту на початку 1994 року. 
Перші враження від чогось – це завжди порівняння з тим, що було раніше, або 

до чого прагнеш. так от, враження від того, що я побачила в інституті, були дуже 
приємними: демократичність стосунків, досить хороша, на мій тодішній погляд, 
бібліотека, матеріальна база, відносна самостійність у роботі, можливість поєд-
нувати професійні інтереси з посадовими обов’язками. І колеги, у більшості своїй 
цікаві, доброзичливі, врівноважені. У першу чергу це відчула у найближчому ото-
ченні, тобто у відділі педагогічних технологій, куди я прийшла працювати. 
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У листопадовий передвечірній час, коли дні 
такі короткі і так нестерпно бракує світла, 
на робочому столі мого покійного чолові-

ка, Григорія енгельсовича чирки (він працював у 
нашому інституті з 1979 по листопад 2001 року), я 
віднайшла білий, теплий на дотик аркуш паперу зі 
словами, які вразили мене прямо в серце! І погас-
ло, пам’ятаю, світло в кабінеті, де він працював (а в 
сусідньому через стіну-шафу не гасло, як і в цілому 
інституті!), і в сірому, ніби вечоровому присмерку, 
що раптом огорнув мене (і Катерину Петрівну Зуб, 
яка була при цьому, сиділа за сусіднім столом, заці-
кавлено спостерігаючи), ковтаючи непролиті сльо-
зи, потамовуючи ридання, збирала я його книги, 
папери, календар…

Кому були адресовані ті слова, записані, очевид-
но, у невимовно тяжкі хвилини усвідомленого від-
чуття скорого відходу і надлюдського мужнього 
терпіння його рукою: «Лучшее свойство человече-
ской памяти – забывать»… Собі, мені, комусь, кож-
ному?.. Із часом ми, справді, багато чого забуваємо. 
Проте, лише зовні. Серце ж завжди пам’ятає все-
все… Варто лише ледь примружити очі, як послуж-
лива пам'ять миттю поверне тебе в далеке чи близь-
ке минуле… Беручи до уваги розмисли Ф.  Ніцше 
«про користь і шкоду історії для життя (о поль-
зе и вреде истории для жизни)», вибираю найкра-
ще з багаторічного досвіду роботи, пропускаю че-
рез вдячне серце постаті тих, хто благословив мене 
на методичну стежину, хто багато років не сходив з 
дистанції, мудро і вчасно передавав естафету нако-
пиченого досвіду і доброти, завдяки кому наш ко-
лишній ОІУВ і теперішній ПОІППО вважався і є 
одним із кращих в Україні та за її межами обласним 
методичним центром. 

Отож, спогади…
Із раннього дитинства найпалкішою моєю мрі-

єю було стати професійною співачкою. Двічі по-
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важні метри музичного мистецтва рекомендували мене до вступу в консервато-
рію. а стала я вчителем мови й літератури, як моя мама. Навчала сільських дітей 
в денній школі та працівників Божківської, що в Полтавському районі, колонії у 
школі вечірній (власне, консультпункті). Минули роки – і я зрозуміла, чому Бог 
визначив для мене іншу долю, ніж я намріяла собі (якщо хочеш розсмішити Бога, 
розкажи йому про свої плани!). Отож, у вересні 1977 року мене було призначе-
но на посаду методиста кабінету російської мови та літератури обласного інсти-
туту удосконалення вчителів (ОІУВ), що на той час очолював Сергій Федорович 
Струць, людина лагідної вдачі, котра постійно дбала про ретельне підвищен-
ня кваліфікації та самоосвіту методистів, заохочуючи нас, молодих фахівців, до 
участі у численних Всеукраїнських (тоді республіканських) семінарах, конферен-
ціях тощо. На той час інститут займав ліве крило (2 поверхи) Полтавської шко-
ли № 26 (вул. Калініна, 53). Мав добре оснащений кабінет технічних засобів на-
вчання, солідну бібліотеку. Кабінет російської мови та літератури очолювала до-
свідчений педагог Ніна Олексіївна Герасименко. У штаті працювало 2 методис-
ти: алла Олександрівна Виговська, яка нині працює в педагогічному університе-
ті, та Валентина Василівна Бондаренко (автор цих рядків). Незабутній 1977 рік. 
Жовтень. Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетів та методистів російської 
мови та літератури у м. Бердянську Запорізької області. тут відбулася урочиста 
посвята нас з аллою Олександрівною в методисти. Благословляли на цю відпо-
відальну і нелегку працю відомі вчені-лінгвісти, серед яких особливо вирізняли-
ся Г.  І.  Бєлєнький (Москва), І.  т.  Крот (Київ) мудрою простотою, шляхетністю, 
стриманістю. Семінари такого рівня проводилися впродовж тижня. Була вели-
ка пленарна частина, на якій виступали провідні вчені Києва, харкова, Москви, 
Ленінграда, Воронежа та інших міст колишнього Радянського Союзу. Друга по-
ловина була суто практичною: відвідування і обговорення уроків та позаклас-
них заходів, спілкування за «круглим столом», екскурсії по літературних та іс-
торичних місцях краю. Надзвичайно продуктивними були для нас, методистів-
філологів, авторські науково-практичні семінари з літератури, які проводила в 
центральному інституті удосконалення вчителів доктор філологічних наук, про-
фесор тереза Георгіївна Браже (приїздила з Ленінграда на запрошення україн-
ських колег). Сучасна науково-методична думка класифікує такий вид трансфор-
мації досвіду як «майстер-клас».

Совістю нашого незабутнього ІУВ, його мозковим центром, генератором 
науково-педагогічних і методичних ідей, новацій, духовним лідером, визнаним в 
області й в Україні, була Римма Сергіївна швидь (Буркацька) (спочатку завідувачка 
кабінету іноземних мов, короткий час виконувачка обов’язків директора інституту, 
з 1978 р. до виходу на пенсію – заступник директора інституту). І сьогодні вона, ма-
ленька, тендітна, згорьована втратою єдиної доньки, нашої колеги, Лесі анатоліївни 
Романець, є зразком сили, мужності, терпіння, мудрості. На все життя.

Леся ж увібрала у своє людське єство все краще від своєї мами. 
тільки в розлуці бережеш як дорогоцінність щонайменшу річ, до якої торкали-

ся руки дорогої тобі людини: посібник з педагогіки, за яким ми з Лесею готували-
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ся до кандидатського іспиту, виплетені гачком квіти... Росте яблунька «чемпіон» у 
моєму саду, привіт останньої Лесиної весни… 

…Форми методичної роботи, які практикувалися на той час, – це курсова пе-
репідготовка, причому з налагодженим системним зворотним зв’язком. їдучи на 
курси, учителі мали заздалегідь підготовлене завдання, переважно з досвіду ро-
боти за певною проблемою, здебільшого це були реферати на наукову актуаль-
ну проблематику та розробки системи уроків. На курсах педагоги захищали свою 
розробку у ході конференції з обміну досвідом роботи. Науково-практичні кон-
ференції, педагогічні читання за актуальною проблемою проводилися 1 раз на 
1–2 роки. їм передувала копітка підготовча робота. 

Функціонували обласна школа молодого вчителя та наставництво. Молоді ко-
леги обов’язково проходили стажування, часто на базі опорної школи. Обирали 
певну наукову проблему, опрацьовували науково-методичну літературу, упрова-
джували нові ідеї науки та практики, зокрема, здійснення міжпредметних зв’язків 
у процесі викладання російської мови та літератури, робота над художньою де-
таллю художнього твору, розвиток зв’язного мовлення, патріотичне та інтерна-
ціональне виховання учнів на уроках, наступність і перспективність у процесі 
викладання мови та літератури у початковій та середній школах тощо. Уся об-
ласть цікавилася тоді досвідом заслуженої вчительки України а. В. шеховцової 
з м.  Кіровограда, учителя-новатора Є.  М.  Ільїна з м.  Ленінграда та інших. 
Дієвими були обласні та районні (міжрайонні) школи передового педагогічно-
го досвіду: «Патріотичне виховання на уроках словесності» О. М. Мельниченко 
(м. Пирятин, школа № 4); «Проблемне навчання на уроках російської мови та лі-
тератури» М.  І.  Олександренко (Петрівцівська школа Миргородського райо-
ну); «Розвиток зв’язного мовлення на уроках словесності» М.  І. Волкової (шко-
ла № 3 м. Комсомольська); В. О. Каменецької (Білицька школа Кобеляцького ра-
йону); Г. Ф. Кулєшової (Новосанжарська середня школа); Л. П. Крилової (школа 
№ 6 м. Миргорода); З. Д. Мажуго (школа № 27 м. Полтави); Н. Г. Купрієнко (шко-
ла № 28 м. Полтави) та інші. це були перші вчителі-методисти нашої освітянської 
родини. Нині цікаво спостерігати циклічну повторюваність процесу досліджень, 
вибору певних тем, проблем: так, через 10 років знову посилюється інтерес до 
теми міжпредметних зв’язків, інтегрованого навчання. Ознайомтеся з експоната-
ми Диканського, що в районному відділі освіти, Музею освіти, погортайте фахові 
періодичні видання – і переконаєтеся в правоті наших спостережень.

цікаво те, що слухачі курсів охоче відвідували уроки майстрів педагогічної 
справи в школах, де ті працювали. Послуговувалися зазвичай рейсовими авто-
бусами. це була незабутня педагогічна практика, обмін досвідом, безпосереднє 
спілкування, ознайомлення з матеріалами досвіду, навчально-матеріальною ба-
зою для викладання предметів. На завершення курсів учителі готували цікаві 
презентації. 

Пам’ятаю, як 1988 року виникла ідея проведення обласного методичного фес-
тивалю з предмета, до участі в якому долучилася і новопризначена на посаду ме-
тодиста Надія Іванівна Білик. Опрацювавши низку публікацій педагогів України, 
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Білорусії та Росії, нам вдалося розробити проект та виробити власну методику 
проведення цього нетрадиційного заходу, який відбувся у грудні 1988 року на базі 
шкіл м. Миргорода та Миргородського району. Ідея полягала у співтворчості пе-
дагогів і учнів у процесі народження уроку, широкомасштабному показі форм, 
методів і прийомів ведення навчального діалогу та полілогу на уроці словесності. 
Умовами фестивалю була передбачена педагогічно доцільна свобода вибору теми 
уроку, видів аналізу та інтерпретації художнього тексту, включаючи нове прочи-
тання творів, відмова від стереотипів номенклатурного мислення. Методичний 
фестиваль – багатопланова разова форма методичної роботи з великою аудито-
рією педагогів та методистів, що передбачає пропаганду перспективного педаго-
гічного досвіду, обмін досвідом роботи з упровадження нових педагогічних зна-
хідок. На фестивалі ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досві-
ду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які 
виходять за межі традицій та загальних стереотипів.

Фестиваль (сьогодні наукова думка класифікує такі підходи до науково-
методичної роботи як екофасилітацію, згідно з технологією П. Лушина) відкрив 
багато яскравих зірочок на педагогічній ниві Полтавщини: урок за «Піднятою ці-
линою» М.  шолохова із застосуванням педтехнології Є.  М.  Ільїна, проведений 
Ігорем анатолійовичем Гіцманом з Рашівської школи, що на Гадяччині, без сум-
ніву, відповідав сучасним критеріям уроку за технологією розвитку активного на-
вчання та критичного мислення. На уроці працювали всі: учні, педагоги, бать-
ки (останніх залучали, пропагуючи таку форму, як урок-суспільний огляд знань). 
Учитель-методист, кавалер ордена Дружби народів Марія Іванівна Олександренко 
в Білому залі Петрівцівського сільського будинку культури провела вперше в 
Україні авторський захід – Бал літературних героїв. Потім ідею методичного фес-
тивалю підхопили та продовжили учителі практично всіх районів Полтавщини. 
Збереглися світлини того часу. а на завершення були «русские посиделки» та 
«українські вечорниці», які об’єднали кількасот людей в одну гарну дружну роди-
ну; виставка матеріалів з демонстрацією та авторськими коментуваннями щодо 
застосування наочності, різноманітних прийомів роботи. яскравий соціокуль-
турний аспект заходу спонукав до подальшого обміну досвідом роботи та запро-
вадження елементів передового педагогічного досвіду в практику роботи сло-
весників області. По завершенні фестивалю в ОІУВ відбулася виробнича нара-
да, на якій звітувалися про проведені заходи завідувачі кабінетами фізики алла 
Іванівна червінська й російської мови та літератури Валентина Василівна чирка. 
На жаль, не зберігся детальний протокольний запис цієї унікальної виробнаради, 
на якій не було жодної байдужої людини. 

З 1992 року замість російської літератури уведено новий курс «Література на-
родів світу». Ми проводили курси з випередженням для підготовки лекторів, які 
потім працювали на місцях. цікавими були презентації «По странам и конти-
нентам» («Країнами і континентами»), бо курс був новий, бракувало на той час 
тео ретичних, фактичних знань, методичної вправності, тому опановували тексти 
нововеденних творів, розробляли методичні прийоми їх вивчення. На курсах зав-
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жди мали змогу проявити себе творчі особистості, ті, які писали вірші, набували 
вправності в опануванні малими епічними жанрами.

Значну увагу приділяли питанням розвитку зв’язного мовлення. Методичні 
розробки уроків підготувала Л.  П.  Крилова, учитель-методист Миргородської 
ЗОш № 6, яка у складі республіканської творчої групи по вивченню досвіду учи-
теля тамари Олексіївни Рижик стажувалася в м.  Севастополі. члени обласної 
творчої групи проводили навчання та передавали свої знання керівникам район-
них творчих груп, які навчали педагогічний загал. Сьогодні переконуємося, на-
скільки потрібна ця копітка робота з навчання дітей видів висловлювань, зокре-
ма, творів-роздумів, які є обов’язковими при виконанні завдань зовнішнього не-
залежного оцінювання з української мови. До речі, сучасні випускники недостат-
ньо володіють навичками такого виду діяльності.

У 1978 році на виконання постанови цК КПРС № 786 «О дальнейшем совер-
шенствовании преподавания русского языка в школах союзных республик» від-
бувається поділ класів на групи, а вчителям російської мови встановлені 25 % до-
плати. цікаво те, що пункт 6 цієї постанови мав назву «Секретно». Коли Україна 
здобула незалежність, ми змогли з’ясувати зміст цього пункту. Коли дехто з колег 
закидає: не було, мовляв, переслідувань української мови в Україні, я згадую, як 
на виконання означеної постанови кабінет російської мови та літератури розши-
рили аж на 3 вікна, натомість звузивши кабінет української мови та літератури до 
1 віконця. Навіть виділили нам, «росіянам», лінгафонний кабінет «для дальней-
шего совершенствования…».

У 1978 р. інститут перебазувався у приміщення вечірньої школи 
(вул. Куйбишева, 20, тепер – вул. В. чорновола). Фунціонували кабінети, а не від-
діли, як нині. Завідувачем кабінету історії був І. ю. Легенький. Пам’ятаю, як пи-
сав історію про вчителів Полтавщини, учасників бойових дій Великої Вітчизняної 
війни. До речі, І. ю. Легенького, М. М. Булавацького, завідувача кабінету матема-
тики, Міністерство освіти і науки України залучало до планових перевірок стану 
справ в інших областях.

1982 року в м.  Полтаві відбулася Всеукраїнська олімпіада юних філологів-
знавців російської мови та літератури. Пам’ятаю, як взимку цього року я розроб-
ляла та друкувала програму олімпіади на друкарській машинці, що була зареє-
стрована в КДБ (СБУ), де до цього часу зберігається мій друкарський почерк. У 
програмі олімпіади були передбачені культурно-масові заходи, як-от: зустріч із 
знаменитими людьми Полтавщини, зустріч з місцевими поетами і прозаїками, 
екскурсія по літературних, зокрема, гоголівських, короленківських місцях нашо-
го краю, вечір творчості і знайомств «алло, ми шукаємо таланти!». Наша коман-
да посіла призове місце. Мені випало готувати команду учасників олімпіади від 
Полтавської області. Серед них була 9-класниця Ольга Пельтик (нині доктор фі-
лологічних наук, професор ПНПУ О. М. Ніколенко).

Була налагоджена тісна співпраця з обласним відділом освіти, практикували-
ся бригадні виїзди інспекторів та методистів у райони. Зустріч з керівниками ра-
йону, відвідування шкіл, уроків, проведення контрольних робіт з предметів, ви-
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вчення шкільної документації, співбесіди з учителями. Стан викладання був по-
казником тісної співпраці з учителями, визначення творчих ініціативних учите-
лів, здатних акумулювати ефективні надбання та впроваджувати в практику ро-
боти. На вивчення цього питання виділялося не менше тижня, з умовою, що про-
тягом року ми повинні були відвідати і проаналізувати до 100 уроків учителів об-
ласті. щоразу вивчення стану викладання завершувалося районним семінаром 
для вчителів-предметників. Надавалися рекомендації, відбувався пошук твор-
чих учителів, планувалося вивчення передового педагогічного досвіду. Період ви-
вчення досвіду – 2 роки (обов’язково в три етапи: підготовчий – опрацювання лі-
тератури, співбесіда, перспективне планування, прогнозування результатів; від-
відування уроків, корегування, спільна розробка методичних рекомендацій; опис 
досвіду вчителем і методистом, поширення досвіду).

Результати вивчення узагальнювалися та на завершення навчального року ви-
давалися методичні рекомендації чи методичний лист. 

цікаво згадати, як у 70-ті роки ми літали у відрядження на аН-2. Найвіддаленіші 
райони – чорнухи, Глобине, Оржиця. Рідні простори з висоти пташиного польо-
ту – строката плахта полів, лісосмуг, річок. Ось і розгадка знаменитих «Квадратів» 
Казимира Малевича…

1994 рік пам’ятний створенням творчої лабораторії «Виховання Серця». Ми 
ставили за мету розвиток особистості на основі цілісного світосприймання і са-
мовдосконалення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у розвитку сві-
тової художньої культури, вивчення вітчизняної і світової духовної спадщини, 
включаючи морально-етичні заповіти світових релігій. Одне із вічних питань 
інтегрованого навчання досліджували відомі в області вчителі історії, літера-
тури, серед них – заслужений учитель України, історик з Глобинщини Микола 
Дмитрович Плиска. Коли говорити про наші досягнення, як не порадіти, що роз-
роблена і описана нами педагогічна технологія «Інтеграція суміжних предметів 
та видів мистецтва при вивченні літератури»* рекомендована до впровадження 
центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Є категорія людей, яким особливої енергії і бажання працювати надає щирий 
вдячний погляд чи просто добре слово. І ти, не шкодуючи часу й здоров’я, у пері-
од довгоочікуваної законної відпустки виходиш на роботу, вичитуєш методичні 
листи співробітників, потім ці скориговані тексти друкує на машинці наша єди-
на на весь інститут секретарка і ротаторниця Ніна Іванівна Рязанова, надзвичай-
но грамотний, акуратний спеціаліст. І як не згадати, як мені довелось опанувати 
ротаторну справу, працювати на старезному агрегаті: брала пензлик, намащувала 
чорною друкарською фарбою барабан, накладала восківку, крутила ручку – вилі-
тали аркуші паперу з текстом методичних рекомендацій. Потім несла на підпис в 
облліт до І. М. Наливайка, щоб після прискіпливого обговорення «титулки» (яку 
назву затвердити: чи «методичні рекомендації», чи «методичний лист») отримати 
бажане: «До друку і у світ!».

1986 року за завданням Міносвіти України випало ділитися досвідом проведен-
ня Всеукраїнської олімпіади з мови та літератури з харківськими колегами, потім 
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працювати у складі журі цієї олімпіади, пізніше – у складі бригади Міносвіти з ви-
вчення передового досвіду однієї з гімназій харкова… Скільки за роки роботи в 
інституті проведено було зустрічей-презентацій досвіду, екскурсій, щирих пред-
метних розмов: з методистами з Киргизії (згадую Раушан Карімовну, «раушан» 
– троянда), Пермського міського методичного кабінету з Росії (Лариса томіліна), 
директорами шкіл Київської області. 

Спогади, спогади, спогади… Малесенька кімнатка в гуртожитку інституту по 
вул. Площа Леніна, де можна було зігрітися чаєм та гарною розмовою в товаристві 
Катерини Дем’янівни Кулі, методиста виховного відділу, заслуженої вчительки 
України (спочиває давно вже на цвинтарі в рідній Семенівці). Вела такі змістов-
ні передачі на обласному радіо… Перед пам’яттю серця всі рівні: і живі, і мертві. 
Фізик і лірик Дмитро Гаврилович Мурашко (співав – звучав неповторного темб-
ру голос а. Солов’яненка!), завгосп Володимир Кіндратович Мізін (як незабут-
ній пароль – перепустку в далеке минуле сприймаєш його улюблене: «такая кар-
тина!»)… Особисто видавав кожному під розписку канцприладдя, зарплатню, ре-
монтував нам, методистам, благеньке взуття. 

Нечасто, ой, як нечасто згадуємо ми тих, хто був тут до нас. тамара андріївна 
Покотило, завідувачка кабінету виховної роботи, й досі береже поруділі від часу 
статті, сценарії виховних заходів, «може пригодяться, живе ж слово». Ольга 
Сергіївна андрієвська скільки підготувала молодих хіміків до вступу у ВНЗ, що 
гай-гай кожному з нас… їм, дорогі мої колеги, нічого не треба, лише б знати, що їх 
пам’ятають, що не забули. численні спільні семінари, презентації досвіду словес-
ників з Раїсою Іванівною Гришко, участь у заходах центрального інституту удоско-
налення вчителів у Києві: чи то в Будинку актора, вшановуючи «Великого мудре-
ця» Івана Петровича Котляревського, співаю арію з опери «Наталка Полтавка», чи 
у Будинку вчених, затамувавши подих, всотую кожне, мовлене Ліною Костенко, 
слово…

акуратнішої людини, як географ Лариса Петрівна третьякова, признаюсь, 
я не зустрічала: картотеки впорядкованих матеріалів, рецептів, різноманітних 
зав дань, розвідок, наукових статей – годі назвати. І потрібне знаходить миттє-
во – куди тому комп’ютеру. Наші улюблені географічні подорожі по карті в ро-
динному колі в убогих кімнатах гуртожитку – кращі із спогадів. а ще – гордіс-
тю й любов’ю стрепенеться серце, коли Григорій Олексійович Сиротенко (ровес-
ник мого Григорія чирки) згадає, як колишній директор ІУВ Борис Васильович 
Піддубний, колеги по роботі зверталися по допомогу до Григорія енгельсовича 
чирки, і він миттєво давав відповідь на найскладніші питання історії, археології, 
літератури, мистецтва. «Ідіть до чирки, краще за нього історії ніхто не знає», – го-
ворив Борис Васильович.

Світла і незабутня сторінка життя – співпраця і велике духовне єднання з 
Петром Володимировичем Библівим, завідувачем відділу гуманітарних дисци-
плін, творчо обдарованою людиною, правдивим патріотом рідної України. як лю-
бив він її, неньку-Україну, як лілею білу, плекав невтомно мову нашу рідну, як 
палко ставав на її захист на Всеукраїнському семінарі з проблем двомовності в 
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Києві далекого вже 1995-го, як стрепенулися всі, повернулися на його голос, як 
соняхи супроводжують погожої днини сонцесвітило, так прокидалися від сонно-
го збайждужілого оціпеніння присутні тут науковці, методисти, вчителі, – спо-
внений справедливого гніву, невигойного смутку й печалі голос колеги, друга, по-
братима (ясно зоріє душа його у Вічності). Спільне редагування випусків «Рідного 
слова» у Диканській друкарні. це була перша вісточка про наступне відродження 
часопису «Рідний край», ще від Панаса Мирного, а тепер вповні розквітнув, онов-
лений і вічний, як світ і правда, як саме Слово, в ПНПУ. Лагідний голос і ніжна 
українська пісня супроводжувала його недовге, таке славне життя, – згадую ін-
ститутські вечори, які проводили для ветеранів Великої Вітчизняної війни і вете-
ранів праці пенсіонерів...

І незабутні муки творчості (на грані страждань!) від спільної роботи з літре-
дактором «Постметодики», цього відомого в Україні авторитетного часопису, 
Оленою Стоцькою над спецвипусками «Зарубіжна література в українському ви-
мірі», «Уроки зарубіжної літератури і духовний розвиток учнів», «Гоголь. 200 ро-
ків». У муках народжене слово, як виплекане в лоні матері дитя, приходить у світ, 
щоб любов’ю зігріти і воскресити душу. 

У процесі відродження духовності народу, нації конче потрібна інтегра-
ція знань мови, літератури, історії, етики. Відділ гуманітарних дисциплін на-
шого інституту: мудра, енергійна і найтолерантніша завідувачка відділу Ольга 
Павлівна Коваленко, виважена і розсудлива, безмежно закохана в історію Ірина 
Олександрівна Міщенко, знавець англійської мови, трансформатор соціокультур-
ного фонду іншомовних країн Валентина Олександрівна цехановська та автор 
цих спогадів – став осередком духовної та інтелектуально-просвітницької інте-
грації. Не випадково саме нашому відділу випадає найчастіше проводити масові 
заходи, присвячені знаменним подіям, визначним особистостям в історії України, 
області, міста.

Великого громадянського звучання набули щорічні презентації соціально 
значущих видань та фільмів про Голодомор 1932–1933 років, здійснені Іриною 
Міщенко, Ольгою Коваленко та Валентиною чиркою в Клубі письменників 
ПООНСПУ*, Полтавському національному педагогічному університеті імені 
В. Г. Короленка, Полтавському університеті споживчої кооперації та в нашому ін-
ституті. І що б, здавалося, складного: написати сценарій та озвучити вже напи-
сане, а серце кров’ю сходить-спливає, ятрить невигойні рани національної скор-
боти українства. Ніколи вже не забути мені того дня, коли Молитвою-плачем за 
убієнних, Духом Святим навіяною Катерині Мотрич, згорьованою чайкою кви-
лила над приголомшеним залом моя душа, і голос витав у високості недосяжної 
Вічності, як Боже Одкровення…

«Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років. Полтавська об-
ласть», «Реабілітовані історією», «Полтавська Петлюріана», Володимир шкурупій, 
«чи я в лузі не калина…», Феодосій Роговий, «Свято останнього млива», Михай-
ло Оле фіренко, «Пора цвітіння терну» – не просто презентації, ведучою яких мені 
випало бути.
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чирка В. В.  Спогади

Віддаючи по часточці, по промінчику своє серце людям, з подивом помічаєш, 
що воно аж ніяк не зменшується від того, а стає великим-великим і таким гаря-
чим від усвідомлення того, що не марно працював на освітянській методичній 
ниві, що рясніє вона нині щедрим ужинком.

Ось вони, викладачі зарубіжної літератури, які стали переможцями обласно-
го та дипломантами Всеукраїнського етапу конкурсу «Учитель року» в номіна-
ції «Зарубіжна література»: 2001 року – Людмила анатоліївна чередник (учитель 
Полтавської гімназії № 28, нині кандидат філологічних наук, доцент ПНПУ; ви-
кладає в гімназії № 33 м. Полтави), 2004 року – Ольга Владиславівна Сутула (учи-
тель Карлівської гімназії, нині завідувачка Карлівського райметодкабінету), 2008 
року – тетяна анатоліївна Мищенко (учитель Кременчуцького ліцею № 11), ак-
тивні дописувачі фахових всеукраїнських видань. 

Використання сугестивно-асоціативних технологій як шлях підвищення ефек-
тивності літературної освіти – тема досвіду Ольги Владиславівни Сутули. Ідея 
творчого підходу до вивчення школярами зразків художньої літератури в її до-
робку спирається на асоціативно-рефлекторну теорію розвитку творчої особис-
тості, викладену самобутнім ученим-філософом Л. О. Сморжем у посібнику для 
викладачів філологічного профілю «Філософія» (2004 р., вид-во «Кондор»), роз-
діли якого ми опрацьовували разом у процесі підготовки до всеукраїнського ета-
пу конкурсу «Учитель року – 2004». Звернення у процесі вивчення літератури 
до елементів творчості, що сприяє якнайповнішій реалізації творчої особистос-
ті та осягненню нею таємниць світу дитинства, характерне для творчого почерку 
тетяни Мищенко. На глибоке переконання Людмили чередник, компаративісти-
ка – той метод, що найбільше визначає методику викладання зарубіжної літера-
тури. 

Нічого у світі не буває випадкового. Усе сплановано, записано в мудрій Книзі 
Життя. як мені не дякувати долі за участь у Міжнародних семінарах з питань 
духовності та оновлення освіти в Україні 1993 року у Ворзелі, що на Київщині. 
Інтерактивне навчання, опанування нетрадиційних методик спілкування, зустрі-
чі з неординарними особистостями, публічні виступи, отримання сертифікату 
викладача курсу «Мій світ і я», викладання в ЗОш № 18 м. Полтави цього кур-
су, а з 2005 р. – методичний супровід нововведених інваріантних курсів «етика» 
і «Основи християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах області.

Особлива сторінка спогадів – гості нашого інституту. У роки незалежнос-
ті України ми мали чудову нагоду спілкуватися вдома з мудрецями нашого часу: 
Петром Петровичем Кононенком, ученим-філологом, директором Інституту 
Українознавства, Дмитром Омеляновичем Горбачовим, відомим ученим-
мистецтвознавцем, незабутнім Леонідом Опанасовичем Сморжем, філософом, 
художником, керамологом, поетом, живою легендою… Зустрічі на курсах та об-
ласних семінарах із зарубіжної літератури з авторами підручників нового поко-
ління, зокрема, кандидатом філологічних наук, професором Київського міжрегіо-
нального педагогічного університету імені Б. Грінченка, президентом Української 
асоціації викладачів зарубіжної літератури юрієм Івановичем Ковбасенком, 
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розділ 7. ІНСТИТУТ У СПОГАДАХ

докторами філологічних наук, професорами кафедри зарубіжної літератури 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка 
Ольгою Миколаївною Ніколенко та Валентиною Іванівною Мацапурою, Надією 
Францівною Баландіною, лауреатами та дипломантами Всеукраїнського конкур-
су «Учитель року» в номінації «Зарубіжна література» 2001, 2004, 2008 рр. Іриною 
хроменко (учителем Смілянського фізико-математичного ліцею черкаської об-
ласті) та Іриною тригуб (учителем щасливського НВК Бориспільського району, 
що на Київщині).

традиційно людину, яка їде з ярмарку, запитують, чи була вона щаслива. Скажу 
відверто: найщасливішою почувалася тоді, коли за ініціативою ректора Віталія 
Володимировича Зелюка було здійснено чин освячення владикою Федором, єпис-
копом Полтавським і Кременчуцьким УПц КП, нашого інституту. це було благо-
словення на подальшу подвижницьку працю на ниві українського просвітництва. 

Будні сьогодення: комп’ютерна грамотність, інтерактивні мультимедійні та 
проектні технології, етикет, нетикет, сетикет*… Сьогодні це реальність, у якій ти 
перебуваєш. а завтра-позавтра це вже стане спогадами. І буде їх писати хтось ін-
ший. а тобі навіки-віків залишиться пізнане тобою і передаване через тебе Слово. 
ти перебуватимеш у Ньому, любитимеш його, плекатимеш до останнього обрію, 
поки сам нарешті не станеш листям трави… ти йшов до людей, і люди спішили до 
тебе. І був вечір, і був ранок… День перший як день останній… 

Примітки.
*  ПООНСПУ – Полтавська обласна організація Національної спілки письменників України.
*  Педагогічна технологія «Світової літератури вивчення з інтеграцією суміжних предметів та 

видів мистецтва» Див.: Педагогічні технології. Досвід. Практика/: довідник / Редакційна коле-
гія: П. І. Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко, В. О. Пащенко, 
Н. І. Білик, І. В. Гальченко, О. В. Савельєва, Г. О. Сиротенко, В. ю. Стрельніков. – Полтава : 
ПОІПОПП, 1999. – С. 253 – 255.

*  Сетикет (нетикет) – мережевий етикет, сукупність правил поведінки та поводження, при-
йнятих при використанні комп’ютерних мереж.
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ПІСЛЯМОВА 

це перша книга з історії Полтавського облас-
ного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського, у якій роз-

глядається діяльність навчального закладу упродовж 
1940–2010 рр. крізь призму підвищення професійного 
рівня педагогічних працівників Полтавщини. Видан-
ня є  попередником «Історії ПОІППО-2015», яку, ймо-
вірно, опублікують до 75-річчя інституту. Саме віха в 
75 років є офіційною для відзначень ювілеїв установ і 
особистостей. Гадаємо, що до того часу андрагогіка і 
післядипломна освіта як її системний компонент здо-
буде необхідну для успішного функціонування право-
ву визначеність і стане на шлях інституційного роз-
вою.  цьому сприятиме  теоретична обґрунтованість 
цих ланок освіти і, зрештою, визначення дослідниць-
ких методів чіткого встановлення залежності між ре-
зультативністю регіональних систем освіти та станом 
післядипломної педагогічної освіти.

Саме це – повне бачення системи післядипломної 
освіти – допоможе об’єктивнішому відображенню іс-
торії ПОІППО, оскільки пропонована читачу версія, 
на нашу думку, ще має багато як упущень, так і пе-
ребільшень чи надмірних деталізацій. як не можна 
ототожнювати історію наукової дисципліни з влас-
ною науковою біографією, так і історію установи не 
можна ідентифікувати з життєписом того чи іншого 
її функціонера, чи навіть сумою організаційних біо-
графій працівників. 

Отже, деталізація дрібних і несуттєвих компо-
нентів діяльності навчального закладу має перехо-
дити у точне визначення загальних тенденцій розви-
тку інституції. читач має шанс дописувати історію 
Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського як 
упродовж майбутньої діяльності закладу, так і у про-
цесі поглиблення пізнання його минулого. 

Суттєвим недоліком є те, що в книзі з історії 
ПОІППО упущено  інформацію про діяльність його 
профспілкової організації, відображення ролі інсти-
туту в захисті соціальних і професійних інтересів 
учительства області спільно з профспілкою освітян 
Полтавщини, яку очолює Г. І. шумейко. Не описано 
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складнощі встановлення правового статусу різних працівників закладу, спроби лікві-
дації інститутів післядипломної освіти.

авторами «Історії Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського» є його співробітники,  деякі з них працювали в на-
вчальному закладі кілька десятиліть, а інші – декілька років або навіть місяців. таке 
об’єднання зусиль ветеранів праці і молодих співробітників у написанні історії орга-
нізації є не випадковим. Ветерани, наскільки б не був важливим їхній досвід, мають 
стереотипи й часто упереджені погляди, виявляють здатність до переоцінювання або 
недооцінювання значення подій і процесів, у яких беруть участь. Водночас неофіти 
організації приносять із собою яскраве бачення необхідних змін і водночас недооцін-
ку невідомого або неосвоєного досвіду, здобутого їхніми попередниками, чи навіть 
його нехтування. 

читаючи «Історію Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М. В. Остроградського», ветерани виявлять, що багато ще не згадано, не 
завжди встановлено відповідні акценти. Роль багатьох освітніх діячів Полтавщини і 
України виявиться не розкритою. Водночас «затоплення фактами» не надає можли-
вості яскраво побачити ті вектори, за якими рухалася організація, або ті, що перешко-
джали цьому процесу.

Для молодого працівника організація, у якій він опиняється, здається айсбергом, 
бо на поверхні океану сучасності бачиться лише надводна його частина, а підводна 
лише уявляється, проте її абриси невідомі. тож основи ПОІППО, встановлені у ви-
мірах найкращих його досягнень, нарешті постають задокументованими в тексті цієї 
книги. Сподіваємося, це видання допомагатиме удосконаленню освіти Полтавщини.

Ми намагалися якомога повніше відобразити роль кожного автора в укладанні іс-
торії ПОІППО, але маємо висловити особливу вдячність її рецензентам, працівникам 
Державного комітету архівів України, центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управління України, Державного архіву Полтавської області, колегам 
інститутів післядипломної педагогічної освіти в харківській, Київській, Волинській, 
чернівецькій, Житомирській, Сумській областях, які допомогли в з’ясуванні аспектів 
багатьох питань.

Особлива вдячність Олександру Васильовичу Удовіченку, голові Полтавської об-
лдержадміністрації, який на початку 1990-х років на посаді керуючого Полтавським 
регіональним управлінням КБ «Приватбанк» сприяв благодійницькою допомогою ви-
давничій діяльності ПОІППО; Володимиру Васильовичу Гришку, голові Полтавської 
обласної ради в 2005 р., доктору економічних наук, за ініціативи якого була розроблена і 
втілена в життя обласна програма видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького 
педучилища ім. а. С. Макаренка на 2005–2009 рр.; Борису Васильовичу чичкалу, на-
чальнику управління освіти у 1993 році, пізніше – заступнику голови Полтавської об-
ласної ради, за ініціативи якого власне і розпочалася видавнича діяльність ПОІППО, 
Івану Михайловичу Момоту, заступнику голови Полтавської обласної ради,  під керів-
ництвом якого протягом багатьох років видавництво аСМІ надрукувало сотні книг 
для освітян області. Завдяки  підтримці цих людей, зрештою, стала можливою і ця 
праця з історії освіти Полтавської області – історії Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського. 

Зелюк В. В.
Клепко С. Ф.

литвинюк л. В.
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БІОГРАФІЧНИй ДОВІДНИК ПРАцІВНИКІВ 
ПОІППО

АВРАМЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА – методист відділу зовніш-
нього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО (з 2006 р.) 
Освіта: вища, фізико-математичний факультет Полтавського 
державного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка за 
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика, 
математика», здобула кваліфікацію вчителя фізики, математики, 
астрономії і безпеки життєдіяльності. Фахова діяльність: учитель 
математики в Кременчуцькому ліцеї сфери послуг (2002 – 2006).

АЛЕКСАНДРОВА ЛюБОВ АНАТОЛІЇВНА – завідувачка біблі-
отеки ПОІППО (з 1987 р.). Освіта: харківський державний інсти-
тут культури (1980) за спеціальністю «Бібліотекознавство та бі-
бліографія». Фахова діяльність: завідувачка методичного відділу 
центральної науково-технічної бібліотеки м. Полтави (1971–1987).

АНДРІєВСЬКА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА – завідувачка кабінету хі-
мії ОІУВ (1985–1998). Освіта: Полтавський державний педаго-
гічний інститут імені В. Г. Короленка (1996). Фахова діяльність: 
учитель хімії Комарівської середньої школи теплицького району 
Вінницької області (1966–1970), архівіст і начальник госпрозра-
хункового відділу Полтавського обласного державного архіву 
(1970–1973), старший інспектор по кадрах Полтавського обласного 
відділу народної освіти (1973–1982), інспектор шкіл обласного від-
ділу народної освіти (1982–1983), методист кабінету біології ОІУВ 
(1983–1985). Коло професійних інтересів: робота з обдарованими 
учнями, вивчення і узагальнення передового педагогічного досві-
ду учителів хімії Полтавщини. Відзнаки та нагороди: «Відмінник 
народної освіти» (1978), грамота Міністерства освіти і науки УРСР.

АТАХАДЖАєВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – методист відді-
лу засобів навчання ПОІППО. Освіта: дошкільне відділення 
Кременчуцького педагогічного училища імені  а.  С.  Макаренка 
(1976), історичний факультет Полтавського державного педаго-
гічного інституту імені В. Г. Короленка (1983). Фахова діяльність: 
працювала в системі дошкільного виховання (1976–1979); мето-
дист туристсько-краєзнавчої роботи Полтавської обласної стан-
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ції юних туристів (1979–1983); завідувачка відділу організаційно-
масової роботи янгієрського міського Палацу піонерів (Узбецька 
РСР) (1983–1985); заступник директора школи з виховної роботи 
та учитель історії (м. янгієр, Узбецька РСР) (1985–1994); методист 
ПОІППО з 1995 року. Коло професійних інтересів: створення та 
впровадження інноваційних комп’ютерних технологій у систему 
роботи по забезпеченню навчальною літературою учнів загально-
освітніх навчальних закладів. автор програми комп’ютерного об-
ліку навчальної літератури «шкільний підручник». Відзнаки та 
нагороди: грамота МОН України (2009), дипломи четвертої та П’ятої 
виставок-презентацій «Освіта України. «Інноваційні технології на-
вчання»» (2007, 2008).

БИБЛІВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ (04.01.1955 – 26.04.1996) – 
методист, а потім завідувач відділу гуманітарних дисциплін 
ПОІППО (1993–1996). Освіта: У 1976 році закінчив Івано-
Франківський педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель 
української мови і літератури». через усе своє життя проніс він лю-
бов до рідного слова. Працював учителем, вихователем інтернату, 
заступником директора школи, інспектором шкіл Полтавського 
району, науковим співробітником лабораторії а. С. Макаренка в 
Полтавському педагогічному інституті. У 1994–1996 рр. виконував 
обов’язки заступника головного редактора педагогічного журналу 
«Постметодика». як висококваліфікований спеціаліст неоднора-
зово був головою державної екзаменаційної комісії Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Петро 
Володимирович вів активну суспільно-політичну діяльність, до 
кінця відстоював національні інтереси України, як активний член 
правління обласного товариства «Просвіта» звеличував укра-
їнську культуру, мову. Був депутатом Ленінської районної ради 
м.  Полтави, довіреною особою кандидата в депутати Верховної 
Ради України М. Кульчинського. Статті у журналі «Постметодика» 
«Молитва за убієнних голодом», «Осягання тексту» т.  ін. – вияв 
його багатоаспектного життя, а укладання методичного посіб-
ника «Ключі пізнання» засвідчує багатий педагогічний досвід і 
фахову майстерність. Захопленням його життя була українська 
мова, українська пісня, рідна Україна, якою він любив мандрувати. 
Відзнаки та нагороди: за сумлінну працю відзначений грамотами 
районного, обласного відділів освіти. Пішов із життя на 42 році, у 
розквіті сил.

БІЛИК НАДІЯ ІВАНІВНА – кандидат педагогічних наук, до-
цент, завідувачка кафедри педагогічної майстерності ПОІППО, 
головний редактор науково-практичного освітньо-популярного 
журналу «Імідж сучасного педагога». Освіта: філологічний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В.  Г.  Короленка (1970–1975); Університет марксизму-ленінізму 
Полтавського обкому Компартії України – відділення теорії та ме-
тодики ідеологічної роботи (1986–1987); курси підвищення квалі-
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фікації при центральному інституті удосконалення вчителів аПН 
України, Інституті українознавства в Києві. Академічний досвід: 
автор курсів підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх 
фаху, обласного конкурсу «авторська збірка поезій школяра»; 
завідувачка кафедри педагогічної майстерності, в.  о. професора 
(2008–т. ч.), доцент, в.  о. професора кафедри педагогічної май-
стерності (2005–2007); старший викладач кафедри конструювання 
педагогічних технологій (1996–2004) ПОІППО; завідувачка, мето-
дист інформаційно-видавничого сектора (1993–1995); завідувачка 
кабінету передового педагогічного досвіду (1990–1992); методист 
російської мови і літератури (1988–1989) Полтавського обласного 
інституту удосконалення вчителів; організатор позакласної і поза-
шкільної роботи, учитель російської мови і літератури (1975–1988) 
щербанівської середньої школи Полтавського району, середньої 
школи № 23 м.  Полтави; старша піонервожата середньої школи 
№ 19 м. Полтави (1969–1975). Редакторська діяльність: з 1993 р. 
– член редколегії, літературний редактор науково-методичного 
журналу «Постметодика»; з 1999 р. – автор, головний редактор 
Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного 
журналу «Імідж сучасного педагога» (фахове видання з педа-
гогічних наук ВаК України – Постанова Президії ВаК України 
№1-02/5 від 10 травня 2000 року); головний редактор навчально-
методичної серії «Навчитель». Робота на громадських засадах: 
координатор Полтавської обласної організації Всеукраїнської ди-
тячої спілки «екологічна варта» (з 1999 р.). Членство в наукових 
і професійних об’єднаннях: член Всеукраїнської асоціації Василя 
Сухомлинського. Коло наукових інтересів: моделювання процесу 
навчання, проектування освітніх систем, педагогічна майстерність 
учителя, розвиток і саморозвиток творчого потенціалу вчителя, 
педагогічні технології та педагогічна техніка. Тема кандидатської 
дисертації: «Моделювання процесу навчання в системі підвищен-
ня кваліфікації вчителів» (2005). Доцент (2007). Науковий керів-
ник: обласних СДГ «школа-родина», школи педагогічної майстер-
ності ш. амонашвілі; Кременчуцького ліцею № 4, хорольської гім-
назії. Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України» (1998), 
Почесна відзнака «За активну громадську діяльність» Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту (2009). Почесні грамоти 
Міністерства освіти України (1995), Міністерства освіти і науки 
України (2001, 2004, 2005, 2008), Почесні дипломи МОН України 
та аПН України (2008, 2009), Почесна грамота Полтавської ОДа 
(2003). Почесна грамота управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації (2000), грамоти управління освіти і на-
уки Полтавської облдержадміністрації (2003, 2005, 2007), грамоти 
ПОІППО (1999), подяка управління освіти Полтавської ОДа (1997), 
подяка ПОІППО (2005, 2009), Почесна грамота Полтавського об-
ласного інституту удосконалення вчителів (1990), Почесна грамо-
та виконавчого комітету Полтавської міської ради (2001), Почесна 
грамота Октябрського районного відділу педагогічної спілки 
УРСР, Почесна грамота Полтавського обласного відділу народної 
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освіти та обкому профспілки працівників освіти, вищої школи і 
наукових установ (1977), грамота Полтавського обласного відділу 
народної освіти та обкому профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ (1980, 1981, 1982), грамота Полтавського 
відділення Національної Всеукраїнської музичної спілки (2002), 
грамота Президії Полтавської обласної ради Української спілки 
охорони природи (1978), Почесна грамота Всеукраїнської еколо-
гічної ліги (2002, 2004), грамота Всеукраїнської екологічної ліги 
(2005), Почесна грамота Всеукраїнської дитячої спілки «екологічна 
варта» (2004), подяка Всеукраїнської дитячої спілки «екологічна 
варта» (2009).

БОйКО АЛЛА МИКИТІВНА – доктор педагогічних наук, про-
фесор, член-кореспондент НаПН України, заслужений діяч на-
уки і техніки України, відмінник народної освіти. Закінчила 
Полтавський державний педагогічний інститут і в цьому колек-
тиві пройшла трудовий шлях від асистента до професора, завід-
увача кафедри, проректора. У творчому зростанні а. М. Бойко 
значну роль відіграла робота на посадах заступника та дирек-
тора Полтавського обласного інституту удосконалення квалі-
фікації учителів. тут опублікувала свою першу наукову працю 
«Впровадження педагогічної науки в практику» (1970). алла 
Микитівна – автор близько тридцяти одноосібних і колективних 
монографічних досліджень, підручників, науково-методичних і 
навчальних посібників, понад 300 наукових статей, навчальних 
програм, положень, методичних рекомендацій. Більшість її науко-
вих праць стали настільними книгами вчителів і студентів, дійови-
ми помічниками педагогів-практиків у розв’язанні багатьох склад-
них питань навчально-виховної роботи. Монографії «Оновлена 
парадигма виховання: шляхи реалізації», «теория и методика 
формирования воспитывающих отношений в общеобразователь-
ной школе», «...Служба Богові і Батьківщині» Григорій Ващенко: 
альтернатива поглядів і оцінок», підручники й науково-методичні 
посібники «Національно-культурні традиції українського народу 
у виховній діяльності загальноосвітньої школи», «Виховуємо гро-
мадянина і професіонала: теорія, досвід», «Персоналії в історії на-
ціональної педагогіки. 22 видатних українських педагоги» т. ін. ко-
ристуються визнанням не лише в Україні, а й за її межами, про що 
свідчать позитивні відгуки з бібліотек Москви, Санкт-Петербурга, 
її публікації в Німеччині, Росії, Угорщині.

БОНДАР ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА – методист кафедри філософії 
та економіки освіти ПОІППО (з 2005 р.). Освіта: філологічний 
факультет Полтавського державного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова і літера-
тура, німецька мова та зарубіжна література» (2001), магістрату-
ра (2002) та аспірантура кафедри філософії (2007) Полтавського 
державного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка за 
спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. 
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Фахова діяльність: літературний редактор науково-методичного 
журналу «Постметодика» (2001–2005). Коло наукових інтересів: 
соціальна філософія та філософія історії, аксіологія. 

БУйДІНА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист хімії відділу 
природничо-математичних дисциплін ПОІППО (з 2005 р.). Освіта: 
природничий факультет Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка (1993). Фахова діяльність: керів-
ник гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, з 1997 р. – учитель хімії Полтавської 
гімназії № 9. Коло наукових інтересів: удосконалення професій-
ної компетентності учителів хімії області. Робота над проблемою 
формування самоосвітніх компетентностей школярів у процесі 
вивчення природничих дисциплін.

ВАСИЛЬєВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ – методист кафедри ме-
неджменту освіти ПОІППО (з 2009 р.). Освіта: Курський мон-
тажний технікум, військове училище. Фахова діяльність: 1964–
1990 рр. – служба в лавах Збройних Сил СРСР, 1994–2008 рр. – ме-
тодист із фізичної культури та допризовної підготовки ПОІППО. 
Коло наукових інтересів: менеджмент освіти. Відзнаки та наго-
роди: грамоти МОН України (1996, 1998, 2003), «Відмінник освіти 
України» (2003).

ВОВК ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО (з 2003 р.). 
Освіта: факультет іноземних мов Львівського університету іме-
ні Івана Франка (1967). Академічний досвід: учитель Дрогобицької 
Сш № 1 (1967–1970), з 1970 року працює в Полтавському держав-
ному педагогічному інституті імені В. Г. Короленка (з 1970 р. – ви-
кладач, з 1986  р. – доцент, з 1992  р. – завідувач кафедри україн-
ської і зарубіжної літератури), за сумісництвом доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін Полтавського обласного інституту піс-
лядипломної підготовки педагогічних працівників (1994–2003). 
Коло наукових інтересів: проблеми розвитку світової літератури, 
українсько-західноєвропейських міжлітературних зв’язків, мето-
дики викладання зарубіжної літератури в школі. Має більше ста 
наукових публікацій.

ВОДОЛАЗСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА – в.  о.  до-
цента кафедри менеджменту освіти ПОІППО (з 2007 р.). 
Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут імені 
В.  Г.  Короленка за спеціальністю «Учитель початкових класів та 
образотворчого мистецтва» (1992).Фахова діяльність: учитель по-
чаткових класів і образотворчого мистецтва ЗОш № 18 м. Полтави; 
з 1998 року – науковий співробітник лабораторії інтеграції зміс-
ту освіти Інституту педагогіки НаПН України. Коло наукових 
інтересів: проблеми інтеграції змісту освіти в початковій школі, 
моделювання та експертиза освітнього середовища. Відзнаки та 
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нагороди: грамота аПН України за досягнення в дослідженні про-
блем інтеграції змісту шкільної природничої освіти.

ВОЛОШКО ОЛЕКСАНДРА ВІТАЛІЇВНА – методист відді-
лу засобів навчання ПОІППО. Освіта: філологічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В. Г. Короленка (1996). Фахова діяльність: з 2005 року – методист 
відділу засобів навчання ПОІППО.

ГАВРИЛЕНКО ДІАНА ВАСИЛІВНА – лаборант кафедри філо-
софії та економіки освіти ПОІППО. Освіта: фізико-математичний 
факультет (2009), магістратура (2010) Полтавського національно-
го педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальніс-
тю «Фізика». Фахова діяльність: з 2009 року – лаборант кафедри 
філософії та економіки освіти.

ГАВРИШ РИММА ЛЕОНІДІВНА – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри менеджменту освіти ПОІППО (з 2008 р.). Освіта: 
харківський державний університет за спеціальністю «Історія» 
(1980–1985), аспірантура Полтавського педагогічного інституту 
імені В.  Г.  Короленка (1993–1996). Академічний досвід: викла-
дацька робота у Полтавському державному педагогічному інсти-
туті (1987–2001); Європейському університеті (Полтавської філії) 
(2001–2008). Коло наукових інтересів: історія Полтавщини, соціо-
логія, освітній менеджмент. У 1999 р. захистила кандидатську дис-
ертацію на тему: «шкільна діяльність земського самоврядування 
на Лівобережній Україні в 1865–1919 роках». Є автором моногра-
фії «Земська школа на Полтавщині». У 2006 році присвоєно вчене 
звання доцента соціально-гуманітарних дисциплін. 

ГАЛЬЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ – директор Кременчуцького 
педагогічного училища імені а.С. Ма ка ренка (з 1987  р.). Освіта: 
Полтавський державний педагогічний  інститут, отримав кваліфі-
кацію учителя фізики (1969). Фахова діяльність: учитель, органі-
затор із виховної роботи середньої школи № 17 м. Кременчука, за-
ступник директора з навчально-виховної роботи  середньої школи 
№ 8 м. Кременчука, завідувач відділу освіти автозаводського рай-
виконкому м. Кременчука. У 1992 році Івану Ваасильовичу при-
своєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти». Гальченко 
І. В. –  депутат Полтавської  обласної ради трьох скликань, голова 
постійної комісії з питань  освіти, науки, культури, молодіжної по-
літики, спорту та  туризму. За 22 роки роботи в училищі він, по 
суті, реформував навчальний заклад, вдихнув у нього нове жит-
тя. це йому та такому ж відданому колективу талановитих педа-
гогів та вихователів має завдячувати навчальний заклад тим, що 
є на сьогодні кращим навчальним закладом такого рівня не лише 
на Полтавщині, а й всієї України. Відзнаки та нагороди: медаль 
«Ветеран праці» (1988), значок «Відмінник народної освіти» (1991), 
Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (1994, 2004), 
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Почесна  грамота Кабінету Міністрів України і пам’ятний знак 
(2001), грамота Верховної Ради України (2006), Почесні грамота 
управління освіти і науки (1999, 2005, 2007), орден «Спортивна 
слава» (2007), грамота управління культури і туризму (2007), на-
грудний знак «а. С. Макаренко» (2007), подяка Федерації профе-
сійних спілок  України (2008), подяка Головного управління освіти 
і науки Полтавської ОДа (2009), подяка територіального центру 
соціального обслуговування пенсіонерів та непрацездатних гро-
мадян (2009). 

ГАПОН АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА – головний лікар санаторію-
профілакторію ПОІППО (з 2006  р.). Освіта: лікувальний фа-
культет Полтавського медичного стоматологічного інституту за 
спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатура з терапії (1984–
1985). Підвищення кваліфікаційного рівня: курси з фізіотерапії 
(харківський інститут удосконалення лікарів, 1993), курси удоско-
налення лікарів з терапії та ендокринології (Вінницький медичний 
інститут імені  М.  І.  Пирогова, 1998), передатестаційний цикл із 
фізіотерапії (харківський інститут удосконалення лікарів, 1999), 
курси з актуальних питань терапії (УМСа, 2004), передатестацій-
ний цикл із терапії (УМСа, 2004), спеціалізація з організації та 
управління охороною здоров’я (2009), передатестаційний цикл з 
організації та управління охороною здоров’я (2009). Фахова діяль-
ність: дільничний терапевт поліклінічного відділення 1-ої місь-
кої лікарні м.  Полтави (1985–1990), лікар-ординатор санаторію-
профілакторію при Полтавському сільськогосподарському ін-
ституті (1990–1995), лікар-терапевт санаторію-профілакторію 
ПОІППО (1995–2006).

ГАРІЧЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – в. о. доцента кафедри 
педагогічної майстерності ПОІППО (з 2009 р.). Освіта: фізико-
математичний факультет Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Вчитель матема-
тики» (1992), факультет менеджменту організації Полтавського 
університету споживчої кооперації України за спеціальністю 
«Менеджер, економіст». Фахова діяльність: 1995–2009 рр. – ви-
кладач вищої математики в Полтавському нафтовому геолого-
розвідувальному технікумі. Коло наукових інтересів: економічна 
безпека торгівельних підприємств.

ГАРУС ІНЕСА БОРИСІВНА – методист математики відділу 
природничо-математичних дисциплін ПОІППО (з 2004 р.) Освіта: 
фізико-математичний факультет Полтавського державного педаго-
гічного інституту імені В. Г. Короленка (1990). Фахова діяльність: 
учитель математики у школах № 120, 37 м. Єкатеринбурга (Росія) 
(1989–1996), з 1997 р. – методист математики методичного кабінету 
м. Полтави, з 2000 р. – методист природничо-математичного від-
ділу ПОІППО, з 2001 р. – методист навчального відділу ПОІППО. 
Коло наукових інтересів: моніторинг математичної освіти. 
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Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації (2003), Почесна грамота Міністерства освіти 
і науки України (2004), «Відмінник освіти України» (2005), грамо-
та управління освіти і науки Полтавської державної адміністрації 
(2006), подяка управління освіти і науки Полтавської ОДа (2007), 
Почесна грамота Полтавського обкому профспілки працівників 
освіти і науки України (2008).

ГЕЛЕВЕРЯ РИТА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист з російської 
мови та роботи шкільних бібліотек ПОІППО. Освіта: філологіч-
ний факультет Курського державного педагогічного інституту 
імені  а.  М.  Горького (1979). Фахова діяльність: учитель росій-
ської мови і літератури Вишняківської ЗОш І-ІІІ ст. хорольського 
району Полтавської області, потім – інспектор і методист 
Семенівського відділу освіти, з 1987 р. – методист Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського. Коло наукових інтересів: удосконалення 
професійної компетентності та розширення методичного діапа-
зону шкільних бібліотекарів, поглиблення знань з інноваційних 
бібліотечних комп`ютерних та інформаційно-комунікаційних 
технологій; формування комунікативної та соціокультурної ком-
петенцій учнів на уроках російської мови. Відзнаки та нагороди: 
грамоти МОН України, Полтавської ОДа, Головного управління 
освіти і науки Полтавської ОДа. 

ГЕТАЛО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ – кандидат економіч-
них наук, ректор Приватного вищого навчального закладу 
«Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч», до-
цент кафедри філософії та економіки освіти ПОІППО. Освіта: 
економічний факультет Полтавського сільськогосподарського 
інституту (1981), за фахом економіст-організатор. Академічний 
досвід: викладач Полтавського сільськогосподарського інститу-
ту (1983–1985); старший науковий співробітник, завідувач відді-
лу економіки (за сумісництвом), старший викладач Полтавського 
сільськогосподарського інституту (1985–1993); старший викла-
дач Полтавського державного сільськогосподарського інституту 
(1993–1995), генеральний директор закритого акціонерного това-
риства «Навчальний бізнес-центр «Світоч», доцент кафедри ме-
неджменту (1994–1998); директор коледжу економіки та менедж-
менту «Світоч», доцент кафедри менеджменту (1998–2002); ректор 
Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч», про-
фесор кафедри економічної теорії (2002–по т. ч.). Коло наукових 
інтересів: розвиток економічної освіти в Україні, особливості 
формування економічної системи в контексті інтеграційних про-
цесів в Україні, економіка освіти. Тема кандидатської дисертації: 
«Вдосконалення оплати праці керівників і спеціалістів сільсько-
господарських підприємств з урахуванням використання ви-
робничих ресурсів». Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти 
України»; подяка міського голови; Почесна грамота Державного 
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комітету України з питань регуляторної політики та підприємни-
цтва; Почесна грамота Полтавської ОДа.

ГЛАДКА ТАМІЛА ІВАНІВНА – методист центру педагогічних ін-
новацій та інформації ПОІППО (2002–2007). Освіта: філологічний 
факультет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка (1993). Фахова діяльність: учитель української 
мови і літератури ЗОш І-ІІІ ступенів № 17 м. Полтави (1993–1998); 
заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОш І-ІІІ сту-
пенів № 17 м. Полтави (1998–2002); методист центру педагогічних 
інновацій та інформації ПОІППО (2002–2007); аспірант кафедри 
політології та філософії харківського регіонального інституту 
НаДУ при Президентові України (2007–т.ч.). Гранти на проекти: 
випускниця програми «Відкритий світ», що адмініструється орга-
нізацією американські Ради з міжнародної освіти actr/accelS 
(american councils) напрям «управління освітою» (2008); учасни-
ця проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (компо-
нент «Професійний розвиток педагогічних працівників»), підго-
товка провідних викладачів системи післядипломної педагогічної 
освіти (2007); підвищення кваліфікації за категорією науково-
педагогічних працівників ЗППО з питань інформаційного за-
безпечення впровадження освітніх інновацій при аПН України 
цІППО (2007); навчання за курсом «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій» (програма microsoft «Партнерство 
в навчанні») (2006), учасниця українсько-шведської програми 
«Ольга і Олег» (курс «Гендерне лобіювання», кваліфікований ло-
біст гендерного балансу в політиці) (2006) т. ін. Коло наукових ін-
тересів: управління освітою, інновації в системі освіти. Членство 
в наукових і професійних об’єднаннях: відповідальний секретар 
Всеукраїнської громадської організації «асоціація лідерів освіти 
України», акредитований експерт Всеукраїнської експертної ме-
режі в галузі «освіта». Відзнаки та нагороди: Почесні грамоти 
Полтавської ОДа.

ГОЛУБ (ПРЯДКА) ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА – завідувачка кан-
целярії ПОІППО (з 2007 р.). Освіта: психолого-педагогічний фа-
культет Полтавського державного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Психолог, соціальний педа-
гог» (2008). Фахова діяльність: лаборант кафедри методики змісту 
освіти (2005–2007). Відзнаки та нагороди: подяка ПОІППО.

ГРЯДОВКІНА ЖАННА АНАТОЛІЇВНА – директор обласно-
го методичного тренінгового центру природного розвитку ди-
тини ПОІППО. Освіта: педагогічний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спе-
ціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання, обра-
зотворче мистецтво» (1991), Український освітній Монтессорі-
центр (м. Київ, 2005). Фахова діяльність: вихователь СНВК №10 
(1993–2003), (2008–2009), учитель початкових класів цього ж за-



додатки

490

кладу (2003–2004). Призначена директором центру природного 
розвитку дитини ПОІППО в серпні 2009 року. Членство в науко-
вих і професійних об’єднаннях: член Всеукраїнської асоціації 
Монтессорі-вчителів (2009). Коло наукових інтересів: методика 
М. Монтессорі.

ГУДЗЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ (20.10.1946 – 
26.01.2007) – методист відділу роботи з персоналом ПОІППО (2005–
2007). Фахова діяльність: учитель історії авдіївської середньої 
школи Сосницького району чернігівської області (1968), директор 
Сш № 18 м. Полтави (1975–1982); вихователь Полтавської облас-
ної школи-інтернату імені Н. К. Крупської (1982–1998); інспектор 
(2000–2002), методист навчального відділу ПОІППО (2000–2005). 
Спеціаліст вищої категорії. В. В. Гудзенко проводив значну робо-
ту з організаційно-методичного забезпечення атестації педаго-
гічних працівників області. Створив банк даних учителів, яким 
присвоєно звання «Учитель-методист», «Вихователь-методист». 
Був серед перших, хто створював «Новини ПОІППО», розробляв 
навчально-методичні матеріали, рекомендації, положення, сцена-
рії. Кожного року видавав анатований каталог «адреси передового 
педагогічного досвіду Полтавщини». Володимир Васильович був 
душею колективу інституту. На кожне свято працівники ПОІППО 
чули його чудові, власно складені віршовані привітання. У 2002 р. 
методист видав збірку інтимної лірики «Незавершена муза».

ГУЗ КОСТЯНТИН ЖОРЖОВИЧ – доктор педагогічних наук, за-
ступник директора НМц інтеграції змісту освіти, провідний на-
уковий співробітник Інституту педагогіки НаПН України, доцент 
кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського 
(за сумісництвом). Освіта: Полтавський державний педаго-
гічний інститут імені В.  Г.  Короленка, фізико-математичний 
факультет: учитель фізики і математики (1990). Академічний до-
свід: молодший науковий співробітник (1994–1997), старший на-
уковий співробітник (1998-2008), провідний науковий співробітник 
Інституту педагогіки НаПН України (2009) й науково-дослідний 
інститут джерел світла (1992–1994). Гранти на проекти: 1995 р. – 
«Розвиток мислення молодших школярів» (МФВ); 1996 р. – видання 
підручників «Довкілля» для 5–6 класів (МФВ). Коло наукових ін-
тересів: дидактичні та методичні основи галузевого підходу до фор-
мування змісту освіти, методична система цілісного викладання 
змісту освітньої галузі в навчальному процесі; концепція системи 
підручників до освітньої галузі; розробка критеріїв і рівнів діагнос-
тики цілісності знань, сформованості образу світу, образу природи. 
Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України» (2003). 

ДЕМЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист відді-
лу засобів навчання ПОІППО. Освіта: філологічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
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В.  Г.  Короленка (2000), факультет перепідготовки Полтавського 
університету споживчої кооперації України за спеціальністю 
«Фінанси». Фахова діяльність: учитель української мови і літера-
тури середньої школи № 38 м. Полтави (2000–2002), бухгалтер від-
ділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю центрального 
відділення Ощадбанку №  8449 м. Полтави (2003–2006), з 2007 р. 
– методист відділу засобів навчання ПОІППО. Відзнаки та наго-
роди: подяка ПОІППО (2010).

ДЗюБА ЛюДМИЛА ПЕТРІВНА (05.12.1944 – 09.06.2005) – мето-
дист відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО 
(2001–2005). Освіта: харківський державний педагогічний інсти-
тут імені  Г.  С.  Сковороди за спеціальністю «Вчитель російської 
мови і літератури» (1972). Фахова діяльність: учитель початкових 
класів середньої школи № 35 м.  харкова (1965–1971), середньої 
школи № 66 НДР (1971–1975), шкіл Іванівського та Білогорського 
районів амурської області (1975–1983), учитель історії, пізніше 
вчитель початкових класів чССР (1983–1988), вихователь групи 
продовженого дня, учитель початкових класів середньої школи № 
30 м. Полтави (1988), методист кабінету початкових класів ПОІУВ 
(1988), методист відділу педагогічних технологій (1993–2001). Коло 
професійних інтересів: проблема впровадження педагогічної тех-
нології розвивального навчання в умовах початкової школи. 

ДИКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – методист  вищої катего-
рії кафедри педагогічної майстерності ПОІППО. Освіта: філо-
логічний факультет Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В.  Г.  Короленка (1992), пройшла стажування 
при ПДПУ (2006). Фахова діяльність: 1992–1995 рр. – учи-
тель української мови і літератури; 1995–1997 рр. – завідувачка 
Стовбинодолинського дошкільного закладу Новосанжарського 
району; 1997–2004 рр. – учитель російської мови та зарубіж-
ної літератури Зачепилівської ЗОш І-ІІ ст. імені Б.  Олійника 
Новосанжарського району; з 2005 р. – методист вищої категорії 
кафедри педагогічної майстерності ПОІППО. Відзнаки та наго-
роди: лауреат обласного конкурсу «Учитель року–2004» у номі-
нації «Зарубіжна література». 

ДІДІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА – методист відділу ро-
боти з персоналом ПОІППО (з 2006  р.). Освіта: природничий 
факультет Полтавського державного педагогічного університе-
ту імені В.  Г.  Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Біологія. Психологія» та економічний факуль-
тет Полтавського університету споживчої кооперації України за 
спеціальністю «Фінанси». Фахова діяльність: учитель біології 
абрамівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Машівського райо-
ну (2001–2004). Відзнаки та нагороди: грамота ГУОН Полтавської 
ОДа, подяки ПОІППО.
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ДМИТРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ – методист відділу засобів на-
вчання ПОІППО (з 2006  р.). Освіта: фізико-математичний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В.  Г.  Короленка (1965). Фахова діяльність: учитель фізики 
Миколаївської середньої школи Решетилівського району (1965–
1968), старший викладач Полтавського вищого зенітного артиле-
рійського червонопрапорного командного училища (1968–1972), 
старший викладач Полтавського вищого військового командно-
го училища зв’язку (1972–1978), завідувач кабінету технічних за-
собів навчання, завідувач кабінету інформатики та тЗН, завід-
увач кабінету нових інформаційних технологій, завідувач відділу 
природничо-математичних дисциплін, методист відділу засобів 
навчання ПОІППО (1978–по т.  ч.). Коло наукових інтересів: ін-
новаційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології в 
навчально-виховному процесі, перспективи розвитку технологій: 
від електронного навчання до мобільного. Відзнаки та нагороди: 
«Відмінник освіти УРСР» (1991), Почесні грамоти МОН України 
(1995, 1999), аПН України (2005), подяки МОН України спільно з 
Дирекцією освітніх програм корпорації Intel в Україні (2004, 2008, 
2009).

ДРУЖИНІНА АННА ВІКТОРІВНА – методист редакційно-
видавничого відділу ПОІППО. Освіта: архітектурний факуль-
тет Полтавського державного технічного університету іме-
ні ю. Кондратюка за спеціальністю «Дизайн архітектурного серед-
овища» (1995–2001), аспірантура при кафедрі теорії, історії та син-
тезу мистецтв в архітектурі Національної академії образотворчих 
мистецтв й архітектури (2001–2004). Фахова діяльність: з 2005 р. 
– методист редакційно-видавничого відділу ПОІППО. Коло на-
укових інтересів: семантика, символіка в образотворчих мисте-
цтвах і архітектурі. 

єРМАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – кандидат історичних наук, 
доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО. Освіта: істо-
ричний факультет Полтавського державного педагогічного інсти-
туту імені В. Г. Короленка (1969). Академічний досвід: з 1969 року 
працює в Полтавському державному педагогічному інституті імені 
В. Г. Короленка (асистент кафедри історії СРСР та УРСР, з 1975 р. 
– старший викладач кафедри історії СРСР і УРСР, з 1979 р. – до-
цент кафедри історії СРСР і УРСР, з 1991 р. – завідувач кафедри 
спеціальних історичних дисциплін і географії, з 1994 р. працює за 
сумісництвом в ПОІПОПП методистом, потім доцентом кафедри 
методики змісту освіти. З 1993 р. – голова Полтавського відділення 
асоціації дослідників голодоморів в Україні хх століття. Протягом 
одинадцяти років є заступником головного редактора наукового 
збірника «Історична пам’ять». Коло наукових інтересів: дослі-
дження історії України та Полтавщини. Є автором 290 друкованих 
праць. Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України» (2004), 
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заслужений діяч науки і техніки України (2007), лауреат обласної 
премії імені Панаса Мирного.

ЖАРА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – завідувачка канцелярії 
ПОІППО (з 2009  р.). Освіта: фізико-математичний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка (2008). Фахова діяльність: з 2008 року – лаборант 
кафедри філософії та економіки освіти. 

ЖДАНюК ЛюДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА – методист центру 
практичної психології і соціальної роботи ПОІППО. Освіта: 
Красноградське педагогічне училище – шкільне відділення: учи-
тель початкових класів (1996); харківський державний педагогіч-
ний університет імені Г. С. Сковороди – соціально-психологічний 
факультет: практичний психолог (2001). Фахова діяльність: 
практичний психолог в обласній психолого-медико-педагогічній 
консультації (2000–2003), з 2003 р. – методист центру практичної 
психології і соціальної роботи ПОІППО з напрямку: науково-
методичне забезпечення діяльності практичних психологів 
професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ I-II рівнів акре-
дитації, шкіл-інтернатів, спеціальних навчальних закладів. Коло 
наукових інтересів: особливості емоційного ставлення до навчан-
ня дітей, які виховуються в закладах інтернатного типу; проблеми 
суїцидальної поведінки; психологія сирітства.

ЗАєцЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА – методист навчального відділу 
ПОІППО. Освіта: геолого-географічний факультет харківського 
державного університету імені  М.  Горького (1990). Фахова ді-
яльність: старша піонервожата, учитель географії, директор 
Филенківської ЗОш І-ІІІ ст. чутівського району Полтавської об-
ласті (1983–2000), методист ПОІППО (з 2000 р.), методист кафедри 
філософії та економіки освіти (2000–2005), з 2005 р. – методист на-
вчального відділу. Коло наукових інтересів: економічна освіта в 
загальноосвітніх навчальних закладах.

ЗАйЧЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА – методист навчального відді-
лу ПОІППО з питань дистанційного навчання (з 2005 р.). Освіта: 
історичний факультет Одеського державного університету іме-
ні  І.  М.  Мечникова (1982). Фахова діяльність: учитель історії 
Фрунзівської середньої школи Фрунзівського району Одеської об-
ласті (1982–1983), викладач історії і суспільствознавства СПтУ № 
45 м. хорола (1983–1987), учитель історії Вергунівської ЗОш І-ІІІ 
ст. хорольського району Полтавської області (1987–2005), з 2005 
року – методист навчального відділу ПОІППО з питань дистан-
ційного навчання. Коло наукових інтересів: організація та впро-
вадження дистанційного навчання в освітніх закладах, формуван-
ня навчального середовища дистанційного навчання. Відзнаки та 
нагороди: «Відмінник освіти України» (2002).
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ЗЕЛюК ВІТАЛІй ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат педагогічних 
наук, ректор Полтавського обласного інституту післядиплом-
ної педагогічної освіти імені М.  В.  Остроградського (з 2008  р.), 
доцент кафедри менеджменту освіти. Освіта: історичний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка (1979–1983), аспірантура НДІ педагогіки аПН 
України та НДІ педагогіки й психології професіональної освіти 
аПН України (1991–1994). Академічний досвід: учитель історії 
Сш № 11 м. Сміли черкаської області, викладач вищих навчальних 
закладів м. Полтави, завідувач інформаційно-аналітичного секто-
ра Полтавської ОДа, керівник центру соціальних досліджень та 
Полтавського агентства розвитку територій. Коло наукових ін-
тересів: навчання дорослих, менеджмент освіти, соціологія гро-
мадської думки.

ЗЕМЛЯКОВА НАТАЛІЯ юРІЇВНА – оператор електронно-
обчислювальних машин редакційно-видавничого відділу ПОІППО. 
Освіта: психолого-педагогічний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2009). 
Фахова діяльність: з 1995 р. – оператор редакційно-видавничого 
відділу ПОІППО.

ЗОЛОТУХІНА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА – проректор із загаль-
них питань (з 2010 р.), доцент кафедри філософії та економіки освіти 
ПОІППО. Освіта: фізико-математичний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1978), 
Одеський інститут політології та соціального управління (1991). 
Фахова діяльність: з 1991  р. – проректор із науково-методичної 
роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти імені М. В. Остроградського. З 1997 р. – викладач 
кафедри філософії та економіки освіти. Коло наукових інтер-
есів: методичні питання впровадження критичного мислення в 
навчально-виховний процес сучасної загальноосвітньої школи, 
організаційно-методичне забезпечення післядипломної педаго-
гічної освіти. Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України», 
грамота Міністерства освіти України (1995), грамоти Міністерства 
освіти і науки України (2005, 2007), обласної державної адміністра-
ції, управління освіти і науки Полтавської ОДа.

ІЛЬЧЕНКО ВІРА РОМАНІВНА – доктор педагогічних наук, про-
фесор, дійсний член НаПН України, директор НМц інтеграції 
змісту освіти НаПН України, завідувачка лабораторії інтеграції 
змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України, професор ка-
федри методики змісту освіти ПОІППО (за сумісництвом). Освіта: 
Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького, фізико-
математичний факультет, учитель фізики і основ виробництва 
(1954–1959). Академічний досвід: учитель фізики, математики; 
інспектор райвно; доцент, професор кафедри методики фізики 
ПДПІ, дійсний член аПН України (1999); член-кореспондент аПН 
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України (1994); професор, доцент кафедри теоретичної фізики та 
методики викладання фізики Полтавського державного педагогіч-
ного інституту імені В. Г. Короленка (1987–1994), доцент кафедри 
фізики та методики фізики Мозирського педагогічного інституту 
(1978–1987); учитель фізики чорнобильської Сш №  1 Київської 
області (1962–1978); інспектор чорнобильського райвно (1961); 
учитель фізики Барахтянської середньої школи Васильківського 
району (1959–1960). Гранти на проекти: 1995 р. – Розвиток мис-
лення молодших школярів (МФВ); 1996 р. – видання підручни-
ків «Довкілля» для 5–6 класів (МФВ). Коло наукових інтересів: 
інтеграція змісту освіти, продуктивність навчання, фундамента-
лізації знань, система навчально-методичних комплектів (про-
грам, підручників, посібників для вчителів і учнів) до освітніх 
галузей «Людина і світ», «Природознавство». Відзнаки та наго-
роди: «Отличник образования СССР» (1975); «Відмінник освіти 
України» (1997); медаль К. Д. Ушинського (2007).

ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСІй ГЕОРГІйОВИЧ – кандидат педагогіч-
них наук, старший науковий співробітник лабораторії інтеграції 
змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України, доцент кафе-
дри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені  М.  В.  Остроградського 
(за сумісництвом). Освіта: фізичний факультет Гомельського 
державного університету. Академічний досвід: науковий співро-
бітник Полтавської обсерваторії (1991–1995), науковий співробіт-
ник Інституту педагогіки аПН України (1997–2000), старший на-
уковий співробітник Інституту педагогіки НаПН України (2000–
2009). Коло наукових інтересів: теоретичні та методичні основи 
організації природовідповідного навчального середовища учнів 
12-річної школи. Проектування обладнання кабінетів: довкілля 
(1–6 кл.), природознавства (5–6 кл.), природознавства (10–12 кл.); 
природовідповідність засобів навчання, комп’ютерні технології в 
навчальному процесі. 

ІНОЗЕМцЕВ ВІКТОР АНАТОЛІйОВИЧ – в.  о.  доцента ка-
федри менеджменту освіти ПОІППО. Освіта: харківський дер-
жавний університет імені О.  М.  Горького (1984). Фахова діяль-
ність: асистент кафедри історії КПРС і наукового комунізму 
(1984–1985), інструктор, лектор відділу пропаганди і агітації 
Великобагачанського райкому партії (1985–1986), перший секре-
тар Великобагачанського райкому ЛКСМ України (1986–1989), ди-
ректор Великобагачанської середньої школи, учитель історії (1989–
1990), голова Великобагачанської райдержадміністрації райкому 
партії (1990–1991), учитель історії і географії Великобагачанської 
середньої школи (1991–1994), голова Великобагачанської держав-
ної адміністрації (1994–1998), 1998–2005 рр. – голова районної 
ради Великобагачанського району, 2005–2005 рр. – в.  о. заступ-
ника голови Полтавської обласної державної адміністрації, 2005–
2006 рр. – перший заступник голови Полтавської облдержадміні-
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страції, 2006–2007 рр. – проректор ПОІППО. З 2007 р. – директор 
Полтавського кооперативного технікуму. Коло наукових інтер-
есів: історія, географія, менеджмент, політика. Відзнаки та наго-
роди: подяка центральної спілки споживчих товариств України 
(2007).

ІЩЕНКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА – методист центру педаго-
гічних інновацій та інформації ПОІППО (з 2000  р.). Освіта: фі-
лологічний факультет Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Українська мова 
і література, англійська мова» (1995). Фахова діяльність: учитель 
іноземної мови середньої школи № 2 м. Полтави, викладач англій-
ської мови УМСа (1995–2000), методист редакційно-видавничого 
відділу ПОІППО (1998–2000). Займається перекладами текстів 
науково-педагогічної тематики, у колі наукових інтересів – сучасна 
англомовна термінолексика сфери освіти.

КАЛІБЕРДА ГАЛИНА АНТОНІВНА – методист з питань поза-
шкільної роботи, здорового способу життя та факультативного 
курсу «християнська етика» ПОІППО. Освіта: Лисичанське пе-
дагогічне училище за спеціальністю «Вихователь дошкільного 
навчального закладу» (1967–1970), факультет педагогіки та пси-
хології Слов`янського державного педагогічного інституту: ви-
кладач дошкільної педагогіки та психології, методист (1972–1976). 
Фахова діяльність: завідувачка дитячого сектора Будинку куль-
тури м. артемівська Луганської області, вихователь, методист до-
шкільних навчальних закладів № 41, 28 м. Кременчука (1976–1978), 
секретар комсомольської організації Кременчуцького педагогіч-
ного училища імені а. С. Макаренка, по закінченню ВНЗ – викла-
дач педагогіки, методик природознавства та фізичного виховання 
Кременчуцького педагогічного училища імені  а.  С.  Макаренка 
(1978–1986), методист відділу початкового навчання (1986), мето-
дист відділу дошкільного виховання (1987–1993), методист відділу 
методики виховання ПОІППО (з 1993 р.). Коло наукових інтер-
есів: ефективність форм і методів навчання та виховання обда-
рованої дитини в позашкільному навчальному закладі; впрова-
дження інноваційного проекту здоров`язберігаючих технологій 
як умови формування культури здоров`я школярів; залучення 
учнів до культури предметного діалогу шляхом проведення інте-
лектуальної правовиховної гри «Дебати»; актуальні проблеми ви-
вчення курсів духовно-морального спрямування: «християнська 
етика в українській культурі» та «Основи православної культу-
ри»; підвищення ролі дитячо-юнацьких, громадських організацій 
та об`єднань за інтересами. Відзнаки та нагороди: «Відмінник 
освіти України» (2004), нагороджена Знаком МОН України імені 
а.  С.  Макаренка (2007), номінант Почесних грамот цК ВЛКСМ 
(1981), МОН України (2000, 2002, 2005), Полтавської ОДа (1999, 
2004, 2002, 2005).
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КАЛІНІЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист з ін-
клюзивної освіти відділу дошкільної, початкової та спеціаль-
ної освіти ПОІППО (з 2010  р.). Освіта: природничий факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 
освіти. Біологія. Психологія» (2006). Фахова діяльність: учитель 
біології та практичний психолог Дніпродзержинської загальноос-
вітньої школи № 7 Дніпропетровської області (2005–2008), лабо-
рант кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (2009). Коло на-
укових інтересів: соціальна адаптація та інтеграція в суспільство 
дітей з особливими освітніми потребами. Відзнаки та нагороди: 
грамота управління освіти і науки м. Дніпродзержинська (2008), 
подяка ПОІППО (2010).

КАЛюЖНА юЛІЯ ІВАНІВНА – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри педагогічної майстерності ПОІППО, кафедри 
психології ПНПУ. Освіта: Полтавський державний педагогічний 
інститут імені В.  Г.  Короленка (1975), Київський державний уні-
верситет імені т. Г. шевченка (1979). Академічний досвід: з 1980 – 
асистент, старший викладач, доцент кафедри психології ПНПУ, з 
1996 р. – доцент кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (за 
сумісництвом). Коло наукових інтересів: психологічні основи 
розвитку пізнавальних і професійних інтересів сучасної моло-
ді; робота з обдарованими дітьми. Тема кандидатської дисерта-
ції: «Психологічні основи формування спрямованості на трудо-
ву діяльність у підлітків». Членство в наукових і професійних 
об’єднаннях: член товариства психологів України. 

КАНІВЕцЬ ЗОЯ МИКОЛАЇВНА – методист відділу ліцензуван-
ня та атестації навчальних закладів області ПОІППО (з 2007 р.). 
Освіта: філологічний факультет Полтавського державного педаго-
гічного інституту імені В. Г. Короленка, аспірантура Полтавського 
державного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка (з 
2007 р.). Фахова діяльність: учитель української мови і літерату-
ри в Полтавській ЗОш І–ІІІ ст. № 18 (1995), а з 2001 р. – заступ-
ник директора з виховної роботи названого закладу, має звання 
«Учитель-методист». Коло наукових інтересів: працює над дисер-
таційним дослідженням з теми «теорія та практика педагогічної 
реабілітації дітей із порушенням поведінки в умовах середнього 
загальноосвітнього навчального закладу». Відзнаки та нагороди: 
грамоти та подяки виконкому Київської в місті Полтаві районної 
ради, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської 
ради, ПОІППО.

КАРНАУХ ОКСАНА ІВАНІВНА – оператор відділу роботи з 
персоналом ПОІППО. Освіта: закінчує юридичний факультет 
Полтавського інституту економіки і права Вищого навчального 
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
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«Україна» за спеціальністю «Правознавство». Фахова діяльність: 
оператор відділу роботи з персоналом ПОІППО (з 2007 р.).

КАСЬЯНЕНКО єВДОКІЯ ІВАНІВНА – юрист ПОІППО. Освіта: 
юридичний факультет Київського ордена Леніна державного уні-
верситету імені т. Г. шевченка за спеціальністю «Правознавство». 
Фахова діяльність: Зіньківський районний відділ соціального за-
безпечення – інспектор по пенсіях (1970–1973); Полтавський об-
ласний відділ соціального забезпечення – інспектор (1973–1974); 
Полтавський ремонтно-механічний завод – бухгалтер, старший 
бухгалтер (1974); чутівська державна нотаріальна контора – дер-
жавний нотаріус (1974–1976); Карлівська державна нотаріальна 
контора – державний нотаріус (1976–1977); Перша Полтавська 
державна нотаріальна контора – консультант, державний нотаріус 
(1977–1983); Полтавський завод «Знамя» – юрисконсульт, старший 
юрисконсульт (1983–1986); НДІ «емальхіммаш» – юрисконсульт І 
категорії (1987–1997); Полтавська регіональна митниця – старший 
юрисконсульт (1997–2002); Управління Державного казначейства 
в Полтавській області – начальник юридичного відділу (2002–
2005); ПОІППО – надання юридичних послуг за трудовою угодою 
(з  2006  р.). Коло професійних інтересів: опрацювання законо-
давчої бази та судової практики. Відзнаки та нагороди: Дошка 
Пошани (1989), подяки Управління юстиції Полтавського облви-
конкому (1982), Полтавської обласної ради (2000), Ленінської ра-
йонної ради в м. Полтаві (2000), дві подяки Полтавської митниці 
(2001), грамота Східної регіональної митниці (2001), Почесні гра-
моти Державного казначейства України (2002, 2003), Полтавського 
обласного управління юстиції (2004), подяка ПОІППО (2009).

КИРИЛюК МАРИНА ВІКТОРІВНА – проректор із науково-
методичної роботи (з 2010 р.). Освіта: фізико-математичний фа-
культет Полтавського державного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка (2000), магістратура при фізико-математичному 
факультеті Полтавського державного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка (2000–2001). Фахова діяльність: учитель фі-
зики у школі № 30 м.  Полтави (2000–2003), з 2003 р. – методист 
навчального відділу ПОІППО, з 2005 р. – методист вищої катего-
рії відділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО. Коло 
професійних інтересів: робота з обдарованими учнями в кон-
тексті підготовки до олімпіади з інформатики. Навчання вчителів 
«Основам інформаційно-комунікаційних технологій» у системі 
післядипломної педагогічної освіти в рамках програми microsoft 
«Партнерство в навчанні». Здійснює науково-методичний супровід 
викладання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах 
Полтавської області; координатор програм microsoft «Партнерство 
в навчанні», «Профільна школа. Освіта онлайн» і Міжнародного 
конкурсу «Бобер» у Полтавській області. Відзнаки та нагороди: 
«Відмінник освіти України» (2009), грамота Міністерства освіти і 



БІОГРАФІЧНИй ДОВІДНИК ПРАцІВНИКІВ ПОІППО

499

науки України (2007), Почесна грамота Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації (2005).

КИРІєНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ – методист із фізичної куль-
тури та «Захисту Вітчизни» відділу методики виховання ПОІППО 
(з 2007 р.). Освіта: факультет фізичного виховання Вінницького 
державного педагогічного інституту (1971). Фахова діяльність: 
учитель фізичної культури Ємільчинської середньої школи №  1 
Житомирської області (1971–1972), служба у Збройних Силах 
СРСР (1972), учитель фізичної культури загальноосвітньої шко-
ли №  19 м.  Полтави (1972–1982), інспектор, головний спеціаліст 
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
(1982–2007). Має звання «Вчитель-методист». Коло наукових ін-
тересів: особливості проведення уроків фізичної культури в мо-
лодшій школі та уроків фізичної культури з елементами футболу. 
Відзнаки та нагороди: «Відмінник народної освіти УРСР» (1986), 
Почесні грамоти Полтавської обласної державної адміністрації, 
Полтавської обласної ради, МОН України (1997, 2000, 2004).

КІПТІЛИй ІГОР ОЛЕКСІйОВИЧ – завідувач редакційно-
видавничого відділу, методист вищої категорії ПОІППО. 
Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут імені 
В. Г. Короленка (1989–1994), учитель фізики та математики. Курси 
за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» з використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні на-
вчальних предметів відповідно до Державного стандарту загаль-
ної середньої освіти (сертифікат № PolI/101 Pt від 14.11.2004 
р.), тьютор районного рівня; навчання за темою «Державні за-
купівлі в Україні» в Українському університеті фінансів і пра-
ва при тендерній палаті України (свідоцтво № ПГН-5672 від 
21.12.2007 р.), пройшов програму підготовки провідних виклада-
чів для системи післядипломної педагогічної освіти за проектом 
«Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (сертифікат № 52 від 
31.01.2008 р.). Фахова діяльність: відповідальний секретар і член 
редакційної ради науково-методичного журналу для педагогів 
«Постметодика», член Полтавського обласного первинного осе-
редку Всеукраїнської громадської організації «асоціації лідерів 
освіти України» (з квітня 2006 р.). У 1993–1994 рр. – учитель фі-
зики Розсошинської гімназії Полтавського району Полтавської 
області. Коло наукових інтересів: виставкова та видавнича діяль-
ність у науково-методичній роботі.

КЛЕПКО СЕРГІй ФЕДОРОВИЧ – доктор філософських наук, 
доцент, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філо-
софії та економіки освіти ПОІППО, головний редактор журна-
лу «Постметодика». Освіта: харківський державний універси-
тет – механіко-математичний факультет: математик, викладач 
математики (1971–1976); курси підвищення кваліфікації наці-
ональних кадрів товариства Знання України за спеціальністю 
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«Українознавство: актуальні проблеми історії України та україн-
ства» (2001); курси підвищення кваліфікації Міністерства освіти і 
науки України, Інституту вищої освіти аПН України, Канадсько-
Українського проекту «Демократична освіта» з викладання курсу 
«Основи демократії» у вищій школі (2002). Випускник програми 
«International visitor Program» Бюро з освітніх і культурних про-
грам Сша (ВеСа) Держдепартаменту Сша (2002). Академічний 
досвід: тренер семінару «Викладання курсу «Основи демократії» 
у вищій школі» Канадсько-Українського проекту «Демократична 
освіта» та Інституту вищої освіти аПН України (2003); стар-
ший науковий співробітник Інституту педагогіки аПН України, 
м. Київ (за сумісництвом, 1993–1998); завідувач кафедри філосо-
фії та економіки освіти (2003–т. ч.), доцент кафедри гуманітарних 
дисциплін ПОІППО (1993–2003); методист Полтавського інсти-
туту удосконалення вчителів (1991–1992); учитель математики 
Глобинської школи №  1 (1976–1978). Редакторська  діяльність: 
член редколегії тижневика «Управління освітою. часопис для ке-
рівників освітньої галузі» (2001–т. ч.), головний редактор журналу 
«Постметодика» (1993–т. ч.). Гранти на проекти: 1995 р.– видання 
журналу «Постметодика» (МФВ); 2000 р. – створення Ресурсного 
центру з громадянської освіти в Полтавській області за сприяння 
Бюро з освітніх і культурних програм Сша (ВеСа) і адміністру-
вання Ради Міжнародних досліджень і обмінів ІreX. Коло науко-
вих інтересів: філософія освіти, інтеграція знань, соціальна філо-
софія, менеджмент. Тема кандидатської дисертації: «Плюралізм і 
самоуправління як принципи соціальної самоорганізації» (1992). 
Тема докторської дисертації: «Репрезентація знань в освітньому 
просторі (філософський аспект)» (2009). Відзнаки та нагороди: 
«Відмінник освіти України» (1998), лауреат громадської премії 
Всеукраїнської експертної мережі «експерт року – 2006» у галузі 
освіти, переможець конкурсу «Педагогічна публіцистика року – 
2007» у номінації «Освітня політика» Всеукраїнського часопису 
«Управління освітою» видавництва «шкільний світ».

КОВАЛЕНКО ВАЛЕРІй СЕРГІйОВИЧ – кандидат хімічних 
наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії інтегра-
ції змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України (за суміс-
ництвом). Освіта: хімічний факультет Дніпропетровського дер-
жавного університету: хімік, біолог (1971). Академічний досвід: 
доцент кафедри хімії Дніпропетровського національного університету 
(з 1982 р.), старший науковий співробітник лабораторії інтеграції 
змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України (за сумісни-
цтвом). Коло наукових інтересів: інтеграція змісту природни-
чої освіти в середній і вищій школі, історія і філософія природо-
знавства та хімії, теорія і практика електроосадження металів. 
Відзнаки та нагороди: заслужений викладач Дніпропетровського 
національного університету (2006).
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КОВАЛЕНКО ОЛЬГА ПАВЛІВНА – методист відділу гума-
нітарних дисциплін ПОІППО. Освіта: філологічний факуль-
тет Ніжинського державного педагогічного інституту іме-
ні  М.  В.  Гоголя за спеціальністю «Учитель української мови і лі-
тератури» (1977). Фахова діяльність: учитель української мови і 
літератури (учитель-методист, вища кваліфікаційна категорія) 
сільської школи Сумської області, організатор середньої шко-
ли № 31 м. Полтави, заступник директора середньої школи № 34 
(1977–1994). З 1995 р. – методист відділу гуманітарних дисциплін, 
з 1996 р. виконує обов’язки завідувачки відділу гуманітарних дис-
циплін. З 2003 року – старший викладач кафедри методики зміс-
ту освіти ПОІППО (за сумісництвом). Коло наукових інтересів: 
методичні засади формування мовної і літературної компетенції 
вчителя; мовна культура педагогічних працівників; утверджен-
ня державної мови та її функціонування на теренах Полтавщини. 
Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Полтавського обкому 
профспілки працівників освіти і науки (2003), Почесна грамо-
та Полтавської ОДа (2004), Почесна грамота Міністерства осві-
ти і науки України (2006), грамоти управління освіти і науки 
Полтавської ОДа (2005, 2007), лауреат обласної літературної пре-
мії імені І. П. Котляревського (2008), «Відмінник освіти України» 
(1997).

КОЗАК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА – методист природничо-
математичного відділу ПОІППО (з 2001 р.) Освіта: у 1981 р. всту-
пила до Саратовського педагогічного інституту імені К. Федіна, у 
1983 р. перевелась до Полтавського державного педагогічного ін-
ституту імені В. Г. Короленка, який закінчила в 1986 р. і отримала 
спеціальність «Учитель біології». Пройшла навчання за програмою 
Світового банку та МОН України (2007). Фахова діяльність: учи-
тель біології в загальноосвітніх навчальних закладах Саратовської 
області та м. Полтави. З 2007 р. – здобувач наукового ступеня кан-
дидата педагогічних наук Інституту проблем виховання академії 
педагогічних наук України. Коло наукових інтересів: формування 
навичок здорового способу життя у підлітків при вивченні біології 
в основній школі. Відзнаки та нагороди: Почесний диплом МОН 
України, аПН України (2007); грамота Міжнародного альянсу 
з ВІЛ/СНІДу в Україні, МОН України (2007); грамота УОН 
Полтавської ОДа (2007); подяка МОН України (2006); Почесна 
грамота МОН України (2006); «Відмінник освіти України» (2004); 
Почесна грамота МОН України (2004).

КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР єВГЕНОВИЧ – методист редакційно-
видавничого відділу ПОІППО, літературний редактор журналу 
«Постметодика» (з 2004). Освіта: Полтавський державний педаго-
гічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка 
і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова 
і література (німецька)» (2004). З 2004  р. по 2005  р. – Київський 
національний торгівельно-економічний університет, Інститут ви-
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щої кваліфікації, спеціальність «економіка підприємства». Фахова 
діяльність: педагог-організатор у дитячому оздоровчому таборі 
«енергодар» Ват «Энергодарстрой», дитячому оздоровчому табо-
рі «Лазурная радуга» (смт. Кирилівка), керівник гуртка у гімназії 
№  21 м.  Полтави, учитель української мови і літератури гімна-
зії №  21 м.  Полтави, редактор телебачення Полтавської обласної 
державної телерадіокомпанії «Лтава», вихователь у Полтавській 
школі-інтернаті № 1, референт, діловод у Регіональному фонді під-
тримки підприємництва по Полтавській області, учитель німець-
кої мови у ЗОш № 34 м. Полтави. З 2007 р. – аспірант Інституту 
проблем виховання НаПН України (м. Київ). Коло наукових ін-
тересів: працює над дисертацією «Профілактика бездоглядності 
серед підлітків у школах Німеччини».

КОЛЕСНІКОВА юЛІЯ ВІКТОРІВНА – оператор комп’ютерного 
набору відділу роботи з персоналом ПОІППО (з 2009 р.). Освіта: 
філологічний факультет Полтавського державного педагогічно-
го університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Викладач 
англійської мови та зарубіжної літератури», магістратура 
ПДПУ(2005). 

КОРОЛЕХ ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА – методист відділу зо-
внішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО. 
Освіта: психолого-педагогічний факультет Полтавського держав-
ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціаль-
ністю «Вчитель початкових класів» (2003). Фахова діяльність: ла-
борант кафедри педагогічної майстерності інституту (1996–2000), 
завідувачка канцелярії (2001–2002), методист відділу роботи з пер-
соналом (2003–2007), з травня 2007 р. – завідувачка відділу зовніш-
нього оцінювання та моніторингу якості освіти. Відзнаки та наго-
роди: грамоти ГУОН Полтавської ОДа, ПОІППО, Полтавського 
обкому профспілки працівників освіти і науки.

КОРОЛюК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА – кандидат  педаго-
гічних  наук, доцент, завідувачка кафедри менеджменту осві-
ти ПОІППО. Освіта: Мещовське педагогічне училище (Росія) 
за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти» 
(1994); Калузький державний педагогічний університет іме-
ні К. е. циолковського (Росія) за спеціальністю «Вчитель російської 
мови і літератури» (1999). Академічний досвід: учитель російської 
мови і літератури ЗОш І-ІІІ ст. № 31 м. Калуги (1994–1996), учитель 
російської мови та зарубіжної літератури НВК № 5 м. шепетівки 
хмельницької області; старший викладач (з 2001  р.); доцент (з 
2003  р.), завідувачка кафедри менеджменту освіти ПОІППО (з 
2008 р.). Коло наукових інтересів: менеджмент освіти, управлін-
ня школою, управлінська культура керівника загальноосвітнього 
навчального закладу. Відзнаки та нагороди: грамота ПОІППО 
(2003); грамоти управління освіти і науки Полтавської ОДа (2004, 
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2007); Почесний диплом четвертої виставки-презентації «Освіта 
України «Інноваційні технології навчання»» (2007).

КОРФ ІЛОНА ВІКТОРІВНА – методист відділу дошкільної, 
початкової та спеціальної освіти ПОІППО (з 2005  р.). Освіта: 
Кременчуцьке педагогічне училище імені а. С. Макаренка за спе-
ціальністю «Дошкільне виховання» (1994), Полтавський держав-
ний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальніс-
тю «Дошкільне виховання» (1997). Фахова діяльність: вихователь 
дошкільного закладу № 43 м. Полтави (1999–2003). З 2003 р. – ме-
тодист навчального відділу ПОІППО. Коло професійних інтере-
сів: створення розвивального життєвого середовища для дітей до-
шкільного віку та впровадження у практику роботи ДНЗ сучасних 
педагогічних технологій та інновацій.

КОРШУНОВА ТЕТЯНА ЛУКІВНА – методист-координатор об-
ласного методичного тренінгового центру природного розвитку ди-
тини ПОІППО. Освіта: дефектологічний факультет Московського 
державного педагогічного інституту імені  В.  І.  Леніна (1970) за 
спеціальністю «Логопедія», Український освітній Монтессорі-
центр (м. Київ, 2002). Фахова діяльність: логопед у дошкільному 
закладі (1972), методист СНВК № 10 (2001), з дня заснування – ди-
ректор обласного методичного центру природного розвитку дити-
ни ПОІППО (2001–2009), у серпні 2009 року перейшла на посаду 
методиста-координатора центру. Коло наукових інтересів: мето-
дика М. Монтессорі, інноваційні процеси в дошкільному закладі, 
програми розвитку дитини дошкільного віку. Членство в науко-
вих і професійних об’єднаннях: член Всеукраїнської асоціації 
Монтессорі-вчителів (2009). Відзнаки та нагороди: «Відмінник 
освіти України» (2000).

КОРЯГІНА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА – старший викладач кафедри 
методики змісту освіти ПОІППО. Освіта: біологічний факультет 
Київського національного університету імені  тараса шевченка 
за спеціальністю «Біолог, біохімік, викладач біології» (2005). 
Академічний досвід: з 2005 р. – старший викладач кафедри мето-
дики змісту освіти ПОІППО. Коло наукових інтересів: дидактич-
ні умови підготовки вчителів до проведення експериментальних 
досліджень з природознавства.

КОШЛЯК ГАННА СТЕПАНІВНА (14.01.1938–?  08.2002) – ме-
тодист відділу педагогічних технологій ПОІППО (1993–1999). 
Освіта: Глухівський педагогічний інститут за спеціальністю 
«Вчитель початкових класів» (1963). Фахова діяльність: стар-
ша піонервожата, вчитель початкових класів середньої школи 
№ 21 м. Полтави (1956–1962), вчитель початкових класів школи-
інтернату м. Лубен (1962–1968). середньої школи № 14 м. Полтави 
(1968–1973), середньої школи №63 ГРВН НДР (1973–1977), серед-
ньої школи № 14 м.  Полтави (1977–1983), методист початкових 
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класів ПОІУВ (з 1983 р.), завідувачка кабінету початкових класів 
(1983–1993). Відзнаки та нагороди: грамота Міністерства народ-
ної освіти, «Відмінник народної освіти».

КРАВЧЕНКО ЛюБОВ МИКОЛАЇВНА – доктор педагогічних 
наук, доцент кафедри менеджменту освіти ПОІППО. Освіта: істо-
ричний факультет Полтавського державного педагогічного інсти-
туту імені В. Г. Короленка (1978). Академічний досвід: 1999–2002 
рр. – викладач ПОІППО. З 2002 р. – викладач Полтавського дер-
жавного педагогічного університету імені  В.  Г.  Короленка. член 
спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисерта-
цій з педагогіки (м. Полтава). Коло наукових інтересів: менедж-
мент освіти, неперервна поетапна компетентнісно-концентрична 
підготовка менеджера освіти. Тема кандидатської дисертації: 
«Професійна діагностика вчителя як технологія управлінської ді-
яльності». Тема докторської дисертації: «Наукові основи підго-
товки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти» 
(2009). Відзнаки та нагороди: грамота Полтавської обласної ради.

КРАВЧЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА – проректор із навчаль-
ної роботи, доцент кафедри методики змісту освіти ПОІППО. 
Освіта: природничий факультет Полтавського державного педа-
гогічного інституту імені В.  Г.  Короленка (1986). Фахова діяль-
ність: методист відділу природничо-математичних дисциплін 
(з 1999 р.), проректор інституту (з 2005 р.). З 2008 р. – викладач 
кафедри методики змісту освіти. Коло наукових інтересів: мето-
дичні питання впровадження зовнішнього незалежного оціню-
вання в навчально-виховний процес сучасної загальноосвітньої 
школи, організації та проведення моніторингових досліджень та 
організаційно-методичне забезпечення післядипломної педаго-
гічної освіти. Відзнаки та нагороди: грамоти Полтавської ОДа 
(2001), МОН України (2003), «Відмінник освіти України» (2004).

КРИЛЕВЕцЬ МАРИНА ПЕТРІВНА - методист відділу до-
шкільної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО (з 2005  р.) 
Освіта: Кременчуцьке педагогічне училище імені а. С. Макаренка 
(1988  р.), за спеціальністю «Початкове навчання», Полтавський 
державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка (1993), спе-
ціальність «Початкове навчання». Фахова діяльність: учитель по-
чаткових класів Першолиманської ЗОш І-ІІІ ст. Решетилівського 
р-ну (1988–1997), директор Будинку дитячої та юнацької твор-
чості (1997–2001), практичний психолог (2001), спеціаліст відділу 
освіти шишацької РДа (2001–2005). Відзнаки та нагороди: подя-
ки ПОІППО (2006), Управління освіти і науки Полтавської ОДа 
(2008), МОН України (2008), грамоти Управління освіти і науки 
Полтавської ОДа (2007), МОН України (2006).
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КУЛЯєВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – завідувачка відділу, від-
повідальний секретар регіональної експертної ради з ліцензуван-
ня та атестації навчальних закладів області при Головному управ-
лінні освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. Освіта: 
фізико-математичний факультет Слов’янського державного пе-
дагогічного інституту (1979). Фахова діяльність: учитель фізики 
та математики Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів хмельницької області, загальноосвітніх шкіл № 13 
і 18 м. Полтави, має звання «Вчитель-методист». Методист інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти (з 1993 р.), відповідаль-
ний секретар регіональної експертної ради з ліцензування та атес-
тації навчальних закладів області при управлінні освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації (з 1997 р.), завідувачка відділу 
ліцензування та атестації навчальних закладів області (з 2002 р.). 
Коло наукових інтересів: розвиток пізнавального інтересу учнів 
під час вивчення інтегрованого курсу «Довкілля». Відзнаки та 
нагороди: «Відмінник освіти України» (2007), грамоти МОН 
України, управління освіти і науки Полтавської ОДа, грамоти та 
подяки ПОІППО.

КУРєНКОВА ТЕТЯНА єВГЕНІВНА – завідувачка бібліотеки 
ПОІППО (з грудня 2006 р.). Освіта: Київський державний педаго-
гічний інститут іноземних мов (1991) за спеціальністю «англійська 
мова». Фахова діяльність: учитель англійської мови в загально-
освітніх школах № 34 м. Полтави (1991–1992) та № 5 м. Полтави 
(1992–1996). 

ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСАНДР  ОЛЕКСАН ДРОВИЧ  – поміч-
ник із господарської частини ПОІППО (з 2008  р.). Освіта: фа-
культет загальнотехнічних дисциплін Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В.  Г.  Короленка за спеціальністю 
«Вчитель загальнотехнічних дисциплін, праці та креслення» 
(1991). Діяльність: майстер виробничого навчання, вчитель, а 
пізніше – директор Писарівщанського ПтУ № 51 (1981–2003), ви-
конавчий директор тОВ «Світанок» Диканського району (2003), 
заступник генерального директора тОВ «Околиця» Зіньківського 
району (2004–2008). Відзнаки та нагороди: грамоти управління 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Диканської РДа, 
Диканської районної ради.

ЛИТВИНюК ЛюДМИЛА ВІКТОРІВНА – кандидат педагогічних 
наук, в. о. доцента кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (з 
2009 р.). Освіта: філологічний факультет Полтавського державно-
го педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальніс-
тю «Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і літе-
ратура, англійська мова і література» (2000), аспірантура кафедри 
педагогічної майстерності ПДПУ (2002–2005). Академічний до-
свід: учитель української мови і літератури Полтавської середньої 
школи № 6 (2000–2001), викладач кафедри гуманітарних дисциплін 



додатки

506

та іноземних мов, завідувачка денного відділення Полтавського 
відокремленого підрозділу Європейського університету фінансів, 
інформаційних систем, менеджменту та бізнесу (2001–2002), за-
ступник директора з виховної роботи Полтавської загальноосвіт-
ньої школи І–ІІІ ст. № 11, головний спеціаліст управління освіти 
виконавчого комітету Полтавської міської ради (2005–2008). Коло 
наукових інтересів: педагогічне стимулювання професійного 
зростання вчителів засобами проектної діяльності, інтерактивні 
форми роботи з педагогічним колективом загальноосвітнього на-
вчального закладу. Тема кандидатської дисертації: «Педагогічне 
стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів». Спеціальність: теорія та методика профе-
сійної освіти (13.00.04). Відзнаки та нагороди: грамота управлін-
ня освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (2007).

ЛУК’ЯНЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА – методист центру 
практичної психології і соціальної роботи ПОІППО (з 2004  р.). 
Освіта: харківський державний педагогічний університет імені 
Г.  С.  Сковороди – соціально-психологічний факультет: практич-
ний психолог (2000). Відомості про підвищення кваліфікаційного 
рівня: навчання за програмами «Діалог» (2002), «Рівний-рівному» 
(2004), «Психологічна реабілітація дітей, що зазнали сексуально-
го насилля» (2005), «Intel – навчання майбутнього» (2005), «Мій 
вибір – життєвий успіх» (2007), курси підвищення кваліфікації 
керівників районних  (міських) центрів практичної психології і 
соціальної роботи при центральному інституті післядипломної 
педагогічної освіти (2006). Фахова діяльність: практичний пси-
холог у харківському ЗНЗ № 123 (2000–2002); Лелюхівській ЗОш 
І-ІІ ст. Новосанжарського району (2002–2003); ЗОш І-ІІІ ст. № 10 
м.  Полтави (2003–2004). Коло наукових інтересів: здійснення 
організаційно-методичного супроводу роботи практичних психо-
логів загальноосвітніх навчальних закладів. Психологічні аспек-
ти виявлення та розвитку здібностей і обдарувань дітей в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу. Здійснення науково-
методичного супроводу процесу профілізації в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Відзнаки та нагороди: грамота Полтавської 
обласної державної адміністрації, управління освіти і науки 
Полтавської ОДа (2009).

ЛЯШЕНКО АНДРІй ХОМИЧ – науковий співробітник лаборато-
рії інтеграції змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України (за 
сумісництвом). Освіта: хімічний факультет Дніпропетровського 
державного університету: хімік, викладач (1971). Фахова ді-
яльність: директор Дніпровської загальноосвітньої школи 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, науко-
вий співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту 
педагогіки НаПН України (за сумісництвом). Коло наукових ін-
тересів: оздоровлення учнів змістом освіти, продуктивна освіта, 
продуктивна початкова школа «Довкілля–як–школа». Відзнаки 
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та нагороди: медаль імені В. Сухомлинського (2008), переможець 
освітньої номінації «Світоч Придніпров’я – 2003», заслужений 
учитель України (2008).

МАГДИК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист відділу гумані-
тарних дисциплін Полтавського   обласного інституту  післяди-
пломної  педагогічної   освіти імені. М. В. Остроградського. Освіта: 
харківський державний університет імені О. М. Горького, учитель 
історії та суспільствознавства. Фахова діяльність: учитель сус-
пільствознавства Полтавської ЗОш  №  14 (1970–1975); учитель 
історії, права, суспільствознавства та організатор позакласної 
роботи Полтавської ЗОш № 31 (1979–1981); методист, завідувач-
ка кабінету історії і права Полтавського обласного інституту удо-
сконалення вчителів (1981–1993); методист відділу гуманітарних 
дисциплін Полтавського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М. В. Остроградського     (1993–2006). Коло 
інтересів: Історична, правова та громадянська освіта. автор понад 
80 статей з питань методики викладання суспільно-гуманітарних 
дисциплін. Співавтор програми, підручників та книги для вчи-
теля з курсу «Громадянська освіта», програми курсу «Історія 
Полтавщини». Учасник реалізації обласних програм: «Розвиток 
краєзнавства на період 2001 – 2010 рр.», «Правова освіта насе-
лення», «Розвиток громадянської освіти на період 2001–2005 рр.». 
Нагороди: Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, 
знак «Відмінник освіти України».

МАРТИНЕцЬ ОЛЬГА МИХАйЛІВНА – методист центру педа-
гогічних інновацій та інформації ПОІППО (з 2007 р.). Освіта: фа-
культет загальнотехнічних дисциплін Полтавського державного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальністю 
«Вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення та 
декоративно-ужиткового мистецтва»  (2000). Фахова діяльність: 
методист районного відділу освіти за напрямками: трудове на-
вчання, образотворче мистецтво, фізичне виховання та допризо-
вна підготовка юнаків (2000–2001). 

МАРЧЕНКО ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА – методист відділу 
роботи з персоналом ПОІППО (з 2007 р.). Освіта: Кременчуцьке 
педагогічне училище імені  а.  С.  Макаренка за спеціальністю 
«Дошкільне виховання» (1993); психолого-педагогічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання. Логопедія. 
Дефектологія» (2007); стажування при ПДПУ (2008). Фахова 
діяльність: вихователь дошкільного закладу №  11 м.  Полтави 
(1990–1993); вихователь дошкільного закладу № 67 м.  Полтави 
(1993–1997); вихователь дошкільного закладу № 78 м.  Полтави 
(2001–2002).
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МАСЛОВА ВІТА АНАТОЛІЇВНА – методист обласного методич-
ного тренінгового центру природного розвитку дитини ПОІППО 
(з 2008 р.). Освіта: природничий факультет Полтавського держав-
ного педагогічного університету імені В.  Г.  Короленка (2004) за 
спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. 
Психологія». Фахова діяльність: практичний психолог обласно-
го методичного центру природного розвитку дитини ПОІППО 
(2006–2008). Коло наукових інтересів: психологічний розви-
ток дошкільника. Психологічні аспекти інноваційних технологій. 
Інноваційна діяльність педагога. 

МАТВІєНКО ПАВЛО ІВАНОВИЧ (28.05.1946–23.10.2008) – уче-
ний у галузі педагогіки, відомий на Полтавщині партійний і гро-
мадський діяч, кандидат педагогічних наук (2003), доцент (1995), 
завідувач кафедри педагогічної майстерності (1996–2008), ректор 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені М.  В.  Остроградського (1993–2007). Народився 
в с.  Приліпка Козельщинського району Полтавської області. У 
1968 р. закінчив історико-філологічний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, у 1987 
р. – Вищу партійну школу при цК Компартії України. Із 1968 р. 
– учитель української мови і літератури Новоекономічної серед-
ньої школи № 27 Красноармійського району Донецької області. У 
1968–1969 рр. проходив службу в Радянській армії, у 1972–1977 
рр. – директор Гродівської середньої школи Красноармійського 
району Донецької області, депутат Гродівської селищної та 
Красноармійської районної рад. 1977–1979  рр.  – директор 
Козельщинської середньої школи імені а.  Головка. Протягом 
1979–1991  рр. працював у Полтавському обкомі Компартії 
України. На всіх посадах (інструктора, завідувача відділу науки 
і навчальних закладів, секретаря обкому партії) П.  І.  Матвієнко 
перш за все дбав про розвиток культури та освіти Полтавщини. 
За його активної участі в Полтаві збудовані Співоче Поле, музей-
заповідник а. С. Макаренка в селі Ковалівка Полтавського району, 
Меморіал жертвам сталінських репресій під Полтавою, лікарня 
в смт. чутове і дитяча лікарня в Полтаві. За його сприяння було 
розпочато будівництво обласної бібліотеки в Полтаві, збережений 
від руйнації Різдвяно-Богородицький собор у Козельщині. Павло 
Іванович проводив значну роботу як депутат Полтавської облас-
ної ради. У 1992 р. П. І. Матвієнко започаткував діяльність кафе-
дри українознавства у Полтавському медичному стоматологічно-
му інституті. З 1993 по 2007 рік – директор, ректор Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М. В. Остроградського, член асоціації керівників післядипломної 
педагогічної освіти України (2005–2007). За часи його ректорської 
діяльності інститут був нагороджений дипломом і бронзовою ме-
даллю МОН України та аПН України на Іх Міжнародній виставці 
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2006» за вагомий 
внесок в інноваційний розвиток національної системи освіти. Під 
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його керівництвом в інституті створюються кафедри філософії та 
економіки освіти, педагогічної майстерності, менеджменту освіти, 
методики та змісту освіти. П.  І. Матвієнко творчо працював над 
науковою проблемою «Комплексна оцінка ефективності дидактич-
ного процесу», дослідженням проблем виховної роботи, краєзнав-
ства. З 2006 р. функціонує постійно діючий семінар «Комплексна 
оцінка дидактичного процесу» для директорів загальноосвітніх 
шкіл і їх заступників. За редагування Павла Івановича вийшло 
чотири видання науково-методичного посібника «антологія 
краєзнавства Полтавщини», аналога якому немає в Україні; до-
відник «Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика», по-
сібник «Козацькі традиції: імена–пам’ятники–легенди», десятки 
збірників матеріалів науково-практичних конференцій тощо. 
П. І. Матвієнко був головою редакційних рад педагогічних журна-
лів «Постметодика» та «Імідж сучасного педагога». Павло Іванович 
був яскравою творчою особистістю. У його доробку понад 150 на-
укових і 50 публіцистичних статей із суспільно-політичних про-
блем; монографія «Комплексна оцінка дидактичного процесу». 
П. І. Матвієнко нагороджений Почесними грамотами Міністерства 
освіти і науки України, медаллю а. С. Макаренка, йому присвоєні 
Почесні звання «Відмінник народної освіти УРСР» і «Відмінник 
освіти України» (див. Матвієнко Павло Іванович: біобібліографіч-
ний покажчик / автор-упорядник Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 
2006. – 56 с.: іл. (Серія «Персоналії післядипломної педагогічної осві-
ти Полтавщини». Вип. 2)).

МИРОНОВИЧ ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА – представник 
Національної ради України з питань телебачення і радіомов-
лення в Полтавській області (з 2001  р.); літературний редак-
тор журналу «Постметодика» (1996–1998). Освіта: інженерно-
економічний факультет Українського поліграфічного інституту 
імені Івана Федорова за спеціальністю «Журналістика» (1979–
1984), харківський філіал академії державного управління при 
Президентові України за спеціальністю «Державне управління» 
(1999–2001). Фахова діяльність: редактор видавничого відділу 
Львівського політехнічного інституту (1985–1995), консультант 
інформаційно-аналітичного відділу ПОДа (1995–1997), радник 
заступника голови ПОДа (1997–2001). Коло наукових інтересів: 
державне управління, соціологія, розвиток засобів масової інфор-
мації та телекомунікаційних технологій.

МИХАЛКО ЛюДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист на-
вчального відділу ПОІППО (з 2003  р.). Освіта: історичний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту імені 
В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія та суспільствознавство» 
(1982). Фахова діяльність: учитель історії Гожулівської ЗОш І-ІІІ 
ст. Полтавського району (1982–2002). 
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МІЩЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист відділу гума-
нітарних дисциплін ПОІППО (з 2006 р.). Освіта: історичний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В.  Г.  Короленка (1987). Фахова діяльність: учитель історії се-
редньої школи № 19 і СЗш № 5 м. Полтави, учитель вищої кате-
горії, учитель-методист (1987–2002), методист Полтавського місь-
кого методичного кабінету (2002–2006). Коло наукових інтере-
сів: методика викладання навчальних дисциплін освітньої галузі 
«Суспільствознавство», упровадження інноваційних педагогічних 
технологій у процесі викладання суспільних дисциплін, вивчен-
ня передового педагогічного досвіду вчителів суспільних дисци-
плін області, громадянська освіта, правова освіта, історичне кра-
єзнавство. Відзнаки та нагороди: грамоти управління освіти і на-
уки Полтавської ОДа (2000, 2005).

МОВІЛЯН ВІТА ІВАНІВНА – лаборант кафедри менедж-
менту освіти ПОІППО. Освіта: Полтавське технічне учили-
ще №  9 м.  Полтави (2004), психолого-педагогічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університеті імені 
В. Г. Короленка за спеціальністю «Психологія, соціальна педагогі-
ка». Фахова діяльність: з 2004 р. – лаборант кафедри менеджменту 
освіти ПОІППО. Коло наукових інтересів: психологія, соціальна 
педагогіка, філософія, менеджмент. Відзнаки та нагороди: подяки 
ПОІППО.

МОМОТ МИХАйЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ – методист відділу за-
собів навчання ПОІППО. Освіта: фізико-математичний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка (2008). Фахова діяльність: з 2008 р. – методист від-
ділу засобів навчання ПОІППО.

МОРГУН ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ– кандидат психо-
логічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені М.  В.  Остроградського (з 1996  р., за сумісництвом), 
завідувач кафедри психології Полтавського національного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (з 1980 р.). Освіта: фа-
культет психології Московського державного університету імені 
М. В. Ломоносова: психолог, викладач психології (1966–1971); кур-
си підвищення кваліфікації Московського державного університе-
ту імені М. В. Ломоносова, Київського національного університету 
імені т. Г. шевченка, Інституту психології імені Г. С. Костюка аПН 
України, Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих аПН 
України (1981–2009). Коло наукових інтересів: психологія багато-
вимірної особистості; психодіагностика; психодидактика; мотива-
ція навчання та кохання; професійна орієнтація; історія психології 
та педагогіки. Тема кандидатської дисертації: «Психологічні умо-
ви виховання пізнавального інтересу учнів до навчального пред-
мета» (1979). Академічний досвід: старший викладач-начальник 
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курсу кафедри загальної психології факультету психології МДУ 
(1979–1980), молодший науковий співробітник кафедри педа-
гогічної психології (1977–1979), аспірант (1974–1977), асистент 
(1971–1974). Редакторська діяльність: член редколегій журналів 
«Постметодика» (з 1994 р.), «Обдарована дитина» (з 1998 р.), «Імідж 
сучасного педагога» (з 1999 р.). Гранти на проекти: регіональні (4): 
«Профорієнтація молоді на робітничі професії» (керівник) – на за-
мовлення Полтавського турбомеханічного заводу (1981–1983), ре-
гіонального управління «Полтаванафтогазгеологія» (1984–1988), 
Кременчуцького автомобільного заводу (1989–1992); експери-
ментальна цільова програма «Вчитель: школа – педвуз – школа» 
(відповідальний за психолого-педагогічне забезпечення) – за іні-
ціативою першого секретаря Полтавського обкому КП України 
Ф. т. Моргуна та ректора Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка академіка І. а. Зязюна (1981–1995); 
галузеві (2): загальна тема кафедри психології «Проблема періо-
дизації розвитку особистості протягом життя» (керівник) – коор-
динована академією педагогічних наук СРСР (1986–1990); цільо-
ва програма «Вчитель сільської школи: підготовка, підвищення 
кваліфікації, перепідготовка» (співвиконавець) – на замовлення 
Міносвіти України (1988–1989); міжнародні (2): «Професійна орі-
єнтація в середній школі як частина діяльності вузу по формуван-
ню свого контингенту» (керівник української частини) – на замов-
лення Комісії юНеСКО в Україні та Міністерства освіти України 
(1983-1985); «Роль міжнародних інституцій у формуванні сучас-
ного економічного мислення в Україні» (співвиконавець) – на за-
мовлення німецького Фонду еберта (1997-1998) т. ін. Відзнаки та 
нагороди: нагрудний знак Міністерства освіти УРСР «Відмінник 
народної освіти» (1984); знак Міністерства освіти і науки України 
«антон Макаренко» (2007); медаль а. С. Макаренка «За педагоги-
ческую доблесть» Міжрегіональної суспільної організації педаго-
гічної громадськості Росії (2007).

МУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – завідувачка центру прак-
тичної психології і соціальної роботи ПОІППО (з 2006 р.). Освіта: 
Кременчуцьке педучилище імені а. С. Макаренка – шкільне відді-
лення: учитель початкових класів, організатор роботи з дитячими 
організаціями (1992); Полтавський державний педагогічний уні-
верситет імені В. Г. Короленка – психолого-педагогічний факуль-
тет: учитель початкових класів і образотворчого мистецтва (2003), 
практичний психолог (2005). Підвищення кваліфікаційного рів-
ня: курси підвищення кваліфікації МОН України, УНМц аПН 
України, Інституту психології імені Г. С. Костюка за спеціальністю 
«Основи дитячої нейропсихології. Діагностування причин шкіль-
ного невстигання першокласників» (2006). Випускник освітньої 
програми Московського інституту Гештальта і психодрами «Вступ 
до терапії» / гештальт-консультування. Контакт із собою та інши-
ми» (2007). Учасник тренінгів: «Психокорекційна і соціальна реа-
білітація дітей та підлітків з особливостями психологічного розви-
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тку в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (Москва–
харків, 2007), «Сучасна психокорекція. Піскова терапія» (2007–
2009), «Організація та проведення групової психокорекційної 
роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу» (2007–
2008). Фахова діяльність: учитель початкових класів (1992–2002), 
практичний психолог гімназії № 9 (2003–2005), методист ПОІППО 
(2003–2005). Коло наукових інтересів: психологічне забезпечення 
педагогічного процесу, психокорекція, психологічні, нейропсихо-
логічні, соціальні причини шкільного невстигання учнів початко-
вих класів. Відзнаки та нагороди: грамоти Полтавської обласної дер-
жаної адміністрації, Головного управління освіти і науки Полтавської 
ОДа (2007), переможець Всеукраїнського конкурсу «Громадське ви-
знання» у номінації «Професійно-інформаційна робота» (2008). 

НАСТЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА – методист із виховної ро-
боти ПОІППО. Освіта: історичний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. Фахова ді-
яльність: вихователь артемівського дитячого закладу чутівського 
району, вчитель співів і малювання Богданівської 8-річної школи 
Семенівського району, вчитель історії та суспільствознавства 
тягинської середньої школи Бориславського району херсонської 
області, методист кабінету виховної роботи ІУКВ, інспектор шкіл 
облоно, завідувачка кабінету політосвіти ІУВ, шкіл нового типу 
ПОІППО, методист відділу педагогічних технологій, завідувачка, 
методист відділу методики виховання ПОІППО. Коло наукових 
інтересів: особливості розвитку та саморозвитку особистості 
школяра, творчих здібностей та обдарувань; педагогізація батьків-
ської громадськості; підвищення ролі дитячо-юнацьких, громад-
ських організацій, у т. ч. учнівського самоврядування. Відзнаки 
та нагороди: «Відмінник народної освіти УРСР» (1988), Почесні 
грамоти Полтавської ОДа, МОН України (2000, 2002, 2005).

НЕБРАТ ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА – завідувачка відділу роботи з пер-
соналом ПОІППО. Освіта: шкільний відділ Лебединського педагогіч-
ного училища імені а. С. Макаренка за спеціальністю «Викладання 
в початкових класах загальноосвітньої школи» (1975), психолого-
педагогічний факультет Полтавського державного педагогічного уні-
верситету імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Учитель початкових 
класів загальноосвітньої школи» (2000). Фахова діяльність: учитель 
початкових класів Лучанської ЗОш І-ІІ ст. Сумської області (1975–
1977); учитель початкових класів м.  Єкатеринбурга Свердловської 
області (1990–1994), методист відділу роботи з персоналом ПОІППО 
(з 2000  р.). Відзнаки та нагороди: грамоти МОН України, ГУОН 
Полтавської ОДа, подяки ПОІППО. 

НЕЧАєВА ЛІДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – методист навчального 
відділу ПОІППО. Освіта: філологічний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту імені В.  Г.  Короленка за 
спеціальністю «Українська мова і література» (1972). Фахова ді-
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яльність: учитель української мови і літератури Драбинівської 
середньої школи Новосанжарського району та середньої школи 
№13 м.  Полтави (1972–1976), вихователь дошкільного навчаль-
ного закладу № 32 м. Полтави (1976–1986), старший методист об-
кому профспілки (1980–1996), з листопада 1996 року – методист 
ПОІППО. Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти України» 
(2006).

НІЧУГОВСЬКА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА – доктор педагогічних наук, 
кандидат економічних наук, професор кафедри вищої матема-
тики і фізики Полтавського університету споживчої кооперації 
України. Освіта: фізико-математичний факультет Вінницького 
педагогічного інституту (1969), аспірантура кафедри економіч-
ної кібернетики Московського інституту народного господарства 
імені  Г.  В.  Плеханова. Академічний досвід: з 1979 року працює 
в ПУСКУ на посаді асистента, старшого викладача, доцента та 
професора кафедри вищої математики і фізики. З 1998  р. – до-
цент, а пізніше професор кафедри філософії та економіки освіти 
ПОІППО. Коло наукових інтересів: методологічні та методичні 
аспекти математичної освіти; білінгвальна система навчання ма-
тематичним дисциплінам у контексті врахування сучасних євро-
інтеграційних тенденцій; філософія освіти у формуванні профе-
сійної компетентності студентів ВНЗ. Тема кандидатської дисер-
тації: «Прогнозування регіональної потреби в кадрах спеціалістів 
для споживчої кооперації (на прикладі Полтавської області)» за 
спеціальністю 08.00.13 – «Математичні методи і застосування об-
числювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні 
й управлінні народним господарством та його галузями» (1985). 
Тема докторської дисертації: «Науково-методичні основи мате-
матичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів». Спеціальність: теорія та методика профе-
сійної освіти (13.00.04) (2006). Відзнаки та нагороди: «Відмінник 
освіти України» (2005).

НОВАК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ – в. о. доцента кафедри пе-
дагогічної майстерності ПОІППО. Освіта: фізико-математичний 
факультет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В.  Г.  Короленка (1995), психологічний факультет Державного 
інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних праців-
ників України (м. Донецьк, 1996). Фахова діяльність: практичний 
психолог і вчитель фізики (за сумісництвом) у Розсошенській ЗОш 
І–ІІІ ст. Полтавського району Полтавської області (1996–2001), за-
відувач обласного центру практичної психології і соціальної ро-
боти (2003–2005). Коло наукових інтересів: психологічні умови 
розвитку соціально-психологічної компетентності особистості, 
психологічний супровід педагогічних технологій. Відзнаки та на-
городи: грамота обласного управління освіти і науки Полтавської 
ОДа (1995).
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ОДАРюК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА – методист відділу зо-
внішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО (з 
2008 р.). Освіта: філологічний факультет Полтавського державно-
го педагогічного університету імені В. Г. Короленка за спеціальніс-
тю «Українська мова і література, зарубіжна література, народо-
знавство» (2000). Фахова діяльність: 2000–2008 – учитель україн-
ської мови і літератури Полтавської гімназії № 30. 

ОЖИГАНОВА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА – методист обласного ме-
тодичного тренінгового центру природного розвитку дитини 
(з 2005  р.). Освіта: природничий факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В.  Г.  Короленка за спе-
ціальністю «Вчитель біології та хімії» (1970), дефектологічний 
факультет Київського державного педагогічного інституту іме-
ні  О.  М.  Горького за спеціальністю «Вчитель-логопед шкільних і 
дошкільних установ» (1986). Фахова діяльність: учитель хімії та 
біології в середній школі № 23 м. Полтави (1970–1972), вихователь 
(1976–1986), логопед у середній школі (1986–1987), логопед у до-
шкільному закладі СНВК № 10 (1988–2005). Коло наукових інтер-
есів: інноваційні технології з розвитку мовлення дітей дошкільно-
го та молодшого шкільного віку. 

ОХРІМЕНКО ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ (05.03.1944 – 
20.05.2008) – досвідчений керівник-організатор, учений із 46-річ-
ним педагогічним стажем, кандидат педагогічних наук (1999), 
дійсний член Міжнародної кадрової академії МаУП (1999), 
Заслужений працівник народної освіти України (1998), завідуючий 
кафедрою менеджменту освіти Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.  В.  Остроградського 
(2001–2008). Народився Іван Володимирович у с.  Мар’янівка 
Козельщинського району Полтавської області. Свою трудову ді-
яльність починав на посаді вчителя фізичного виховання і праці 
чорноглазівської восьмирічної школи, а потім – учителя почат-
кових класів Бригадирівської середньої школи. Після закінчення 
фізико-математичного факультету Полтавського педагогічного 
інституту імені В.Г. Короленка (1966–1969) працював вчителем фі-
зики, заступником директора школи № 5 м. Глобино Полтавської 
області. Секретар партійної організації. Працюючи на посаді голо-
ви райкому профспілки працівників освіти (з 1975  р.), серйозно 
займався організаційними і виробничими питаннями на респу-
бліканському рівні проводились у районі науково-практичні кон-
ференції з питань охорони праці та техніки безпеки. Очолюючи 
культурно-масовий відділ обласної ради профспілок (1981–1990), 
працює над створенням і вдосконаленням роботи 20 палаців куль-
тури та техніки, ста клубів і 200 народних колективів, опікується 
діяльністю біля 40 піонерських таборів. У 1990 р. був призначений 
на посаду заступника начальника обласного управління з питань 
кадрової та виховної роботи. через чотири роки очолює управ-
ління освіти Полтавської облдержадміністрації. З ініціативи та за 
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підтримки Івана Володимировича було відкрито два навчальних 
заклади нового типу – обласні ліцеї-інтернати для обдарованих 
дітей із сільської місцевості. За створення і зміцнення освітньо-
го кадрового потенціалу області І.  В.  Охріменку було присвоєно 
звання дійсного члена Міжнародної кадрової академії МаУП. 
Своє дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кан-
дидата педагогічних наук присвятив темі: «Виховання учнів стар-
ших класів на національно-культурних традиціях українського на-
роду». З 2001 р. очолив кафедру менеджменту освіти ПОІППО. Під 
його керівництвом була створена спеціальна дослідницька група 
«Пошук», започатковані постійно діючі семінари для керівників 
навчальних закладів сільської місцевості та молодих учителів, по-
чав друкуватися часопис «Освіта Полтавщини». На всіх посадах 
І. В. Охріменко зарекомендував себе як досвідчений педагог, зді-
бний організатор діяльності педагогічних колективів, приділяв 
увагу підвищенню фахової майстерності вчителів. Відзнаки та на-
городи: ювілейна медаль «хх років Перемоги над фашистською 
Німеччиною» (1965), «Відмінник освіти України» (1977), бронзо-
ва медаль ВДНГ СРСР (1987), Почесна грамота МОН України за 
вагомий особистий внесок у реалізацію освітянських програм, 
плідну науково-педагогічну діяльність (1995), за вагомий внесок 
у реалізацію освітянських програм, плідну науково-педагогічну 
діяльність (1997), заслужений працівник народної освіти України 
(1998), подяки ПОІППО, 1999 р. – присвоєний 8 ранг державного 
службовця.

ПАВЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – кандидат  педагогіч-
них наук, доцент кафедри менеджменту освіти ПОІППО. Освіта: 
Національна академія державного управління при Президентові 
України, харківський регіональний інститут, магістр державного 
управління (2002–2005), Полтавський державний педагогічний ін-
ститут імені В. Г. Короленка, учитель історії та суспільствознавства 
(1982–1988), Полтавський державний педагогічний інститут імені 
В. Г. Короленка: учитель загальнотехнічних дисциплін (1978–1982). 
Фахова діяльність: викладач Міжнародної академії управління 
персоналом (2004–2006), викладач кафедри менеджменту освіти 
ПОІППО (2005–2009), викладач, доцент кафедри культурології 
Полтавського університету споживчої кооперації України (2008–
2009). Коло наукових інтересів: науково-методична робота в шко-
лах сільської місцевості. Відзнаки та нагороди: Почесна грамота 
Кабінету Міністрів України; «Відмінник освіти України».

ПАВЛОВА НІНА КОСТЯНТИНІВНА – методист відділу лі-
цензування та атестації навчальних закладів області ПОІППО. 
Освіта: історичний факультет Полтавського державного педа-
гогічного інституту імені В.  Г.  Короленка (1968). Фахова діяль-
ність: учитель історії та суспільствознавства яковлівської загаль-
ноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Одеської області, учитель істо-
рії, а потім організатор позакласної та позашкільної роботи в 
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Полтавській школі № 21, з 1978 р. – завідувачка кабінету школоз-
навства Полтавського обласного інституту удосконалення вчите-
лів, з 1980 р. – інспектор обласного відділу (управління) освіти, з 
1994 р. – методист ПОІППО. Коло наукових інтересів: управління 
навчальним закладом, психологія стосунків у колективі. Відзнаки 
та нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України», медаль 
«Ветеран праці», знак МОН України «а. С. Макаренко» (2005), гра-
моти МОН України, управління освіти і науки Полтавської ОДа, 
подяки ПОІППО.

ПАСЯДА МАРИНА ІГОРІВНА – методист відділу дошкіль-
ної, початкової та спеціальної освіти ПОІППО (з 2007 р.). Освіта: 
Кременчуцьке педагогічне училище імені а. С. Макаренка за спе-
ціальністю «Дошкільне виховання» (1995), Полтавський держав-
ний педагогічний університет імені В. Г. Короленка за спеціальніс-
тю «Початкове навчання» (2002). Фахова діяльність: вихователь 
дошкільного закладу № 41 (1994–2008). Відзнаки та нагороди: 
грамота МОН України (2008), подяка ПОІППО (2009).

ПАШКО ЛюДМИЛА ФЕДОРІВНА – кандидат педагогічних наук, 
доцент, в. о. завідувачки кафедри методики змісту освіти ПОІППО. 
Освіта: фізико-математичний факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту імені В. Г. Короленка (1963). Академічний 
досвід: учитель фізики та основ виробництва артемівської серед-
ньої школи (1963–1967), учитель фізики та математики середніх 
шкіл №  48, 60 м.  Запоріжжя (1967–1971), викладач фізики ЛПтУ 
№  25 (1971–1973), методист Львівського обласного управління 
профтехосвіти (1973–1974), методист навчально-методичного ка-
бінету Мінліспрому УСРСР (1976–1979), асистент кафедри пе-
дагогіки та психології Львівського державного університету іме-
ні  І.  Франка (1979–1986), старший викладач Мелітопольського 
педагогічного інституту (1986), завідувачка кафедри педагогіки 
Мелітопольського педагогічного інституту (1986–1989), доцент ка-
федри педагогіки Полтавського державного педагогічного інсти-
туту імені В. Г. Короленка (1989–2002), доцент кафедри механіза-
ції та електрифікації Полтавської аграрної академії (2002–2004), 
з 2003 р. – в. о. завідувачки кафедри методики змісту освіти, до-
цент ПОІППО. Коло наукових інтересів: профільна освіта, інно-
ваційні технології, макаренкознавство. Досліджує проблему фор-
мування ключових життєвих компетентностей у процесі профіль-
ного навчання. Має понад 100 публікацій із проблем особистісно-
орієнтованої освіти, ключових компетентностей, профільної осві-
ти. Путівник по музею а.С. Макаренка. Відзнаки та нагороди: 
«Відмінник народної освіти» (1987).

ПАШКО МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ (26.10.1935 – 29.08.2007) 
– кандидат історичних наук, доцент, учений у галузі педа-
гогіки, історії, макаренкознавства, доцент кафедри менедж-
менту освіти ПОІППО (2005–2007). Освіта: історико-
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філологічний факультет Полтавського обласного педагогіч-
ного інституту імені В.  Г.  Короленка (1955–1960); Київський 
інститут іноземних мов (1964–1966). Фахова діяль-
ність: учитель історії Машівської та артемівської серед-
ніх шкіл (1961–1967); кореспондент газет «Феросплавник» та 
«Комсомолець Запоріжжя» (1967–1971); викладач факульте-
ту журналістики Львівського державного університету імені  
І. Франка (1971–1974); головний редактор видавництва «Каменяр», 
директор видавництва «Вища школа» ЛДУ імені І. Франка (1974–
1986); доцент Мелітопольського державного педагогічного інститу-
ту (1986–1989); доцент кафедри філософії ПДПІ, доцент Інституту 
економіки і права (1989–2005), старший науковий співробітник 
музею імені а. С. Макаренка (1996–2003). автор понад ста праць 
із проблем сучасного менеджменту, лінгвістики, макаренкознав-
ства, історії козацтва, інноваційних технологій, зокрема «Газета 
«morning Star» в історії робітничого руху англії» (1974), «Освіта на 
Полтавщині в минулому й сьогодні. Історичний нарис» (Охріменко  
І. В., Пашко М. С., шемет П. Г., 1998). Відзнаки та нагороди: гра-
моти МОН України.

ПЕРЕБИйНІС ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ – доктор економічних 
наук, професор кафедри менеджменту освіти ПОІППО. Освіта: 
Полтавський сільськогосподарський інститут (1975); Полтавська 
державна аграрна академія (2004); аспірантура Українського 
науково-дослідного інституту економіки і організації сільсько-
го господарства імені О.  Г.  шліхтера (1986). Фахова діяльність: 
працював на посадах робітника, фахівця та керівника сільсько-
господарських і промислових підприємств, в органах управління 
на районному та обласному рівнях. Викладацька та керівна робо-
та у професійно-технічному училищі, низці вищих навчальних за-
кладів. У даний час – завідувач кафедри маркетингу Полтавського 
університету споживчої кооперації України, доцент кафедри ме-
неджменту освіти ПОІППО. експерт МОН України із напрям-
ку «Менеджмент». Підготував 7 кандидатів економічних наук. 
член редколегії ряду наукових журналів. член двох вчених спе-
ціалізованих рад по захисту дисертацій (м.  Полтава, м.  харків). 
Коло наукових інтересів: економіка, менеджмент, логістика, мар-
кетинг. Відзнаки та нагороди: Почесні грамоти МОН України, 
Полтавської ОДа.

ПОПРАВКА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА – методист навчально-
го відділу ПОІППО (з жовтня 2006 р.). Освіта: філологічний фа-
культет Полтавського державного педагогічного університету іме-
ні В.  Г.  Короленка за спеціальністю «Українська мова і літерату-
ра, народознавство та зарубіжна література» (2001). Фахова діяль-
ність: лаборант відділу гуманітарних дисциплін (2002–2004), ме-
тодист РВВ (2004–2006).
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ПУРСУКОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА – лаборант кафедри 
педагогічної майстерності ПОІППО. Освіта: Відкритий міжна-
родний університет розвитку людини «Україна», спеціальність 
«Діловодство» (2007). Фахова діяльність: лаборант кафедри педаго-
гічної майстерності ПОІППО (з 2004 р.). Відзнаки та нагороди: по-
дяка ПОІППО (2007). 

П’ЯТАХА НАТАЛІЯ ЯКІВНА – лаборант кафедри педагогіч-
ної майстерності ПОІППО (з 2010  р.) Освіта: Полтавський дер-
жавний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціаль-
ність «Історія» (спеціалізація «Правознавство») (2009). Фахова 
діяльність: вожата та вихователь дитячого оздоровчого табо-
ру «Прибережний» м.  Саки, аРК (2006), педагог-організатор Дц 
«Молода гвардія» м. Одеса (2007–2008), вожата дитячого оздоров-
чого табору «Лазурная радуга» смт. Кирилівка Запорізької області 
(2008), старший науковий співробітник музею-заповідника імені 
а. С. Макаренка Полтавського обласного ліцею-інтернату для об-
дарованих дітей імені а. С. Макаренка (2009). Коло наукових ін-
тересів: протистояння влади та творчої інтелігенції у 60–70-х ро-
ках хх століття, студентське самоврядування як чинник розвитку 
лідерських якостей студента, впровадження тьюторської систе-
ми в освіті України, інтерактивні методи навчання в середній і ви-
щій школі. Відзнаки та нагороди: «Студент року» Полтавського 
державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в но-
мінації за активну громадську та виховну діяльність серед моло-
ді (2007, 2008).

РЕЗНІЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри менеджменту освіти ПОІППО (з 2007  р.). 
Освіта: педагогічно-індустріальний факультет Полтавського дер-
жавного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка за спеціаль-
ністю «трудове навчання, креслення і прикладна творчість», ди-
плом із відзнакою (1999). Фахова діяльність: асистент кафедри 
соціальної педагогіки і педагогіки початкового навчання ПДПУ 
(2002–2005), старший викладач кафедри соціальної педагогіки і 
педагогіки початкового навчання (2005–2006), доцент кафедри со-
ціальної і корекційної педагогіки (з 2006 р.), голова ради молодих 
учених ПНПУ (з 2007 р.). Коло наукових інтересів: підготовка ке-
рівників закладів освіти до створення оптимального освітньо-
го середовища шляхом упровадження технологій використання 
декоративно-ужиткового мистецтва в навчально-виховний про-
цес та актуальні проблеми соціального виховання дітей і молоді. 
Відзнаки та нагороди: грамота ПДПУ за внесок у зміцнення нау-
кового потенціалу психолого-педагогічного факультету (2005).

РЕцЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – методист відділу зовніш-
нього оцінювання та моніторингу якості освіти (2008–2009). 
Освіта: історичний факультет Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (2006), магістратура іс-
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торичного факультету ПДПУ (2007). Фахова діяльність: педагог-
організатор Полтавського обласного центру естетичного вихован-
ня учнівської молоді (2005–2007), учитель історії Полтавського 
НВК №16 (2007–2008).

РИБАЛКО ЛІНА МИКОЛАЇВНА – кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник лабораторії інтеграції змісту осві-
ти Інституту педагогіки НаПН України. Освіта: природничий фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту 
імені В. Г. Короленка за спеціальністю «Біолог, хімік» (1993–1998). 
Академічний досвід: науковий співробітник лабораторії інтегра-
ції змісту освіти Інституту педагогіки НаПН України (2000–2009); 
учитель біології, екології та довкілля Полтавської аНш №  37, 
Полтавської ЗОш № 18 (за сумісництвом, 2000–2002); асистент ка-
федри біології людини і тварин Полтавського державного педаго-
гічного університету імені В. Г. Короленка (1998–2000); методист 
заочного відділу природничого факультету Полтавського держав-
ного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (за сумісни-
цтвом, 1999–2000). Коло наукових інтересів: технологія інтеграції 
біологічних знань на основі еколого-еволюційного підходу та її вті-
лення в системі підручників природничонаукового циклу та біоло-
гії, цілісність знань про живу природу. Тема кандидатської дисерта-
ції: «Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в 
учнів 5–7 класів» (2008). Відзнаки та нагороди: іменний стипендіат 
Кабінету Міністрів України як молодий учений (2007–2009).

РОМАНЕцЬ ЛЕСЯ АНАТОЛІЇВНА (7.08.1965–1.11.2009) – ме-
тодист географії та економіки відділу природничо-математичних 
дисциплін ПОІППО (2003–2009). Освіта: геолого-географічний 
факультет харківського національного університету імені 
В.  М.  Каразіна за спеціальністю «Географ, викладач географії» 
(1990). Фахова діяльність: учитель географії Богданівської се-
редньої школи Семенівського району, завідувачка кабінету гео-
графії Полтавського обласного інституту удосконалення вчителів 
(1992–1993). Після реорганізації діяльності інституту в 1994 р. – 
методист відділу природничо-математичних дисциплін. З квітня 
1998 року по 2003 рік – методист навчального відділу інституту. 
Коло наукових інтересів: дистанційне навчання вчителів геогра-
фії в системі післядипломної географічної освіти. Географічне то-
вариство від вихованця дошкільного закладу до вчителя геогра-
фії. Відзнаки та нагороди: Почесний диплом четвертої виставки-
презентації «Освіта України «Інноваційні технології навчання», 
30 жовтня–1 листопада 2007 року.

СИМОНЕНКО ЛюДМИЛА ІВАНІВНА – лаборант кафедри мето-
дики змісту освіти ПОІППО. Освіта: Полтавський інститут еконо-
міки і права за спеціальністю «Соціальна робота» (2006), магістра-
тура Університету менеджменту освіти, спеціальність «Педагогіка 
вищої школи» (2009). Фахова діяльність: з 2007 р. – лаборант ка-
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федри методики змісту освіти. Коло наукових інтересів: підготов-
ка вчителів до профілактики девіантної поведінки учнів в системі 
післядипломної педагогічної освіти.

СИРОТЕНКО ГРИГОРІй ОЛЕКСІйОВИЧ – старший викла-
дач кафедри філософії та економіки освіти, завідувач центру пе-
дагогічних інновацій та інформації ПОІППО. Освіта: історич-
ний факультет Полтавського державного педагогічного інститу-
ту імені В. Г. Короленка (1974). Фахова діяльність: учитель істо-
рії Новгородківської середньої школи Кіровоградської області, 
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 24 (1974–1980), 
методист ПОІППО (з 1980 р.), завідувач кабінету школознаства 
(1982–1993), завідувач відділу педагогічних технологій ПОІППО 
(1993–2000), з 2000 р. – завідувач центру педагогічних інновацій та 
інформації ПОІППО. Коло наукових інтересів: філософські осно-
ви якості освіти, впровадження інновацій у навчальній діяльнос-
ті, європейський вибір, громадянська компетентність. Відзнаки та 
нагороди: «Відмінник освіти України» (1997), номінант Почесних 
грамот МОН України (1998, 2000). Відзначався як кращий автор 
газети «Управління освітою» за 2003 р. у номінації «Провісник 
вільної школи» та у номінації «Моральна мета» (2007 р.).

СІГІДА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА – молодший науковий співро-
бітник лабораторії інтеграції змісту освіти Інституту педагогі-
ки НаПН України (з 2007  р.). Освіта: філологічний факультет 
Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. 
Короленка (1998). Фахова діяльність: викладач англійської мови 
в Полтавському ПтУ №  23 (1998–2001), головний редактор ви-
давництва «СтЛ-КНиГа» (2001–2007). Коло наукових інтересів: 
взаємозв’язок природничих і гуманітарних дисциплін 12-річної 
школи.

СІКАЧ АЛЛА ІВАНІВНА – методист навчального відді-
лу ПОІППО (з вересня 2004). Освіта: дошкільне відділення 
Переяслав-хмельницького педагогічного училища за спеціаль-
ністю «Дошкільне виховання» (1985), дефектологічний факультет 
Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціаль-
ністю «Олігофренопедагогіка і логопедія» (1991). Фахова діяль-
ність: вихователь дошкільного навчального закладу № 17 м. Лубен 
(1985–1986), учитель Лубенської спеціальної (допоміжної) школи-
інтернату (1991–1993), методист відділу педтехнологій ПОІППО 
(1993–2000), методист відділу дошкільної, початкової та спеціаль-
ної освіти (2001–2004). Коло наукових інтересів: інклюзивне на-
вчання.

СІМОН ОЛЬГА ПАВЛІВНА – методист відділу дошкільної, по-
чаткової та спеціальної освіти ПОІППО. Освіта: Київський дер-
жавний педагогічний інститут імені О. М. Горького за спеціальніс-
тю «Педагогіка і психологія дошкільна» (1982). Фахова діяльність: 
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вихователь дошкільного закладу м. Красноярська (1969–1975), ви-
хователь дошкільних навчальних закладів у Козельщинському та 
Кобеляцькому районах (1975–1977), інспектор із дошкільного ви-
ховання Кобеляцького РВО (1978–1980), завідувачка дошкільного 
навчального закладу м. Зінькова (1980–1983), ДНЗ № 60 м. Полтави 
(1983–1984), 1984–2009 рр. – завідувачка кабінету дошкільного ви-
ховання, а пізніше – методист відділу дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти ПОІППО. З 2009 р. – заступник директора НВК 
інтернатного типу для дітей із вадами розвитку Полтавської об-
ласної ради. Коло наукових інтересів: упровадження в практику 
роботи ДНЗ педагогічної спадщини Василя Сухомлинського та су-
часних педагогічних технологій.

СЛІПАК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІйОВИЧ – методист з обра-
зотворчого мистецтва ПОІППО (1993–2008). Освіта: історико-
філологічний факультет Полтавського державного педагогічного 
інституту імені В. Г. Короленка: учитель російської мови, літера-
тури і музики (1969). Фахова діяльність: старший лаборант кабі-
нету естетичного виховання ПДПУ (1968–1972), методист із твор-
чої роботи обласного відділення Музичного товариства України, 
директор музичної школи, відповідальний секретар, заступник го-
лови обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної 
спілки (1972–1993). Має звання «Заслужений працівник культу-
ри України» (2002). автор збірок: «Пісні рідного краю», «Спасибі 
вам, мамо», «Мелодії кохання». Відзнаки та нагороди: Почесна 
грамота Президії Верховної Ради України (1988), відмінник осві-
ти (1987), Почесні грамоти Полтавської ОДа, МОН України (2002, 
2004).

СТАДНИК СВІТЛАНА МИХАйЛІВНА – офіційний представ-
ник видавництва «шкільний світ» у Полтавській області. Освіта: 
історичний факультет харківського державного університету 
(1978). Фахова діяльність: учитель історії середньої школи № 28 
м. Полтави (1978–1980), науковий працівник Полтавського краєз-
навчого музею (1981–1999), з 2000 р. – офіційний представник ви-
давництва «шкільний світ» у Полтавській області. Коло наукових 
інтересів: музейна педагогіка, археологія, краєзнавство, антична 
та східна філософія. 

СТЕПАНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ – доктор філологічних 
наук, професор, академік академії наук вищої освіти України, 
ректор Полтавського національного педагогічного університе-
ту імені В. Г. Короленка (з 2009 р.), заслужений діяч науки і техні-
ки. Освіта: філологічний факультет Полтавського державного пе-
дагогічного інституту імені В.  Г.  Короленка (1982). Академічний 
досвід: з 1985 р. працює в Полтавському державному педагогічно-
му інституті імені В. Г. Короленка (асистент кафедри української 
мови, з 1989 р. – завідувач кафедри української мови, з 1991 р. по 
1995 р. – проректор із навчальної роботи, з 2005 р. – декан філоло-
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гічного факультету). Понад двадцять років співпрацює з ПОІППО 
у проведенні науково-практичних конференцій, обласних семіна-
рів, культурно-мистецьких заходів. Микола Іванович є постійним 
членом обласного журі конкурсу «Учитель року», всеукраїнських 
учнівських олімпіад з української мови і літератури, виступає екс-
пертом із питань мовної освіти для вчителів області. З 2003 р.– до-
цент кафедри методики змісту освіти ПОІППО, а з 2005 р. – профе-
сор. Відзнаки та нагороди: лауреат премії імені Панаса Мирного, 
імені Івана Котляревського, «Відмінник освіти України» (1994).

СТОцЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА – методист редакційно-
видавничого відділу ПОІППО (з 2000  р.). Освіта: 2009  р. – на-
вчальний візит редакційно-видавничого відділу у Міжнародний 
тренінговий центр aPS-International (м. Утрехт, Королівство 
Нідерланди) в рамках Міжнародного українсько-нідерландського 
проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні». 2007 
р. – навчальний курс «Українські лідери європейської та євроат-
лантичної інтеграції України» (140 годин) у центральному осе-
редку вдосконалення вчителів (Варшава, Польща) за проектом 
«Розробка, впровадження і поширення міжнародних тренінго-
вих курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України». 2007 р. – літня школа асоціації керівників шкіл України 
з теми «Розробка, впровадження і поширення міжнародних тре-
нінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інте-
грації України»; тренінг «Партнерство в навчанні» за програмою 
microsoft corporation; 2007–2009 рр. – Міжнародний українсько-
нідерландський проект «Громадські платформи освітніх реформ 
в Україні». Учасниця тренінгів для експертів з метою розвитку 
аналітичного та суспільного потенціалу громадських платформ 
в освіті. 2001  р. – семінар «Інформаційні технології у громадян-
ській освіті вчителів Полтавської області» (Комсомольськ). 1991–
1996  рр. – Полтавський державний педагогічний інститут імені 
В. Г. Короленка, факультет української філології: учитель україн-
ської мови і літератури. Фахова діяльність: вчитель української 
мови і літератури Полтавської середньої школи № 5 (1996–1999), 
Полтавської ЗОш № 17 (1999–2000).

СТРЕЛЬНІКОВ ВІКТОР юРІйОВИЧ – доктор педагогічних 
наук, професор кафедри педагогічної майстерності ПОІППО, за-
відувач кафедри культурології та історії Полтавського універси-
тету споживчої кооперації України (ПУСКУ). Освіта: історичний 
факультет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Історія», кваліфікація вчите-
ля історії і суспільствознавства середньої школи (1976–1980); ас-
пірантура центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти (1991–1994); докторантура Інституту педагогіки і психо-
логії професійної освіти аПН України (2003–2006). Академічний 
досвід: учитель історії Лазірківської середньої школи Оржицького 
району Полтавської області (1980–1985); директор чутівської 
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восьмирічної школи цього ж району (1985–1986); методист ка-
бінету історії Полтавського обласного інституту удосконалення 
вчителів (1990–1993); методист відділу гуманітарних дисциплін 
Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педаго-
гічних працівників (1993–1996); доцент кафедри педагогічних тех-
нологій ПОІПОПП (1996–2001); доцент кафедри історії та коопе-
ративного руху ПУСКУ (2001–2003); декан педагогічного факуль-
тету Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації спеціаліс-
тів ПУСКУ (2001–2003); докторант Інституту педагогіки і психо-
логії професійної освіти аПН України, за сумісництвом – доцент 
кафедри культурології та історії ПУСКУ (2003–2006); доцент ка-
федри культурології та історії ПУСКУ (2006–2007); завідувач ка-
федри культурології та історії ПУСКУ (2007–т.ч.); професор ка-
федри педагогічної майстерності ПОІППО (за сумісництвом, 
2008– т.ч.); професор кафедри соціальної та корекційної педаго-
гіки Полтавського національного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка (за сумісництвом, 2009–т.ч.). член спеціалізова-
них вчених рад К 44.053.01 Полтавського національного педагогіч-
ного університету імені В. Г. Короленка та К 64.053.06 харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за 
спеціальностями 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогі-
ки» та 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти». Коло науко-
вих інтересів: педагогіка, психологія, філософія освіти, економіч-
на історія, менеджмент. Тема кандидатської дисертації: «Розвиток 
професійної компетентності вчителів у закладах післядиплом-
ної освіти» (спеціальність 13.00.01 «теорія та історія педагогіки», 
1995). Тема докторської дисертації: «теоретичні засади проекту-
вання професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки 
бакалаврів економіки» (спеціальність 13.00.04 – «теорія і методика 
професійної освіти», 2007). Відзнаки та нагороди: Почесна грамо-
та Полтавської ОДа (2009).

СУХЕНКО ЯНА ВАЛЕРІЇВНА – методист центру практичної 
психології і соціальної роботи ПОІППО. Освіта: Полтавський дер-
жавний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка – психолого-
педагогічний факультет: учитель початкових класів (1992); 
Полтавський кооперативний інститут, факультет – організація 
управління підприємством: менеджер (1993–1994); Полтавський 
державний педагогічний університет імені  В.  Г.  Короленка – 
психолого-педагогічний факультет: практичний психолог (2004–
2006); Університет менеджменту освіти – аспірантура, спеціаль-
ність «Вікова та педагогічна психологія», аспірантка заочного від-
ділення (з 2006 р.). Підвищення кваліфікаційного рівня: навчання 
за програмами «технології формування управлінської команди 
освітньої організації» (2005); «Психологічна реабілітація дітей, що 
зазнали сексуального насилля» (2005); «Intel ® Навчання для май-
бутнього» (2006); «Управлінські студії: методика, технологія і пер-
спективи» (2006), «Моніторинг та оцінка в системі освіти України» 
(2006); «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилі-
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тативний підхід» (2007–2009). Коло наукових інтересів: органі-
зація та проведення експертизи психологічного й соціологічного 
інструментарію в системі освіти; теорія і практика консультуван-
ня з позицій екофасилітативного підходу. Відзнаки та нагороди: 
грамота Полтавської ОДа, управління освіти і науки Полтавської 
ОДа (2007), Почесний диплом четвертої виставки-презентації 
«Освіта України «Інноваційні технології навчання» (2007); пере-
можець Всеукраїнського конкурсу «Громадське визнання в галу-
зі соціальної педагогіки» (2008).

ТИМОШЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА – лаборант кафедри філосо-
фії та економіки освіти. Освіта: психолого-педагогічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Початкове навчання» (2002). 
Фахова діяльність: лаборант кафедри (з 1999 р.).

ТИМОШЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА – методист відділу дошкіль-
ної, початкової та спеціальної освіти (олігофренопедагогіка та ло-
гопедія) ПОІППО (з 2004 р.) Освіта: Слов’янський державний пе-
дагогічний інститут за спеціальністю «Олігофренопедагогіка і ло-
гопедія» (1986). Фахова діяльність: учитель-логопед андріївської 
допоміжної школи-інтернату Новосанжарського району (1986–
2003), учитель-дефектолог дошкільного закладу № 41 м. Полтави 
(2003–2004).

ТИМЧУК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІйОВИЧ – методист навчаль-
ного відділу ПОІППО. Освіта: факультет загальнотехнічних дис-
циплін Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Вчитель трудового навчання 
та креслення» (1993). Фахова діяльність: учитель трудового на-
вчання в гімназії № 21 м. Полтави (1992–1993), з 1993 р. методист 
ПОІППО. Коло наукових інтересів: проблеми використання та 
застосування сучасних технічних засобів навчання в навчальному 
процесі. Відзнаки та нагороди: номінант Почесних грамот ГУОН 
Полтавської ОДа (1998, 2000).

ТОКАРЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА – методист обласно-
го методичного тренінгового центру природного розвитку дити-
ни ПОІППО (з 2005 р.). Освіта: психолого-педагогічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного університету імені 
В.  Г.  Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання» (2000). 
Фахова діяльність: вихователь ДНЗ № 84 м. Полтави (1989–2003), 
вихователь групи продовженого дня СНВК №  10 (2003–2005). 
Коло наукових інтересів: інтерактивні технології, методика 
М. Монтессорі, проблемне навчання в дошкільному закладі та по-
чатковій школі.
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ХАЛЕцЬКА ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА – методист з музичного, обра-
зотворчого мистецтва та художньої культури ПОІППО. Освіта: 
харківське педагогічне училище за спеціальністю «Музичне вихо-
вання» (кваліфікація – учитель співів, музичний вихователь) (1982), 
Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка 
за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» 
(1988). Фахова діяльність: старша піонервожата середньої школи № 
14 м. Полтави; музичний керівник, педагог-організатор і вчитель му-
зики. З 2005 року – методист, потім завідувачка відділу методики ви-
ховання ПОІППО. Переможниця обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2005» у номінації «Музика». Має зван-
ня «Учитель-методист». Коло наукових інтересів: інноваційні 
художньо-педагогічні технології на уроках музичного мистецтва та 
в позаурочний час; музичне краєзнавство Полтавщини як складова 
регіонального аспекту освітньої галузі «естетична культура», робо-
та шкільних євроклубів. Відзнаки та нагороди: грамоти управління 
освіти і науки Полтавської ОДа, Полтавського обласного відділення 
Національної Всеукраїнської музичної спілки.

цЕХАНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАН ДРІВНА – методист 
відділу гуманітарних дисциплін ПОІППО (з 1991 р.). Освіта: фа-
культет англійської мови Ніжинського державного педагогічно-
го інституту (1977). Фахова діяльність: учитель англійської мови 
Диканської середньої школи, заступник голови обласного відді-
лення Педагогічного товариства УРСР. Коло наукових інтере-
сів: методика викладання іноземної мови, упровадження інтерак-
тивних технологій навчання іноземної мови, Європейське мовне 
портфоліо. 

цИНА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки Полтавського національного універ-
ситету імені В.  Г.  Короленка, в.  о. професора кафедри педагогіч-
ної майстерності ПОІППО (2005–2008). Освіта: Полтавський 
державний педагогічний інститут імені  В.  Г.  Короленка (1980). 
Академічний досвід: доцент кафедри педагогіки ПДПУ, з 2005 по 
2008  рр. (за сумісництвом) – в.  о. професора кафедри педагогіч-
ної майстерності ПОІППО. Коло наукових інтересів: особливос-
ті освітніх технологій у загальноосвітніх школах зарубіжних країн. 

ЧЕМШИТ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА – методист з трудово-
го навчання, креслення та профорієнтаційної роботи ПОІППО. 
Освіта: механіко-математичний факультет Львівського держав-
ного університету імені І. я. Франка: математик, викладач мате-
матики (1973). Фахова діяльність: викладач математики, фізи-
ки, креслення в Ізюмському ПтУ № 5 харківської області, учитель 
Устимівської школи Глобинського району, середньої школи № 10 
м. Полтави (старший учитель), з 1977 р. – викладач, завуч ПтУ № 
4 м. Полтави. З 1985 р. – старший методист Полтавського обласно-
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го управління профтехосвіти. З 1988 р. – методист з математики 
обласного відділу народної освіти інституту вдосконалення вчите-
лів. З 1994 р. – інспектор обласного управління освіти. З 2002 р. – 
завідувачка навчального відділу ПОІППО. З 2004 р. – методист ви-
щої категорії відділу методики виховання. Коло наукових інтер-
есів: проектно-технологічна система трудового навчання; форму-
вання технологічних компетентностей і конкурентоспроможної 
особистості в умовах освітньої галузі «технологія»; дизайн-освіта; 
профорієнтація на актуальні на ринку праці професії. Керівник 
обласної спеціальної дослідницької групи «Проектування як ме-
тод пізнання в освітній галузі «технологія». Відзнаки та нагороди: 
«Відмінник народної освіти УРСР» (1998), грамоти МОН України, 
Полтавської ОДа, обласного управління освіти і науки Полтавської 
ОДа.

ЧИРКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА – методист відділу гума-
нітарних дисциплін ПОІППО. Освіта: філологічний факуль-
тет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні  В.  Г.  Короленка (1972). Фахова діяльність: учитель російської 
мови і літератури Опішнянської восьмирічної школи (1972–1977), 
методист Полтавського обласного інституту удосконалення вчи-
телів (з вересня 1977 р.), завідувачка кабінету російської мови і лі-
тератури ОІУВ (з 1984 р.), методист відділу гуманітарних дисци-
плін ПОІППО (з 1993 р.), старший викладач кафедри методики 
змісту освіти ПОІППО (за сумісництвом, з 2003 р.). Коло науко-
вих інтересів: методика викладання навчальних дисциплін освіт-
ньої галузі «Мови і літератури», формування духовного світу осо-
бистості, розвиток критичного мислення в системі компетентніст-
но зорієнтованого навчання, християнська етика. Відзнаки та на-
городи: «Відмінник освіти України» (2006), номінант Почесних 
грамот МОН України. 

ЧИРКА ГРИГОРІй ЕНГЕЛЬСОВИЧ (27.04. 1948 – 11.11.2001) – 
методист із трудового навчання ПОІППО (1979–2001). Здійснював 
науково-методичний супровід викладання предметів технологіч-
ного профілю. Велику увагу приділяв вивченню передового педаго-
гічного досвіду з цього напряму. Зокрема, на всеукраїнському рів-
ні було представлено досвід заслуженого вчителя України Миколи 
Петровича Книша ( із Полтавської ЗОш № 30) з художньої оброб-
ки металу та деревини. Григорій енгельсович прийшов в інститут 
з Оржицького методичного кабінету. До того працював учителем 
історії та заступником директора чутівської ЗОш Оржицького ра-
йону після закінчення Київського державного педагогічного уні-
верситету імені О. М. Горького.За плідну роботу був відзначений 
грамотами управління освіти, Міністерства освіти і науки. У 1992 
р. отримав нагрудний знак «Відмінник освіти України». Світ захо-
плень його був різноманітний – історія, археологія, народні про-
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мисли України, література, мистецтво. Скромність, простота і пра-
целюбність були його основними рисами.

ЧОРНА ІРИНА юРІЇВНА – методист консультативно-
методичного центру ПОІППО при Кременчуцькому педагогіч-
ному училищі імені  а.  С.  Макаренка. Освіта: філологічний фа-
культет Полтавського державного педагогічного інституту іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Вчитель російської мови і літе-
ратури» (1991). Фахова діяльність: вихователь групи продовжено-
го дня та вчитель російської мови і літератури Потоківської серед-
ньої школи Кременчуцького району (1991–2004), викладач зару-
біжної літератури та методист шкільного відділу Кременчуцького 
педагогічного училища імені  а.  С.  Макаренка (2004–2005). З 
2005 року – методист консультативно-методичного центру при 
Кременчуцькому педагогічному училищі імені  а.  С.  Макаренка. 
Ірина юріївна – поетеса, авторка збірок «Заглянь в моє серце» 
(2006) та «Скарби мрійливого сезону» (2007), член Кременчуцьких 
міських літературних об’єднань «цвіт калини» та «Славутич». 
Відзнаки та нагороди: Почесна грамота Полтавської ОДа (2004).

ЧУПРІКОВА ЛюДМИЛА АНАТОЛІЇВНА – методист відділу ро-
боти з персоналом ПОІППО. Освіта: психолого-педагогічний фа-
культет Полтавського державного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання та по-
чаткове навчання» (2008). Фахова діяльність: з 2009 року – мето-
дист відділу роботи з персоналом. Відзнаки та нагороди: подяки 
ПОІППО.

ШАРІй-ЯКУБОВСЬКА єЛИЗАВЕТА ІВА НІВНА – в.  о. доцен-
та кафедри педагогічної майстерності ПОІППО (з 2009 р.). Освіта: 
факультет іноземних мов Київського національного універси-
тету імені  тараса шевченка, спеціальність «Переклад», кваліфі-
кація – магістр філології, перекладач з іспанської та англійської 
мов, викладач-дослідник (2008). Фахова діяльність: помічник ге-
нерального директора Компанії хоруас арт Консалтінг. Україна. 
Коло наукових інтересів: формування соціокультурної компетен-
ції учнів під час вивчення іноземних мов у сучасній школі.

ШАРЛАй ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА – завідувачка лабораторії 
комп’ютерних систем редакційно-видавничого відділу ПОІППО 
(з 2003 р.). Освіта: Полтавський кооперативний технікум (1989). 
Фахова діяльність: секретар районного методичного кабіне-
ту відділу освіти Київського району м. Полтави (1989), оператор 
редакційно-видавничого відділу ПОІППО (1993–2002). 

ШЕВЧЕНКО юЛІЯ ВІКТОРІВНА – методист з роботи з обдаро-
ваними учнями ПОІППО. Освіта: Полтавський державний педа-
гогічний університет імені В. Г. Короленка, фах – музика, вчитель 
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початкових класів (2005). Фахова діяльність: заступник директо-
ра з навчально-виховної роботи Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді. В інституті працює з 
2007 року. Коло наукових інтересів: ефективні напрями роботи з 
обдарованими учнями. 

ШЕйКО СЕРГІй ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри філософії та економіки освіти ПОІППО, 
професор Міжнародної кадрової академії, завідувач кафедри фі-
лософії, соціології та психології Полтавської державної аграр-
ної академії. Освіта: філософський факультет Київського на-
ціонального університету імені  т.  шевченка (1980); аспіранту-
ра кафедри філософії Московської сільськогосподарської акаде-
мії імені  К.  а.  тімірязєва; наукове стажування в Інституті філо-
софії аН СРСР, Інституті філософії НаН України, на філософ-
ських факультетах Московського державного університету іме-
ні  М.  В.  Ломоносова та Київського національного університе-
ту імені т.  шевченка. Академічний досвід: з 1980 р. працює в 
Полтавському сільськогосподарському інституті на посаді асис-
тента, пізніше – старшого викладача, доцента кафедри філосо-
фії. З 1997 р. – завідувач кафедри філософії, соціології та психо-
логії Полтавської державної аграрної академії; з 1998 р. – прорек-
тор із науково-методичної роботи Полтавського інституту еконо-
міки і права Відкритого міжнародного університету розвитку лю-
дини «Україна» (за сумісництвом). Коло наукових інтересів: су-
часна світова філософія, проблеми свободи волі в історії філо-
софії, історія української та російської філософії, проблеми ре-
конструкції філософії освіти в Україні. Тема кандидатської дис-
ертації: «Формування елементів діалектичної логіки у філософії 
І. Г. Фіхте та Ф. й. шеллінга та їх критичне зняття в марксистській 
діалектиці» (1987). Викладає навчальні дисципліни: «Філософія», 
«Політологія», «Логіка», «Вища освіта і Болонський процес», 
«Сучасна філософія освіти». Відзнаки та нагороди: Почесна гра-
мота Міністерства освіти і науки України, подяки Полтавської 
ОДа та ректорів Полтавської державної аграрної академії, 
Полтавського інституту економіки і права ВМУРоЛ «Україна». 

ШКОДЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА – методист географії та 
економіки відділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО 
(з 2009 р.). Освіта: природничий факультет Ніжинського держав-
ного педагогічного інституту за спеціальністю «Географія і біо-
логія» (1991). Фахова діяльність: учитель географії та економіки 
Полтавської ЗОш І-ІІІ ст. № 27 (1991–2009). Коло наукових інтер-
есів: формування економічних знань в учнів у процесі навчання 
географії, удосконалення професійної компетентності вчителів ге-
ографії та економіки області.

ШОСТЯ СВІТЛАНА ПЕТРІВНА – методист вищої категорії від-
ділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО (з 2005  р.). 
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Освіта: фізико-математичний факультет Полтавського держав-
ного педагогічного університету імені  В.  Г.  Короленка (2000). 
Фахова діяльність: методист центру педагогічних інновацій та ін-
формації (2000–2002), редакційно-видавничого відділу ПОІППО 
(2002–2005). Коло наукових інтересів: науково-методичне забез-
печення профільного навчання фізики у старшій школі, викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій у післядиплом-
ній педагогічній освіті. Відзнаки та нагороди: Почесна грамота 
Полтавської ОДа (2004).

ШТЕФАН ЛІДІЯ юРІЇВНА – завідувачка консультатив но-
методичного центру при Кременчу цькому педагогічному училищі 
імені а. С. Макаренка. Освіта: Київський державний педагогічний 
інститут імені О. М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психо-
логія» (дошкільна) (1985). Фахова діяльність: методист дошкіль-
ного навчального закладу (1983–1986), методист із дошкільного 
виховання автозаводського районного відділу освіти (1986–1987), 
викладач і заступник директора з навчально-виробничої робо-
ти Кременчуцького педагогічного училища імені а. С. Макаренка 
(1987–2003). З 2003 р. – методист і завідувачка консультативно-
методичного центру при Кременчуцькому педагогічному училищі 
імені а. С. Макаренка. Відзнаки та нагороди: «Відмінник освіти 
України» (1996), номінантка Почесних грамот МОН України (1999, 
2007).

ЯВОРСЬКИй ЕДУАРД БОРИСОВИЧ – кандидат фізико-
математичних наук, професор кафедри методики змісту освіти 
ПОІППО (2005–2009). Освіта: фізико-математичний факультет 
Вінницького педагогічного університету імені М.  Островського 
(1963). Академічний досвід: референт академії наук СРСР, рецен-
зент журналу «теоретическая кибернетика» ВІНтІ, голова твор-
чої спілки математиків Полтавщини, голова оргкомітету мате-
матичних змагань імені  М.  В.  Остроградського, заступник голо-
ви Полтавської обласної організації синергетичного товариства 
України, хорунжий громадської організації Полтавського козаць-
кого коша імені М. Міхновського. Відзнаки і нагороди: Відмінник 
освіти України (1999 р.), Посвідчення МО України.

ЯРЕСЬКО СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  – методист відділу зо-
внішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ПОІППО (з 
2009 р.). Освіта: природничий факультет Полтавського державно-
го педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2009), навча-
ється в магістратурі природничого факультету ПНПУ. Фахова ді-
яльність: старший лаборант кафедри хімії та методики викладан-
ня хімії ПДПУ (2007–2009).
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ГОСТІ ІНСТИТУТУ
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме-

ні М. В. Остроградського особливо радий вітати у своїх стінах гостей із України й усьо-
го світу. Кожен із них ділився з педагогами області своїми здобутками, творчими плана-
ми на майбутнє.

Список гостей, можливо, неповний, свідчить про напружене життя колективу інсти-
туту та освітян області. Він відкритий як у минуле – можливість дописати імена тих, кого 
не встигли в ньому згадати, – так і в майбутнє – запрошення відвідати ПОІППО.

Посади гостей  вказано переважно ті, які вони обіймали на час відвідування інституту.

Авраменко Олександр Миколайович – переможець Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року» в номінації «Українська мова і література», автор підручників «Українська 
література» для ЗНЗ (м. Київ)

Ален Лі Едвард / Allen, lee Edward – учасник Програми академічних обмінів імені 
Фулбрайта, професор Мемфіського університету Сша 

Арешонков Володимир юрійович – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор 
з навчально-методичної роботи Житомирського обласного інституту післядипломної пе-
дагогічної освіти

Артьомова Любов Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач-
ка кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова

Асадчев Валерій Михайлович – кандидат економічних наук, голова Полтавської об-
ласної державної адміністрації

Баранов Віктор Федорович – письменник, поет, публіцист, головний редактор жур-
налу «Київ»

Бегека Анатолій Дмитрович – завідувач відділу наукових досліджень Міністерства 
освіти і науки України

Березна Тетяна Іванівна – генеральний директор ПП «Матрікс Прес», офіційний 
дистриб`ютер в Україні бібліотечно-інформаційних систем «Ірбіс» і «Марк»

Бєлкіна Елла Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафе-
дри образотворчого мистецтва Київського міського педагогічного університету імені 
Б. Д. Грінченка

Борг Террі Е.  / Terry E. borg – доктор філософії, Віце-президент Іллінойс Global 
economics & Finance High School, Рада Іллінойсу з економічної Освіти, Північний 
Університет Іллінойсу

Брегін Михайло Григорович – начальник Головного управління освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації

Брок Джон Р. / John R. brock – доктор філософії Університету Колорадо
Будзан Богдан Павлович – кандидат технічних наук, генеральний директор 

Міжнародного фонду «Відродження», Президент Міжнародного інституту менеджменту 
(МІМ-Київ), професор кафедри Міжнародного інституту бізнесу, Президент Української 
фундації менеджменту.

Вашуленко Микола Самійлович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НаПН України, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки НаПН України, 
заслужений діяч науки і техніки України.

Ващенко Лідія Семенівна – провідний спеціаліст управління змісту базової освіти 
Міністерства освіти і науки України
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Виговська Ольга Іванівна – головний редактор Всеукраїнського науково-практичного 
журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»

Вольянська Світлана євгеніївна – проректор з менеджменту та моніторингу якості 
освіти харківського ОНМІБО

Ворон Марина Василівна  –  програмний директор Всеукраїнського Фонду «Крок за 
кроком»

Ворона Петро Васильович – заступник голови Полтавської обласної ради
Вяткіна Наталя Борисівна – кандидат філософських наук, старший науковий співро-

бітник Інституту філософії НаНУ
Гайдамака Олена Василівна – методист дисциплін художньо-естетичного циклу 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
Галіцина Людмила Вікторівна – головний редактор газети «Управління освітою» ви-

давництва «шкільний світ», поетеса (м. Київ)
Галябарник Марина Миколаївна – голова Всеукраїнської благодійної організації 

«Громадська Рада з соціальних проблем розвитку підростаючого покоління»
Головко Микола Васильович – заступник директора Інституту педагогіки НаПН 

України
Гончаренко Семен Устимович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НаПН України, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НаПН України

Горбачов Дмитро Омелянович – доктор мистецтвознавства, професор Київської ху-
дожньої академії 

Горбенко-Хвастунова Марина Михайлівна – директор Дніпропетровського регіо-
нального центру оцінювання якості освіти

Горішний Зіновій Іларіонович – кандидат педагогічних наук, доцент Прикарпатського 
університету імені Василя Стефаника

Городецький Валерій Миколайович – помічник Генерального директора 
Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ)

Громовий Віктор Володимирович – заслужений учитель України, голова 
Кіровоградської міської асоціації керівників шкіл, віце-президент асоціації директорів 
відроджених гімназій України. 

Губенко Олександр Валерійович – кандидат психологічних наук, головний редактор 
науково-практичного освітньо-методичного журналу «Практична психологія та соціаль-
на робота» (м. Київ)

Гудінг Девід / David gooding – академік, Почесний професор грецької мови в 
Королівському університеті ( м. Белфаст), лауреат премії Кайє Кембриджського універ-
ситету

Гусев Віктор Іванович – директор школи № 92 м. Донецька
Дейкун Дмитро Іванович – заступник начальника управління шкіл Міністерства 

освіти і науки України
Дем’янчук Олександр Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, за-

відувач кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Дементьєв Петро Степанович – директор харківського інституту удосконалення учи-

телів
Демпси Джоанн Р.  / Joanne R. Dempsey – голова Ради Іллінойсу з економічної Освіти, 

Північний університет Іллінойсу
Дивак Володимир Валерійович – завідувач кафедри філософії та освіти дорослих 

Університету менеджменту освіти Національної академії наук України
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Дмитрієв Алекс – заступник координатора комерційної переробки відходів Відділу 
екології муніципалітету м. Сан-Франциско штату Каліфорнія

Драч Наталія Володимирівна – методист, офіційний представник Дніпропетровського 
центру оцінювання якості освіти в Полтавській області.

Дробноход Микола Іванович – доктору геолого-мінералогічних наук, професор, пре-
зидент академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, ла-
уреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Дьяченко Борис Андрійович – начальник Головного управління освіти Луганської 
обласної держадміністрації

Еллерман Емілі / Emily Ellerman – волонтер Корпусу Миру Сша в Україні 
євдокимов Віктор Іванович – доктор педагогічних наук, професор, перший прорек-

тор харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди
єльникова Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факульте-

ту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НаПН України 
(м. Київ)

єремеєва Наталія юріївна – помічник аташе з питань культури Посольства Сша в 
Україні

єрмаков Іван Гнатович – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 
інституту педагогіки НаПН України

єфімець Олександр Петрович – доктор філософських наук, професор кафедри філо-
софії харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Жадан Василь Іванович – кандидат географічних наук, доцент Луганського націо-
нального університету імені тараса шевченка

Жалдак Мирослав Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НаПН України, директор інституту інформатики при Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

Живодьор Володимир Федорович – професор кафедри державного управління та пе-
дагогічного менеджменту, академік академії соціальних і педагогічних наук (м. Москва), 
заслужений учитель України, відмінник освіти України, ректор Сумського обласного ін-
ституту післядипломної педагогічної освіти 

Жулинський Микола Григорович – літературознавець, критик, академік Національної 
академії наук України (1992), лауреат Державної премії України імені т. шевченка (1992)

Заболотний Олександр Вікторович – заслужений учитель України, автор підручни-
ків «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів

Залудяк Микола Іванович – голова Полтавської обласної державної адміністрації 
(1997–1998)

Заплотинська Олена Олександрівна – менеджер освітніх програм Міжнародного 
фонду «Відродження»

Зіньковський Олександр юрійович – начальник методичного відділу 
Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти

Зламанюк Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри 
теорії та методики освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педа-
гогічної освіти

Зязюн Іван Андрійович – доктор філософських наук, професор, дійсний член НаПН 
України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НаПН України

Іваниця Галина Афанасіївна – заступник директора Вінницького обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної освіти

Калуська Любомира Василівна  – завідувачка кафедри педагогіки та психології Івано-
Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
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Каплун Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафе-
дри методики природничо-математичної освіти Комунального закладу «харківський об-
ласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

Капустеринська Тетяна Дмитрівна – магістр управління проектами, науковий корес-
пондент Інституту педагогіки НаПН України, старший викладач кафедри педагогічної і 
психологічної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти

Карабанов Ігор Арсенійович – кандидат біологічних наук, доцент Мозирського дер-
жавного педагогічного інституту (Республіка Білорусь)

Карімова Раушан – методист Киргизького педагогічного інституту
Касьянов Георгій Володимирович – доктор історичних наук, професор, радник ди-

ректора Міжнародного фонду «Відродження»
Кириленко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка відді-

лу методики виховання Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України

Киричук Валерій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри пси-
хології центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НаПН України, стар-
ший науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної пси-
хології і соціальної роботи

Коваленко Валерій Сергійович – кандидат хімічних наук, доцент Дніпропетровського 
національного університету, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НаПН 
України

Коваленко Оксана Ярославівна – головний спеціаліст МОН України
Ковбасенко юрій Іванович – кандидат філологічних наук, професор Київського між-

регіонального педагогічного університету імені  Б.  Грінченка, президент Всеукраїнської 
асоціації викладачів зарубіжної літератури

Ковріга Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, магістр управлін-
ня, завідувач відділу освіти і науки Секретаріату Президента України (2005–2008) 

Коглі Дженніфер / Jenifer kogley – координатор зі сталого розвитку міської адміні-
страції м. Берклі штату Каліфорнія

Козінська-Балдига Аліна / kozinska-baldiga Alina – президент Федерації освітніх іні-
ціатив (Варшава, Польща)

Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри 
педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту Сумського державного педагогіч-
ного університету імені а.С. Макаренка

Колесніков Олександр Олександрович – голова Полтавської обласної державної ад-
міністрації (1998–1999)

Кондрашина Галина Віталіївна – старший викладач кафедри управління якістю осві-
ти харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, коорди-
натор програмно-цільового проекту «Створення системи безперервного підвищення ква-
ліфікації педагогічних працівників шляхом запровадження кредитно-модульної форми 
навчання в міжатестаційний період»

Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, директор 
Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (м. Київ)

Корнілова Ольга Василівна – головний спеціаліст Департаменту загальної середньої 
та дошкільної освіти МОН України

Красуцька Ірина Володимирівна – відповідальний секретар часопису «Українська 
мова та література в середніх школах, ліцеях, гімназіях, колегіумах» 

Крікке Альберт-Ян / Albert Jan krikke – тренер Міжнародного центру вдосконалення 
шкільництва (Нідерланди)
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Кропотова Наталія Вікторівна – кандидат хімічних наук, доцент, проректор із науко-
вої роботи Кримського інженерно-педагогічного університету

Крук Іван Трохимович – доктор філологічних наук, професор Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ)

Кузнєцов юрій Борисович – кандидат філологічних наук, головний редактор газе-
ти «Освіта України», шеф-редактор газети «Сільська школа», головний редактор жур-
налу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», 
директор-засновник видавництва «Педагогічна преса», заслужений працівник освіти 
України.

Леженцева Тетяна Романівна – начальник відділу інформації і комп’ютерних техно-
логій Міністерства освіти і науки автономної Республіки Крим

Леннокс Джон / John lennox – доктор математики і доктор філософії, магістр біоети-
ки, професор Оксфордського університету 

Литвиненко Григорій Михайлович – заступник начальника управління змісту базо-
вої освіти Міністерства освіти і науки України

Лікарчук Ігор Леонідович – начальник управління освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації

Лозова Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор харківського дер-
жавного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, член-кореспондент НаПН 
України, заслужений діяч науки і техніки України

Джейн С. / Jane S. lopus – професор центру економіческої Освіти, Каліфорнійський 
Державний Університет, Hayward

Лунченко Надія Вікторівна – науковий співробітник Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи НаПН України (м. Київ)

Луценко юрій Анатолійович – науковий співробітник Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи НаПН України (м. Київ)

Лучник Анатолій Ігорович – управління змісту базової освіти Міністерства освіти і 
науки України

Ляхоцький Володимир Павлович – доктор історичних наук, професор, ректор 
Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені 
М. Бойчука

Ляшенко Андрій Хомич  – директор Дніпровської загальноосвітньої багатопрофіль-
ної школи Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, заслужений учитель 
України

Ляшенко Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
НаПН України, академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних 
технологій в освіті НаПН України

Маклан Алан / Alan Mclan – викладач lee university (Сша)
Маклан Патриція / Particia Mclan – викладач lee university (Сша)
Мальований юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, учений секретар відділен-

ня дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті НаПН України
Мантула Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені В. Сухомлинського 

Мариновська Оксана Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент Івано-
Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Марочко Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, провідний науковий 
співробітник Інституту історії України Національної академії наук України 
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Марченко Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка лабораторії 
регіоналізації освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти

Меєрович Марко йосипович – керівник Лабораторії «тРВЗ-педагогіки України» 
християнського гуманитарно- економічного університету (м. Одеса) 

Менкен Кімберлі Д.  / kimberly D. Mencken – лектор, економічний факультет школи 
Бізнесу - Hankamer School of Business, Baylor university, штат техас

Міох Роберт / Rodert Mioh – тренер Міжнародного центру вдосконалення шкіль-
ництва (Нідерланди), директор проекту «Громадські платформи освітньої реформи в 
Україні»

Мірошниченко Олександр Миколайович – кандидат хімічних наук, старший науко-
вий співробітник Львівського обласного науково-методичного інституту освіти

Мосієнко Марина Вікторівна –генеральний директор видавничого підприємства 
«Перше вересня»

Мукомел Наталія Андріївна – методист Дніпропетровського центру оцінювання 
якості освіти

Мякушко Надія Семенівна – заступник голови Полтавської обласної державної ад-
міністрації

Найда юлія Михайлівна – виконавчий директор Всеукраїнського Фонду «Крок за 
кроком»

Нанаєва Тетяна Василівна – директор освітніх програм корпорації Intel в Україні
Несін юрій Миколайович – методист науково-методичної лабораторії іноземних мов 

Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних ка-
дрів (м. херсон)

Нквін Хо Н. / Но n. nguyen – доктор філософії, професор економіки, Коледж Св. 
Марії, штат maryland

Ночвінова Олена Володимирівна – начальник відділу інформаційних технологій 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Окса Микола Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент Мелітопольського 
педагогічного університету

Олійник Ірина Миколаївна – доцент кафедри педагогіки і психології Рівненського об-
ласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Омельчук Сергій Аркадійович – кандидат педагогічних наук, заслужений учитель 
України, автор посібників з української мови для ЗНЗ (м. херсон)

Останкіна Ольга Веніамінівна – заступник директора Дніпропетровського регіо-
нального центру оцінювання якості освіти

Отець Лонгін (Чернуха) – ігумен Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Павленко Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник дирек-

тора Запорізького обласного інституту удосконалення вчителів
Панич Олексій Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент, заступник дирек-

тора із наукової роботи, завідувач кафедри культурології та музикознавства Гуманітарного 
інституту Донецького національного університету

Панок Віталій Григорович – кандидат психологічних наук, директор Українського науково-
методичного центру практичної психології і соціальної роботи НаПН України (м. Київ)

Панченко Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук, декан факультету під-
вищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Паращенко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, магістр ділового адміні-
стрування, директор Київського ліцею бізнесу, голова асоціації керівників шкіл м. Києва
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Патрикеєва Олена Олександрівна – начальник відділення навчальної, методичної та 
наукової літератури Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства осві-
ти і науки України

Печорний Петро Петрович – народний художник України, завідувач кафедри ху-
дожніх виробів кераміки і скульптури Київського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука

Плахотнік Ольга Василівна – кандидат філософських наук, асистент кафедри філосо-
фії Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «хаІ»

Покроєва Любов Денисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений пра-
цівник освіти України, ректор харківського обласного науково-методичного інституту 
безперервної освіти

Полянський Павло Броніславович – начальник Департаменту загальної та середньої 
освіти МОН України

Прокопенко Наталія Сергіївна – головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України
Радіонова Ірина Олександрівна – доктор філософських наук, професор харківського 

національний педагогічний університету імені Г. Сковороди
Рашба Борис Павлович – начальник відділу інформаційних технологій 

Дніпропетровського центру оцінювання якості освіти
Решетняк Олена Володимирівна – доцент кафедри фінансів, контролінгу і ЗеД, за-

ступник декана факультету бізнесу та фінансів, директор центру економічного розвитку 
НтУ «хПІ»; тренер із реалізації програм підвищення кваліфікації з розвитку педагогіч-
ної майстерності і ділових навичок для викладачів ВНЗ; бізнес-консультант із питань ор-
ганізаційної культури 

Рогозинський Віктор Володимирович – головний редактор журналу «Зарубіжна лі-
тература в ЗНЗ» (м. Київ)

Романенко Михайло Ілліч – доктор філософських наук, професор, ректор 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Рябова Зоя Вікторівна – кандидат педагогічних наук, проректор із науково-методичної 
роботи харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти

Сагач Галина Михайлівна – професор, академік, директор центру риторики 
«Златоуст»

Сванберг Стафан / Staffan Swanberg  – методист, представник шведського Інституту, 
неурядової фундацiї «Bosmina», учитель, автор підручника з екоосвіти «екологіка» 

Сейдаметова Зарема Сейдаліївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, док-
торант Національного педагогічного університету (м. Київ)

Семенюк Григорій Фокович – начальник управління змісту базової освіти 
Міністерства освіти і науки України

Сергїїв Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка-
федри Запорізького державного університету

Сидоренко Олександр Леонідович – доктор соціологічних наук, професор, член-
кореспондент НаПН України, директор харківського регіонального центру оцінювання 
якості освіти

Скороход Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри еконо-
мічної теорії Луганського національного університету імені тараса шевченка

Слесик Катерина Митрофанівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри 
методики суспільно-гуманітарної освіти харківського обласного науково-педагогічного 
інституту неперервної освіти

Сморж Леонід Опанасович – доктор філософських наук, професор Київського міжна-
родного університету лінгвістики і права
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Снігульська Валентина Олександрівна – керівник проекту «Соціальний педагог» ви-
давництва «шкільний світ» (м. Київ)

Сніжко Вадим Іванович – експерт Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-
Київ)

Соломадін Ігор Меркурійович – керівник Лабораторії гуманітарної освіти «школа діало-
гу культур», гімназія «Очаг» м. харкова, дисертант кафедри теорії культури та філософії нау-
ки харківського національного університету імені В. Н. Карабіна

Соломаха Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, докторант відділу 
педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НаПН 
України (м. Київ)

Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Софій Олександр – асистент із розвитку громад програми Про ООН, член Наглядової 
ради благодійної організації «центр освітніх ініціатив» (м. Львів)

Степанюк Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафе-
дри методики біології тернопільського національного університету

Тендосхат Шпір / Spier Tendoshat  – тренер центру вдосконалення шкільництва 
(Нідерланди)

Титов Володимир Данилович – доктор філософських наук, професор, завідувач ка-
федри логіки Національної юридичної академії України імені ярослава Мудрого, заслу-
жений працівник освіти України

Товцев Павло Олександрович – магістрант факультету менеджменту освіти НаПН 
України, заступник директора з навчально-виховної роботи южноукраїнської загально-
освітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 южноукраїнської міської ради Миколаївської області

Толвінська-Круліковска Ельжбета – віце-президент Федерації освітніх ініціатив 
(Варшава, Польща)

Томенко Микола Володимирович – Народний депутат України 4-го, 5-го і 6-го скли-
кань, заступник Голови Верховної Ради України

Томілова Людмила Василівна – методист Пермського інституту удосконалення вчителів
Томін євген Фролович – голова Полтавської обласної державної адміністрації (2000–

2003)
Тригуб Ірина Анатоліївна – учитель-методист щасливського НВК Бориспільського 

району Київської області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» у но-
мінації «Зарубіжна література»

Триус юрій Васильович – доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних 
технологій черкаського державного технологічного університету

Тунік Олег Леонідович – викладач кафедри фізики та методики її викладання 
Запорізького державного університету Українського інституту підвищення кваліфікації 
керівних кадрів освіти

Тягло Олександр Володимирович – доктор філософських наук, професор, начальник 
кафедри філософії і політології Національного університету внутрішніх справ (м. харків)

Удовіченко Олександр Васильович – голова Полтавської обласної державної адміні-
страції.

Уікмен Уенді / Wendy Wakeman – декан факультету професійного навчання 
тихоокеанського університету м. Фресно, штат Каліфорнія, Сша 

Ульф Пiлерот / Pilerot Ulf – представник шведського Інституту, неурядової фундацiї 
«Bosmina», учитель

Френ Мейсі / Maicy fren – співдиректор центру з безпечної енергії м. Берклі 
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Харкінс Артур / Harkins Arthur – професор Коледжу освіти й розвитку людини 
Університету Міннесота, футуролог, дослідник перспектив розвитку освіти в майбутніх 
суспільних системах (Сша)

Хілліг Гьотц – доктор філософських наук, приват-доцент історії педагогіки 
Марбурзького університету, керівник лабораторії «Макаренко-реферат»

Хойстад Даг Арне / Dag Arne Hoistad – президент Міжнародного освітнього проекту 
з енергозбереження «SPare» 

Холявка Ярослав Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафе-
дри алгебри і топології Львівського університету 

Хоречко Антоніна Михайлівна – методист Дніпропетровського центру оцінювання 
якості освіти

Хохо Девон Л. (DeVon l. yoho) – доктор філософії, ад’юнкт-професор економіки 
центру економічної освіти, Ball State university, штат Indiana 

Хроменко Ірина Анатоліївна – учитель-методист Смілянського фізико-математичного 
ліцею черкаської області, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2004» у но-
мінації «Зарубіжна література»

Шаповал Тетяна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, заслужений праців-
ник освіти, головний редактор газет «Психолог», «Соціальний педагог», «Дефектолог», 
«Психолог дошкілля» видавництва «шкільний світ» (м. Київ)

Шараєвська Марія Іллівна – начальник відділу мережевих технологій Інституту інно-
ваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

Шегеда Антон Федорович – проректор із питань моніторингу якості освіти 
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Школа Олександр Васильович – викладач кафедри фізики та методики її викладання 
Запорізького державного університету

Шликова Ірина Олександрівна – методист кабінету національного виховання 
Луганського обласного інституту вдосконалення вчителів

Шнайдер Байрон /byron Schneider – професор кафедри освітньої політики та управ-
ління освітою Коледжу освіти і розвитку людини, директор Інституту позашкільного ви-
ховання молоді Університету Міннесота (Сша)

Шрагіна Лариса Ісааківна – кандидат психологічних наук, професор християнського 
гуманітарно-економічного університету, завідувачка кафедри психології, науковий керів-
ник Лабораторії «тРВЗ-педагогіки України» хГеУ (м. Одеса).

Шрайбман Інед / Ined Shribemann – співдиректор центру з безпечної енергії м. Берклі
Шукевич юрій Володимирович – директор Фінансового ліцею (м. Київ)
Шуляр Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського дер-

жавного університету імені В. Сухомлинського, заслужений учитель України
Якиляшек Володимир йосипович – заступник директора Львівського науково-

методичного інституту освіти
Янчук Світлана Вікторівна – старший викладач кафедри педагогіки і психології 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Ярошенко Ольга Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НаПН України, професор кафедри теорії і методики навчання природничо-географічних 
дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Ястребова Валентина Яківна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з 
науково-методичної роботи, завідувачка кафедри педагогіки та психології післядиплом-
ної освіти Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
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ВИДАТНІ ПОЛТАВцІ ПРО ВЧИТЕЛЯ ТА ШКОЛУ

ВИДАТНІ ПОЛТАВцІ ПРО ВЧИТЕЛЯ ТА ШКОЛУ

Борис Ілліч ОЛІйНИК, поет, громадський діяч, акаде-
мік Національної академії наук України, лауреат Державної 
премії СРСР і Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка,  
Герой України, голова правління Українського фонду культури, 
академік НАН України 

Випускник Зачепилівської школи Новосанжар ського району.

«Сільська школа далека від високого світу, але висока свої-
ми вихованцями. Є святі імена: Мати і Вчитель. На жаль, поми-
рають матері, але не вмре Мати; помирають вчителі, але не вмре 
Вчитель. І школа, де серце віддають дітям, житиме, бо це запису-
ється на Небесах». 

17 вересня 2003 р., районна газета «Злагода»

«Зі школи починається і читач, і письменник, і – що найголовніше – громадянин». 
22 жовтня 1985 р., районна газета  

« Червоний прапор»  

Павло Архипович ЗАГРЕБЕЛЬНИй, україн ський письменник, 
Герой України, лауреат Державної премії СРСР, Шевченківської 
премії. 

Випускник Солошинської школи Новосанжарсь кого району.

«Коли учнів заставляють вивчати товсті романи, вони прокли-
нають цього письменника і все життя пам’ятають про нього най-
гірше. хто захоче, прочитає, а хто не захоче, не потрібно приму-
шувати. я вважаю, що в школах не потрібно вчити товсті романи. 
я уявляю собі цих дітей дуже нещасними. Коли я вчився в школі, у 
нас були маленькі оповідання, уривки, маленькі вірші».

«Ви учням передайте: нехай беруть приклад з Роксолани. я хотів показати Роксолану, 
яка перемогла султана, отримала перемогу над жорстоким світом, дякуючи своєму розу-
му. Нехай ваші діти будуть такими розумними, як Роксолана, тоді вони переможуть всіх 
дурнів у світі».

Газета «Факты и комментарии» за 09.04.1999 р.

Віктор Тимофійович ГРІНЧЕНКО, вчений у галузях акус-
тики та механіки рідин, академік Національної академії наук 
України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат 
Державної премії УРСР, директор Інституту гідромеханіки 
НАНУ 

Випускник Полтавської середньої школи.

«Жили на Полтавщині, біля славнозвісної річки тарапуньки. 
Моя перша вчителька, Колесник Ольга Станіславівна, яку я 
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пам’ятаю і зараз, одразу помітила в мене хист до навчання. Після півроку занять у першо-
му класі мене перевели в другий. Закінчивши сім класів (а це тоді була базова обов’язкова 
освіта учня), я відчув, що треба вчитися ще. а з восьмого по десятий клас освіта була не 
безкоштовною...» 

«Проте батьки, з огляду на мою успішність, дали змогу закінчити усі десять класів. 
Правда, трійка з російської мови завадила отримати медаль». 

Газета «Наша академія» (Спеціальний випуск)
(http://man.gov.ua/UserFiles/File/VIDANNYA/13%20Gazeta/Academia.pdf

Іван Федорович ПРОКОПЕНКО, ректор Хар ків ського педаго-
гічного університету імені Г. С. Ско вороди, кандидат економічних 
наук, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПНУ 

Випускник Лохвицької середньої школи №1

«Навчався аж у трьох школах: початковій – Васильківській, се-
мирічній – Бодаківській та Лохвицькій середній № 1. На вчителів 
мені везло. І перша вчителька Уляна Митрофанівна, і сімейна пара 
з Бодаківської школи: Віра Іванівна та Василь Григорович Білики, 
і мій останній класний керівник – аркадій аркадійович та дирек-
тор Лохвицької Сш № 1 – Іван Карпович, як і багато інших, не за-
лишали мене без уваги. я їм усім вдячний і намагаюсь бути гідним 
їх пам’яті».

Автобіографія написана І . Ф. Прокопенком для зберігання у 
шкільному музеї Васильківської ЗОШ І–ІІ ст. Лохвицького району

Анатолій Олександрович БУГАєцЬ, Герой України, гене-
ральний директор ВАТ «Турбоатом», заслужений машинобудів-
ник України, лауреат Державної премії України, кандидат тех-
нічних наук, дійсний член Академії технологічних наук України, 
Народний депутат України V скликання 

Випускник Жуківської семирічної школи Глобинського району

«Самое крупное и самое красивое здание села – Битаково-
Озерянская (затем ее переименовали в Битаково-Озерскую) на-
чальная школа, до 4-х классов, – было построено методом «всена-
родной» стройки. Здесь я освоил азы науки, сделал первые шаги в 

страну знаний. В ней я закончил четыре класса (1948-1952 годы).
Первой моей учительницей и директором школы была евгения Петровна Бухаловская 

– учитель от Бога, человек с большой буквы, мать, руководитель и наставник. Воспитанная, 
дисциплинированная, обязательная, она хорошо знала условия жизни каждой сельской 
семьи, материальные возможности, дух и настроение людей. Жила евгения Петровна на 
самом дальнем от центра села хуторе Гнатенковка и шла в школу пешком в любую погоду, 
в дождь и снег, мороз и гололед, размытыми дождями сельскими грунтовыми дорогами. К 
восьми часам утра всегда была на своем рабочем месте.

читала одна нам все предметы. Учила написанию букв и чтению Букваря в первом 
классе, в четвертом классе преподавала арифметику, чтение, украинский и русский языки. 
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В те времена школьный учитель был самым уважаемым и авторитетным человеком в селе. 
его знали, как говорят, и стар, и млад. Учитель давал знания детям, выступал на родительских 
и колхозных собраниях, праздниках, мероприятиях. Это много значило» (с.9). 

«еще долго, уже закончив начальную школу, продолжая учебу в семилетних школах в 
Жуках и Опрышках, мы, ее бывшие ученики, приходили к ней. В начальной школе было 
2-3 учителя, ведущие по два класса (1-й и 4-й – евгения Петровна Бухаловская, 2-й и 3-й – 
Марфа Мефодиевна Вороненко).

В 40-е годы классы были очень многочисленными – по 30, а то и 40 человек. Это дети, 
родившиеся в последние предвоенные годы, и так называемые дети-переростки, пропу-
стившие учебу в годы войны. только сейчас понимаю, насколько сложно и непросто было 
вести учебный процесс с таким контингентом – ничего не знающими детьми и подрост-
ками.

Не было достаточного количества учебников, тетрадей, ручек и даже чернил, и это тре-
бовало бережного к ним отношения, передачи по наследству от старшего класса младше-
му, распределения по дням учебников между учениками класса. Порой не верится, когда 
видишь нынешнюю обеспеченность учеников учебниками, счетными машинками, ком-
пьютерами, что наше поколение начинало учиться, не имея самого элементарного. В 40-е 
годы у нас не было портфелей и ранцев, кожаных сумок и пеналов. Книги и тетради носи-
ли в сшитых в домашних условиях полотняных сумках». (стр.10-11)

«Надо сказать, что в те времена дети из так называемых малых сел и хуторов, где были 
только начальные школы, уже заранее по распределению районов были приписаны к се-
милетний и средний школам в других населенных пунктах. Мы, выпускники Битаково-
Озерянской школы, должны были продолжить учебу в семилетней школе села Опрышки. 
Однако по просьбе родителей примерно десять учеников нашего класса были направлены 
для дальнейшей учебы в Жуковскую семилетнюю школу, где я и учился с 1952 по 1955 год.

Всегда буду помнить прекрасных учителей и наставников этой школы: Петра андреевича 
Максюту – учителя математики и бессменного нашего классного руководителя, его жену 
Галину Павловну Максюту – учителя украинского языка и литературы, ивана Федоровича 
Бокия – директора школы и учителя физики, его жену Ольгу аркадьевну Бокий – учительни-
цу русского языка и литературы, Леонида тимофеевича Кучко – учителя истории, завуча шко-
лы, анастасию андреевну Кучко – учителя географии.

Общая организация учебного процесса, индивидуальный подход к каждому ученику, 
культурно-массовая и спортивная работа, приобщение к общественной жизни школы и 
сегодня вызывают чувство благодарности к нашим учителям.

В конце последнего урока в классе всегда появлялся наш классный руководитель. 
Подводил итоги дня, знакомил с планом общественных мероприятий (сборы пионерско-
го отряда нашего класса имени александра Матросова, спортивные соревнования, экс-
курсии, культпоходы в кино и т. д.), а в самом конце выдавал каждому 3-4 задания по ма-
тематике (задача, уравнение, теорема и т. д.). Выполнившего задание сразу же отпускал 
домой, а тех, кто не справлялся, порой задерживал на этих дополнительных занятиях по 
несколько часов».

Бугаєць А. А. Турбоатом: взгляд сквозь годы. – Харків :  
Техностандарт, 2008. – С. 263
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Микола Андрійович КАСЬЯН, лікар-остеопат, родоначаль-
ник мануальної терапії, академік, народний лікар СРСР, заслуже-
ний лікар України 

Випускник Бутенківської школи Кобеляцького району

«Викладав у нас в Бережнівській (тоді вона називалась 
– Вовчанською) семирічці німецьку мову Кость Петрович 
Вержболович. Не любив я її. Не любив, напевне, через оту кляту 
війну, винуватцями якої були гітлерівці. Кость Петрович був чем-
ною людиною, та й віком був найстаршим з усіх вчителів. І дуже лю-
бив свою справу, старався донести до нашої свідомості необхідність 
знання німецької мови».( С.3)

«Починаючи з 8-го класу і вже навчаючись в Бутенківській середній школі, класним ке-
рівником у нас був прекрасний вчитель і Людина з великої літери – Микола Григорович 
Кіндер (царство йому небесне). От пролетіло вже стільки років, а мені здається, що ось-
ось побачу його приємну постать, лукаву посмішку і яскраво-чистий погляд. Вів він мате-
матику, до безтями любив свій предмет і всіляко старався прищепити цю любов кожно-
му з учнів. Про те, що я захоплювався поезією, більше приділяв уваги гуманітарним пред-
метам Микола Григорович знав добре. тому до мене його відносини були більш м’які, так 
би мовити – майже батьківські. хоча, бувало, і від нього перепадало. якось на контроль-
ній роботі з математики (а було це перед Новим роком) я замислився над однією коляд-
кою, забувши її продовження. Відклавши в сторону задачу з контрольної взяв аркуш па-
перу і почав писати:

«Коляд, коляд, колядниця –
Добра з маслом паляниця.
а без масла не така.
Дайте, дядьку, п’ятака...»
Сиджу і думаю – «як же далі продовжується колядка?» та задумався так, що й не помі-

тив, як до мене підійшов Кіндер, зупинився і став читати мною написане. Потім задоволе-
но посміхнувся і, звертаючись до всіх учнів, промовив:

– От ви всі працюєте над контрольною задачею. а як ви думаєте: над чим працює наш 
дорогенький поет???

І він тепер вже в слух прочитав мою «колядку».
– Напевне, дорогенький, потрібна тобі математика, як корові пістолет, або собаці бо-

кова кишеня... Не знаю, – визивати до школи твого батька, чи ні? як ви думаєте? – звер-
нувся тоді вже до учнів.
І оте дружнє «Ні!», котре пролунало з уст учнів, ще і ще раз принудило мене замислитись 
над своєю поведінкою, над моїми витівками. а Микола Григорович Кіндер до закінчен-
ня навчання в Бутенківській школі став для мене як рідкий батько, найкращим виховате-
лем і наставником.

а про мою «контрольну» з математики мій батько все-таки дізнався. якось Микола 
Григорович Ошибка! Закладка не определена. розповів про мою «контрольну» (а, між ін-
шим, задачу я тоді все-таки вирішив) своїм колегам на вчительській нараді. І знайшовся ж 
таки один з учителів – Григорій Романович ярмола (він вів у нашому класі російську мові 
і літературу), котрий не послухався поради Миколи Григоровича і, мовби ненароком, зу-
стрівся з моїм батьком. та коли батько прийшов до школи, щоб вияснити про мою «контр-
ольну» з математики, то Микола Григорович спокійно при всіх учнях сказав йому:
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– По-перше, ні до школи, ні до класу Вас ніхто не визивав. а по-друге, ваш син контр-
ольну вирішав і я поставив йому п’ятірку. так що, андрію Івановичу, вибачаюсь, але ідіть 
зводити рахунок із тим, хто Вам доніс таку нісенітницю.

От тепер і попробуйте доказати, хто був не лише для мене, а й для всього нашого кла-
су Микола Григорович Кіндер?! Мені здається, що не лише любили, а й поважали його всі, 
вся школа.

Лише не подумайте, що я не поважав Григорія Романовича ярмолу. що ви! І Григорій 
Романович ярмола, і Катерина Іванівна Сенцова (хімічка), і Павло Остапович Проскурня, 
і яків юхимович хоманько, і Микола Маркіянович Костогриз, і всі, всі, всі учителі 
Бутенківської середньої школи залишили в моєму серці, в моїй пам’яті найкращі спогади і 
сліди. Вони вчили мене жити і працювати, ненавидіти брехню і лицемірство, любити своє 
село, свою Батьківщину. Вони вчили мене любити людей, природу і життя. хіба ж можна 
і чи взагалі можливо про них забути?!» (С. 41)

Касьян М.А. Думи мої, думи мої... – 
Кобеляки : КП «Видавництво « Кобеляки» , 2009

Раїса Опанасівна КИРИЧЕНКО, народна артистка УРСР, Герой 
України, повний кавалер ордена княгині Ольги, лауреат Державної 
премії України імені Т. Г. Шевченка. 

Випускниця Землянківської школи  
Глобинського району

«Досі пам’ятаю свою першу вчительку Галину андріївну 
Бардакову. І зараз бачу її перед очима: худенька вродлива молода 
жінка сидить і грає на гармошці, а я співаю. це наша репетиція: ми 
збирались їхати на шкільну олімпіаду, а вона мала мені акомпану-
вати.

але на такий виїзд я не маю що взути. Не вийдеш же на сцену в 
тому, в чому ходиш вдома. та й зодягти чогось пристойнішого не знайшлося.

того разу прийшла додому з радісною звісткою: буду співати на олімпіаді, потрібно 
щось гарненьке взути й зодягти!

а мама – в сльози: «У що ж я тебе вдягну та взую? Моє ж усе на тебе велике». я зга-
дала, що часто приміряла мамині туфлі, а щоб вони не позлітали з ніг на першому кроці, 
прив’язувала їх. От і сказала: «Буду співати у ваших туфлях».

Мама всміхнулась крізь сльози: «Коли ти так хочеш, то якось вийдемо із становища».
тато пішов у поблизьке село Липове: може, щось знайде у крамниці. Немає. я – у плач: 

«тепер мене нікуди не візьмуть! І я не співатиму!»
Схлипуючи від образи й безсилля, заснула. а вранці прокинулася і – о диво! – на стіль-

чику біля мене стоять червоненькі ботиночки. їх, виявляється, принесла Галина андріївна.
Звичайно, я поїхала на олімпіаду, виступала в червоних ботиночках, а потім, хоч і шко-

да було, повернула їх вчительці. адже вона їх у когось позичила.
та головне – мрія заспівати здійснилась!
а ось Ольга Петрівна Скакун... Вродлива, з довгими косами, які вона акуратно і зво-

рушливо складала віночком на голові. Сірі очі, гарні дугою брови... такою бачу її й тепер.
того разу нам було задано з російської мови прочитати казку про півня і кота. На малюн-

ку в книжці кіт лежав принишкло на деревині, а біля нього півень розпустив крила. текст я 
знала напам’ять, могла б повторити й заплюшки.



додатки

544

На уроці казочку прочитала, як кажуть, з виразом, навіть прокукурікала. але раптом одер-
жала... двійку.

Не могла зрозуміти, чому. Була така сердита на Ольгу Петрівну, що аж кулачки стис-
кала.

Була рання весна, сніг розтанув, але земля ще розгрузла, можна пройти тільки протоп-
таними стежками. Поспішаю додому, а Ольга Петрівна –за мною: вона була приїжджа і 
мешкала неподалік на квартирі.

я зупинилась і з образою в голосі спитала вчительку:
– Ольго Петрівно, за що ж ви мені поставили двійку? Вона тільки засміялась і нічого 

не відповіла.
Безсилий гнів затьмарив мене. я схопила грудку розгрузлої землі і кинула в неї. Добре, 

що не влучила. Вчителька до мене:
– ти ж навіщо це робиш?
– а за що ви поставили двійку, за що? я ж знаю казку напам’ять. Знаю, знаю! а ви!..
Вона підійшла ближче і спокійно пояснила:
– Коли б ти не напам’ять знала, а прочитала з книжки, як там написано, я б тобі поста-

вила п’ятірку. адже я задавала читати, а не вивчати напам’ять.
Справді, казку я з братом визубрила. та, видно, коли розказувала, пальчиком водила за-

швидко, не по тих рядках, ось вчителька й помітила. І провчила. Прийшла ще й до нас додому, 
розповіла батькам, що я кинула в неї грудку. Проте розмова з батьками відбулась мирна, і на-
ступного дня на уроці Ольга Петрівна сказала: «Двійок я тобі більше не ставитиму, але ти по-
винна вчитися гарно читати».

Після цього ми з нею подружили і жодних непорозумінь уже не було».
«У своєму селі я закінчила чотири класи, бо була в нас тільки початкова школа, а в 

п’ятий треба було ходити в сусідні Землянки. щоранку _ торбинку за плечі і в дорогу. У 
будь-яку погоду, хай хоч дощ, хоч сніг, хай дорога так розгрузла, що ноги не витягнеш. 
Збираємося всі разом біля Корещанської школи – і в путь. а дорога для малих дитячих 
ніг неблизька – три кілометри. В негоду часто хтось з батьків нас супроводжував. та й ра-
ненько треба рушати, в темряві, адже уроки починалися о пів на дев’яту ранку. тож вста-
вати доводилось ще раніше. В таку рань снідати не хотілося, тож мама клала в торбинку 
хліб з вареним яйцем або з огірком – ото й був сніданок» (С. 25–26). 

Кириченко Р. О.  Я козачка твоя, Україно/ Р. О. Кириченко. –  
Полтава : ВАТ «Видавництво «Полтава»,  

2003. – 212 с.

Олександр Іванович БІЛАШ, композитор, Герой України, на-
родний артист СРСР, народний артист України, заслужений діяч 
мистецтв України, лауреат Державної премії України, лауреат 
премії ЦК ЛКСМУ 

Випускник Градизької школи  
Глобинського району.

а потім, якось ніби ненароком,
З’явився перший зошит на столі.
І появились в ньому букви і нулі –
Робилися в науку перші кроки.
Спочатку вдома з батьком мудрував,
щось на льоту ковтав, а щось жував.
та як би важко не було – учився.
Від жадності, бувало, що й давився…
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читав газети і гортав книжки.
Бувало, грали в шлунку «марш» кишки.
та я на голод вперто не зважав,
Бо в душу глибоко прочитане саджав.
а як відчув, що в ній розцвів квітник -
я диверсантом в перший клас проник…
та радість передчасною була:
як з’ясувалося, «бомага» підвела,
що метрикою ще і досі зветься,
В якій мій день народження пасеться.
Сказали батькові, що я ще замалий.
та я такий упертий був і злий,
що ні директор, ні учителі – 
Ніхто не міг мене утримати в селі,
щоб я до школи з друзями не йшов…
я кожен день приходив і під класом
Сидів і скиглив то альтом, то басом,
аж поки не довів учителів до сказу 
І не діждався із райвно наказу:
Зарахувати Олександра Білаша
У перший «а».
І почалась в моїм житті нова епоха.

( С.12-13)
Отак ми в школі виростали і росли,
Під сонечком і небом дозрівали,
тягар помітний на собі несли
І дні футболили, і ночі снами рвали. 

( С. 15)
що б там не робили – вчитись треба;
Переростками у п’ятий клас пішли.
Вчилися спочатку просто неба,
Доки хату-розвалюху не знайшли.
Не було ні зошитів, ні ручок,
Лиш напівогризки-олівці,
та і тих всього по кілька штучок
Кожний затискав у кулаці.
Не було портфелів, лиш торбинки,
Зшиті із старого полотна.
Вже не раз влаштовував поминки
Над дистрофіками нами сатана.  

(С. 17–18)
я в музиці вмирав і оживав.
І це побачили, і оцінили
Мої довічні мудрі вчителі.
Вони мене на музиці женили,
яка мене тримала на крилі.

(С.25) 

Білаш О. І. Шурась: поема: образки  
і образи. / О. І. Білаш – К. :  

Київська правда, 2001. – 79с.; 32с. іл. 



додатки

546

ЛІТОПИС ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ ЗА ЧАСІВ  
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1991 р. •	 У Полтаві середню школу №9 реорганізовано в гімназію, №30 – у ліцей.
•	 У Кременчуці середні школи №4 реорганізовано в ліцей, №5  

імені т. Г. шевченка – у гімназію; відкрито приватну школу-ліцей «ада».
•	 У Комсомольську реорганізовано середні  школи №1 у гімназію, №5 – у 

ліцей.
•	 Вовчицьку середню школу Лубенського району реорганізовано в школу-

ліцей.

1992 р. •	 У Полтаві відкрито міський національний ліцей №1 імені І. П. Котля-
ревського, авторську національну школу №37 та українську національ-
ну школу №11.

•	 Відкрито Кременчуцьку профільно-диференційовану школу №3.
•	 Відкрито Гребінківську школу-ліцей №2.
•	 Полтавський обласний інститут удосконалення вчителів реорганізова-

но у Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогіч-
них працівників.

1993 р. •	 У Полтаві відкрито приватну школу I-III ступенів педагогічного центру 
«acaDemIa».

•	 У Полтавській школі-інтернаті №1 відкрито ліцейні класи для учнів із сіль-
ської місцевості.

•	 Відкрито Кременчуцьку гімназію №6, Пирятинський і Диканський ліцеї. 
•	 Вийшов перший номер науково-методичного журналу «Постметодика».

Проведено І обласний ярмарок педагогічних технологій «творчі сходин-
ки освітян Полтавщини».

1994 р. •	 Полтавський медичний стоматологічний інститут здобув статус 
Української медичної стоматологічної академії.

•	 Рішенням науково-методичної ради інституту післядипломної педаго-
гічної освіти педагогічних працівників від 28 березня 1994 року створе-
но кафедру гуманітарних дисциплін.

•	 Постановою Кабінету Міністрів України  від 29 серпня 1994 року за № 
592 на базі інженерно-будівельного інституту створено Полтавський 
технічний університет.

•	 Відкрито гімназії на базі середніх шкіл №5 Карлівки та №1 Котельви.
•	 На базі ПОІПОПП відкрито лабораторію інтеграції змісту освіти 

Інституту педагогіки аПН України та розпочато створення освітньої 
системи «Довкілля».
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ЛІТОПИС ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1995 р. •	 Відкрито навчально-виховні комплекси у Кобеляках, Нових Санжарах, 
№ 17 імені М. Г. Неленя у Кременчуці, шишацьку гімназію, ліцейні кла-
си на базі середніх шкіл № 1 та № 2 – у Семенівці, № 1 та № 5 – у Глобино, 
гімназійні класи – у Лохвицькій середній школі № 1.

•	 Реорганізовано середні школи №6 м. Миргорода у гімназію, № 6 м. Лубен 
− у ліцей.

1996 р. •	 З 1 січня 1996 року у Полтавському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти розпочала свою діяльність кафедра конструювання 
педагогічних технологій (наказ управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 27 грудня 1995 року).

•	 Зіньківські середні школи №1 та №2 реорганізовано у навчально-виховні 
комплекси.

•	 У середніх школах І-ІІІ ступенів обладнано 302 кабінети обчислюваль-
ної техніки з 4252 комп’ютерами старих типів (64% від потреби).

1997 р. •	 З нагоди 100-річчя з дня народження юрія Кондратюка Полтавському 
державному технічному університету присвоєно його ім’я. 

1998 р. •	 Постановою Кабінету Міністрів України за № 1814 від   16.11.1998 року 
Полтавському обласному інституту післядипломної освіти педагогіч-
них працівників присвоєно ім’я М. В. Остроградського.

1999 р. •	 Постановою Кабінету Міністрів України за № 816 від 14.05.1999 року та 
наказом Міністра оборони України від 12.08.1999 року за № 240 реорга-
нізовано філіал Київського військового інституту управління та зв’язку 
в Полтавський військовий інститут зв’язку.

•	 Вийшов перший номер науково-практичного освітньо-популярного 
журналу «Імідж сучасного педагога». 

•	 Постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 року 
Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка на-
був статусу університету.

•	 З метою забезпечення теоретичних надбань і досвіду управління в галу-
зі освіти у ПОІППО створено кафедру менеджменту освіти.

•	 академія педагогічних наук України спільно з ПОІППО відкрила Науково-
методичний центр інтеграції змісту освіти аПН України, співробітники 
якого у 1999–2010 рр. розробили навчально-методичне забезпечення 
освітньої системи «Довкілля». 

2000 р. •	 Постановою Кабінету Міністрів України № 1717 від 16.11 2000 року за-
гальноосвітні навчальні заклади переведено на новий зміст, структуру і 
12-річний термін навчання.

•	 Створено центр педагогічних інновацій та інформації в ПОІППО. 
•	 Педагогічна технологія «Довкілля» допущена МОН України до викори-

стання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ від 13.11.2000 р. 
№509).
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2001 р. •	 Проведено І Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
яцика.

•	 Створено сайт ПОІППО – www.ipe.poltava.ua
•	 Створена Полтавська обласна програма системи виховання учнівської 

молоді на період до 2012 року (Рішення колегії управління освіти і науки 
Полтавської облдержадміністрації № 2 від 20.04.2001 р.).

•	 Згідно з розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 
21.06.2000 р. №263 у м. Кременчуці відкрито обласний ліцей із посиле-
ною військово-фізичною підготовкою. 

•	 Розпочато науково-педагогічний експеримент обласного рівня 
«Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями 
психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноос-
вітніх навчальних закладах».

•	 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4.08.2000 р. 
№1224 Кременчуцький політехнічний інститут набув статусу універси-
тету.

2002 р. •	 Відзначено 200-річчя з Дня народження видатного полтавця – вченого-
математика М. В. Остроградського.

•	 Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2002» у номі-
нації «Інформатика» стала Лисенко тетяна Іванівна, учитель обласно-
го ліцею-інтернату при Кременчуцькому педагогічному училищі імені 
а. С. Макаренка.

•	 Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 29.12.2002 р. 
№ 642 на базі ПОІППО відкриті центр практичної психології і соціаль-
ної роботи та кафедра методики змісту освіти.

2003 р. •	 Рішенням колегії МОН України №10/12-2 від 25.09.03 затверджена кон-
цепція профільного навчання старшої школи.

•	 Кафедру гуманітарних дисциплін ПОІППО перейменовано на кафедру 
філософії і економіки освіти.

•	 Бібліотека Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти імені М.  В.  Остроградського ввійшла до мережі освітян-
ських бібліотек України. 

•	 Середній показник навантаження у загальноосвітніх навчальних за-
кладах області на один персональний комп’ютер становить 23 учні 7–11 
класів.

2004 р. •	 Розпочато видання часопису ПОІППО «Освіта Полтавщини».
•	 Розпочато реалізацію Програми Intel «Навчання для майбутнього».
•	 Розпочато науково-педагогічний експеримент обласного рівня 

«Розвиток Вальдорфської педагогіки в дошкільних навчальних закладах 
Полтавщини».
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ЛІТОПИС ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

2005 р. •	 24 травня 2005 р. у м. Полтаві відбувся Всеукраїнський форум «турбота 
про вчителя − надія на майбутнє» за участю Президента України  
В. а. ющенка, Міністра освіти і науки України С. М. Ніколаєнка. 

•	 Рішенням вісімнадцятої сесії четвертого скликання Полтавської облас-
ної ради від 23 березня 2005 року затверджена Програма видавничої  
діяльності Полтавського обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти імені М. В. Остроградського та Кременчуцького педагогіч-
ного училища імені а. С. Макаренка для науково-методичного забезпе-
чення регіонального компоненту освіти на 2005–2009 роки.

•	 Проведено Всеукраїнський Форум освітніх неурядових організацій.

2006 р. •	 Рішенням двадцять шостої сесії обласної ради четвертого скликання від 
31 березня 2006 року затверджено обласну програму «Пілотний проект 
«школа майбутнього» на 2006–2012 роки», яка здійснюється на базі об-
ласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості 
імені а. С. Макаренка (с. Ковалівка Полтавського району).

•	 9 шкіл області стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі «100 
кращих шкіл України».

2007 р. •	 Розпочався Українсько-нідерландський проект (2007–2009 рр.) 
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні».

•	 9 директорів шкіл Полтавської області стали переможцями конкурсу 
«100 кращих керівників шкіл України»: Л.В.  Полобок (Комсомольська 
гімназія імені В.О. Нижниченка), а.М. тузікова (Комсомольський НВК 
імені  Л.  І.  Бугаєвської), Л.В. Михайлик (Кременчуцький ліцей №4), 
М. М. Копайгора (хорольська гімназія), М. а. Крутій (Новооріхівська 
ЗОш І-ІІІ ст. імені О. Г. Лелеченка Лубенського району), С. В. Івановський 
(Кременчуцька ЗОш І-ІІІ ст. № 12), В.М. шульга (Кременчуцька спеціа-
лізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням фізичної культури та 
основ здоров’я), В.О. Прокоф’єв (Полтавська ЗОш І-ІІІ ст. № 12).

2008 р. •	 Рішенням чотирнадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської обласної 
ради від 25.03.2008 р. затверджено обласну програму «Обдаровані діти».

•	 Відновили свою роботу 13 дитячих садків та відкрито додатково 64 до-
шкільних групи.

•	 У рамках проекту «Рівний доступ до якісної освіти» 25 загальноосвітніх 
навчальних закладів отримали сучасні навчальні комп’ютерні комплекси.

•	 За результатами конкурсу щодо участі у проекті «1 учень – 1 комп’ютер» 
5 загальноосвітніх навчальних закладів області одержали НетБУКи 
для проведення дослідницько-експериментальної роботи.



додатки

550

2009 р. •	 Присвоєно звання Героя України Балагурі тетяні Іванівні, учителю 
української мови і літератури Полтавського міського ліцею №1 імені 
І. П. Котляревського.

•	 Учитель української мови і літератури Кременчуцького ліцею інформа-
ційних технологій №30 Макашова юлія Валентинівна стала перемож-
ницею Всеукраїнського конкурсу «Учитель року − 2009» у номінації 
«Українська мова і література».

•	 Розпочато проект «Розвиток обласної мережі громадсько активних шкіл: 
форми, зміст, переваги» на базі дванадцяти пілотних шкіл Полтавщини.

•	 Відповідно до наказу МОН України від 17.12.2009 року №1142 
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 
отримав статус національного.

2010 р. •	 4 лютого  2010 року Полтавський обласний інститут післядипломної пе-
дагогічної освіти імені М.  В.  Остроградського отримав сертифікат на 
систему управління якістю ISo 9001:2009 «Управління якістю і забезпе-
чення якістю».

•	 Функціонує 92 сайти загальноосвітніх навчальних закладів і органів 
управління освітою.

•	 Всебічний розвиток 37,9 тисяч дітей дошкільного віку разом з батьками 
забезпечують 521 постійно діючий дошкільний навчальний заклад і 41 
навчально-виховний комплекс. 

•	 У загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 7742 сучас-
них персональних комп’ютери.

•	 Середній показник навантаження у загальноосвітніх навчальних за-
кладах області на один персональний комп’ютер становить 8 учнів 7–11 
класів (у т. ч. у міських школах – 10 учнів, у сільських – 5 учнів). 

•	 Підготовлено понад 9000 педагогічних працівників за Програмою Intel 
«Навчання для майбутнього».
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ПУБЛІКАцІЇ 1940–1992 РР.

ПУБЛІКАцІЇ ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ З 1940 ПО 1992  РР.

1. Білан М. Куди поділися здібності (до серпневої конференції вчителів) // 
Зоря Полтавщини. – 1980. – 17 серпня. 

2. Булавацький М. Знанням – знак якості // Зоря Полтавщини. – 1980. – 21 серпня. 
3. Булавацький М. Кого полонить «цариця наук»? // Зоря Полтавщини. – 1982. – 

10 березня. 
4. Вахніст Н. Самоосвіта вчителя // Зоря Полтавщини. – 1973. – 8 лютого. 
5. Волошина В. Друг учителя // Зоря Полтавщини. – 1968. – 3 жовтня. 
6. Горб Л. Сходинки вгору // Зоря Полтавщини. – 1980. – 9 жовтня. 
7. Горб Л. що може спеціалізована? // Зоря Полтавщини. – 1981. – 27 серпня. 
8. Горб Л. Все починається зі школи // Зоря Полтавщини. – 1982. – 7 грудня. 
9. Горб Л. У школярів своя спартакіада // Зоря Полтавщини. – 1983. – 8 вересня. 
10. Горб Л. естафета добрих справ // Зоря Полтавщини. – 1984. – 17 травня. 
11. Горб Л. щоб тіло і душа молодими були // Зоря Полтавщини. – 1984. – 6 грудня. 
12. Горб Л. Навіщо Саші скакалка? // Зоря Полтавщини. – 1985. – 17 липня. 
13. Кекало П. Вчителі підвищують кваліфікацію // Зоря Полтавщини. – 1957. – 20 лип-

ня. 
14. Кузема О. Приємне з корисним (Іде піонерське літо) // Зоря Полтавщини. – 1975. 

– 25 липня. 
15. Кузьменко О. Сідайте, поговоримо // Зоря Полтавщини. – 1976. – 25 серпня. 
16. Кузьменко О. якщо ти вчитель… (на теми виховання) // Зоря Полтавщини. – 1976. 

– 29 жовтня. 
17. Куля К. За знаннями разом з мамою // Зоря Полтавщини. – 1980. – 3 жовтня. 
18. Куля К. Книга стала другом // Зоря Полтавщини. – 1980. – 21 жовтня. 
19. Куля К. Ростити атеїстів // Зоря Полтавщини. – 1981. – 15 жовтня. 
20. Куля К. Сила – у співдружності (школа, сім`я, громадськість) // Зоря Полтавщини. 

– 1982. – 7 грудня. 
21. Кушнірчук К. Проти формалізму в педагогічній роботі // Зоря Полтавщини. – 

1945. – 17 листопада. 
22. Легенький І. Історія – предмет важливий // Зоря Полтавщини. – 1966. – 14 січня. 
23. Легенький І. Учням – знання права (до серпневих нарад учителів) // Зоря 

Полтавщини. – 1975. – 23 серпня. 
24. Оніпко Г. творці приходять з дитинства // Зоря Полтавщини. – 1981. – 1 лютого. 
25. Піддубний Б. Виховувати традиції, зберігати їх // Зоря Полтавщини. – 1980. – 

11 листопада. 
26. Самсоненко С., Павлова Н. школа починається з райвно // Зоря Полтавщини. – 

1979. – 19 жовтня. 
27. Скрипник Л. Багатогранність і сила методу (на контролі впровадження передово-

го методу) // Зоря Полтавщини. – 1976. – 4 листопада. 
28. Скрипник Л. Урок насолоди // Зоря Полтавщини. – 1976. – 17 червня. 
29. Сліпак В., тесленко В. Музичну освіту – дітям // Зоря Полтавщини. – 1978. – 

1 серпня. 
30. Соломченко С. Навчальне кіно в школі // Зоря Полтавщини. – 1956. – 15 грудня. 
31. Соломченко С. За прикладом ставропольців // Зоря Полтавщини. – 1958. – 

30 травня. 
32. Соломченко С. Змінити строки навчання // Зоря Полтавщини. – 1958. – 28 листо-

пада. 
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33. Соломченко С. Обласна педагогічна виставка // Зоря Полтавщини. – 1967. – 18 
липня. 

34. Стеценко І.  Переваги і зручності : з досвіду кабінетної системи навчання в школах 
// Зоря Полтавщини. – 1970. – 19 березня. 

35. Стеценко І., Кузема О. Радість пізнання // Зоря Полтавщини. – 1970. – 21 серпня. 
36. Стеценко І. Вчителеві – вчитися // Зоря Полтавщини. – 1971. – 13 червня. 
37. Стеценко І. школа для педагогів // Зоря Полтавщини. – 1972. – 21 червня. 
38. таран М. З допомогою кіноекрана (школа : проблеми, пошуки) // Зоря Полтавщини. 

– 1975. – 23 жовтня. 
39. таран М. На урок прийшла техніка (школа : проблеми, пошуки) // Зоря Полтавщини. 

– 1976. – 13 березня. 
40. таран М. їхня зброя – ерудиція (школа : проблеми, пошуки) // Зоря Полтавщини. 

– 1976. – 10 липня. 
41. таран М. Підвищувати якість роботи вчителя (до серпневих нарад вчителів) // 

Зоря Полтавщини. – 1976. – 25 серпня. 
42. таран М. Сорок п`ять дорогих хвилин (школа  : проблеми, пошуки) // Зоря 

Полтавщини. – 1977. – 18 лютого. 
43. таран М. Звичайний урок // Зоря Полтавщини. – 1977. – 24 листопада. 
44. толстоносова т. Підготовка шкіл до випускних екзаменів // Зоря Полтавщини. – 

1945. – 4 квітня. 
45. толстоносова т. Допомога молодим учителям // Зоря Полтавщини. – 1948. – 13 

жовтня. 
46. толстоносова т. Позакласна і позашкільна робота з учителями // Зоря Полтавщини. 

– 1950. – 12 лютого. 
47. толстоносова т. Добре закінчити навчальний рік // Зоря Полтавщини. – 1950.– 16 

травня. 
48. толстоносова т. Оточити увагою молодих учителів // Зоря Полтавщини. – 1950. – 1 

вересня. 
49. толстоносова т. Роботу шкіл області – на вищий рівень // Зоря Полтавщини. – 

1951. – 17 лютого. 
50. турчина Н. Формалізму в школі – не місце // Зоря Полтавщини. – 1982. – 3 травня. 
51. тюнін а. «Сівач свободи» (про О. Пушкіна) // Зоря Полтавщини. – 1987. – 10 лю-

того. 
52. тюнін а. З любов`ю до слова // Зоря Полтавщини. – 1987. – 28 березня. 
53. хоролець І. Виправити недоліки у викладанні літератури // Зоря Полтавщини. – 

1950. – 5 вересня. 
54. шлейников І. Вчитися ніколи не пізно // Зоря Полтавщини. – 1968. – 17 вересня. 
55. ярошевська Г. О. Зробіть її другом (куточок книголюба) // Зоря Полтавщини. – 

1988. – 6 червня. 
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НАШІ НАДІйНІ ПАРТНЕРИ  

НАШІ НАДІйНІ ПАРТНЕРИ  
З МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ПОЛТАВСЬКІй ОБЛАСТІ

м. Полтава Горбаньова Світлана Володимирівна
Козлова Ірина Володимирівна

м. Кременчук Москалик Геннадій Федорович
Никифоренко Олена Миколаївна

м. Комсомольськ шошина Ірина Володимирівна
Дробецька Надія Герасимівна

м. Лубни Костенко Мирослав Володимирович
Січкар Надія андріївнац

м. Миргород Мовчан Степан Григорович
Даценко тетяна Іванівна

В. Багачанський Кушнерик Сергій Валентинович
Каленіченко Інна Миколаївна

Гадяцький Ковінько Микола Михайлович
Пилипенко Ніна Вікторівна

Глобинський хлонь тетяна Леонідівна
Деркач Надія Федорівна

Гребінквський Бондаренко Неля Володимирівна
Джеріхова антоніна Іванівна 

Диканський черкащенко Павло Мелентійович
шаріпова Лідія Григорівна

Зіньківський Дахно юрій Петрович
Дуб’яга Любов Василівна

Карлівський Слєпцова Людмила Миколаївна
Сутула Ольга Владиславівна

Кобеляцький Коваль Наталія Мефодіївна                   
Мужайло алла Никифорівна

Козельщинський Мокієнко Віктор Станіславович
Гладченко юлія Петрівна
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Котелевський Назарко Інна Михайлівна
Сахно юлія Михайлівна

Кременчуцький Камський Василь Петрович
Квашук Ніна Романівна

Лохвицький Кірієвська Любов Петрівна
Савинська тетяна Іванівна

Лубенський Білокінь юлія Михайлівна
твердоступ Марина юріївна

Машівський Сергієнко Євген Володимирович
Гулак Ірина Борисівна

Миргородський Волошко Олександр Васильович
Станіславський Віталій Миколайович

Н. Санжарський таран Микола Григорович
Карась Наталія Володимирівна

Оржицький Стасенко Наталія Іванівна
Геренок Валентина Петрівна

Пирятинський Лелюх Володимир Миколайович
Гурлай Ніна Миколаївна

Полтавський Павленко Володимир Іванович
Сідокур Світлана Іванівна

Решетилівський Голуб Ганна Олексіївна
Костогриз алла Миколаївна

Семенівський Лопата Людмила Віталіївна
Полупан Галина Леонідівна

Хорольський Олексенко Олександр Васильович
Глущенко Любов анатоліївна

Чорнухинський Івашина Микола Миколайович
Загреба тамара Василівна

Чутівський Порохня Світлана Казимирівна
Курінна Катерина Михайлівна

Шишацький Матяш юрій Володимирович
чернобель Олександр Миколайович
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АБРЕВІАТУРИ НАЗВ ІНСТИТУТУ  (1940–2010 РР.)

АБРЕВІАТУРИ НАЗВ ІНСТИТУТУ 
 (1940–2010 РР.)

1940 – 1944

ПОІУВ – Полтавський обласний інститут удосконален-
ня вчителів, 1940–1944 рр. (відповідно до наказу НКО УРСР від 
9 лютого 1940 року № 512 «Про організацію обласних інститу-
тів удосконалення вчителів» і «Положення про обласні інститути 
удосконалення вчителів УРСР» розробленого Управлінням шкіл 
НКО УРСР 1939 року).

1944 – 1971

ПОІУКУ (ПОІУКВ) – Полтавський обласний інститут удо-
сконалення кваліфікації учителів, 1944–1971 рр. (відповідно до 
документації інституту).

1972 – 1992

ПОІУВ – Полтавський обласний інститут удосконалення 
вчителів, 1972–1992 рр. (згідно з «Положенням про підготовку і 
видання методичних матеріалів у Полтавському обласному інсти-
туті удосконалення учителів» та наказу директора інституту від 
14 жовтня 1971 року № 205

1992 – 2000

ПОІПОПП – Полтавський обласний інститут післядиплом-
ної освіти педагогічних працівників, 1992–2000 рр. (на підставі 
наказу начальника управління освіти Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації від 17 грудня 1992 року № 386). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
1998 року № 1814 інституту присвоєно ім’я Михайла Васильови-
ча Остроградського.

2000 – т. ч.

ПОІППО – Полтавський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти ім. М. В. Остро град ського, з 2000 р. (згід-
но з наказом Полтавської обласної державної адміністрації від 
22.11.2000 р. № 454)
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АЛОУ   –  асоціація лідерів освіти України
АПН України   –  академія педагогічних наук України
ВАК   – Вища атестаційна комісія
ВНЗ   – вищі навчальні заклади
ДАПО   – Державний архів Полтавської області
ДВНЗ   – Державний вищий навчальний заклад
ДНЗ   – дошкільний навчальний заклад
ЗМІ   – засоби масової інформації
ЗНЗ   – загальноосвітній навчальний заклад
ЗНО   – зовнішнє незалежне оцінювання
ЗОШ   – загальноосвітня школа
ІКТ   – інформаційні ком’ютерні технології
ІКц   – інформаційно-координа ційний центр
ІППО   – інститут пілядипломної педагогічної освіти
ІУВ   – інститут удосконалення вчителів
ІУКВ   – інститут удосконалення кваліфікації вчителів
КМц   – консультативно-методич ний центр
МІМ   – Міжнародний інститут менеджменту
ММК   – міський методичний кабінет
МО УРСР   – Міністерство освіти УРСР
МОН України  – Міністерство освіти і науки України
МФВ   – Міжнародний фонд «Від ро дження»
НАН України  – Національна академія наук України
НАПН 
України   – Національна академія педагогічних наук України
НВК   – навчально-виховний комплекс
НДІ педагогіки 
АПН України  – Науково-дослідний інститут педагогіки  

  академії педагогічних наук України
НІТ   – нові інформаційні технології
НКО   – Народний Комісаріат освіти
НМц   – науково-методичний центр
ОблВНО   – обласний відділ народної освіти
ОДА  – обласна державна адміністрація
ОІУВ   – обласний інститут удоскон алення вчителів
ПДПУ   – Полтавський державний педагогічний 
   університет імені В. Г. Короленка
«ПМ»   –  журнал «Постметодика»
ПНПУ  – Полтавський національний педагогічний 
   університет імені В. Г. Короленка
ПНТУ   – Полтавський національний технічний 
   університет імені юрія Кондратюка
ПОДА   – Полтавська обласна державна адміністрація
ПОІОПП   – Полтавський обласний інститут післяди- 

  пломної освіти педагогічних працівників 
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ПОІППО – Полтавський обласний ін ститут післядиплом ної  
 педа гогічної освіти імені М. В. Остро градського

ПОІУВ – Полтавський обласний інститут удосконалення  
 вчителів

ПОІУКУ 
(ПОІУКВ)  – Полтавський обласний інститут удосконалення  

 кваліфікації учителів (вчителів) 
ПООНСПУ – Полтавська обласна організація Національної  

 спілки письменників України
ППД  – передовий педагогічний досвід
ПУСКУ  – Полтавський університет споживчої кооперації  

 України
РДА  – районна державна адміністрація
РМК  – районний методичний кабінет
СДГ  – спеціальна дослідницька група
СЗШ  – спеціалізована загальноосвітня школа
СНВК  – спеціалізований нав чаль но-виховний комплекс
ТЗН – технічні засоби навчання
ТРВЗ – теорія розв’язування винахідницьких завдань
УМО  – університет менеджменту освіти
УМСА  – Українська медична стоматологічна академія
УПц КП  – Українська православна церква Київського па- 

 тріархату
УНМц ППСР 
АПН України – Український науково-методичний центр прак- 

 тичної психології і со  ці аль  ної роботи академії  
 педагогічних наук України

УСТ  – Українське синергетичне товариство
ХГЕУ  – християнський гуманітар но-економічний уні- 

 верситет
цДАВО 
України  – центральний державний архів вищих органів  

 влади та управ ління України
цІППО 
АПН 
України  – центральний інститут післядипломної педаго  

 гіч  ної освіти академії педагогічних наук України
ІATP  – Програма розширення доступу та навчання  

 Інтернет
SPARE  – шкільний проект з використання ресурсів та  

 енергії 
USAID – агенція Сша з міжнародного розвитку
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