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І. ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ ПОІППО У 2009 р.  

Розмір коштів, що виділяються на галузь освіти з обласного бюджету, зростають щороку. 
Якщо у 2007 році освітяни отримали 115 млн. 350 тис. грн., у 2008-му - 161 млн. 310 тис., то у 
2009-му - 164 млн. 895 тис. грн. Постійна динаміка підвищення фінансування галузі освіти 
сприяла повному забезпеченню закладів обласної комунальної власності матеріально-технічним 
оснащенням, а колективом Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського здійснено організаційно-методичне забезпечення виконання 
Регіонального плану переходу загальноосвітніх закладів на новий зміст, структуру і 12-річний 
термін навчання, переходу до профільного навчання у старшій школі, впровадження 
прогресивних педагогічних технологій в освітній простір області шляхом проведення 12 
Всеукраїнських, 33 обласних науково-практичних конференцій і семінарів; 14 постійних 
семінарів для районної(міської) системи методичної служби, семінарів-практикумів для 
керівників освітніх закладів, педагогічної громадськості; 

Колектив Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського у 2009 році наполегливо працював  над виконанням розробленої у 2008 р. 
Стратегії розвитку інституту на 2008-2012 роки.  

Особливими результатами  роботи ПОІППО у 2009 р. стали такі досягнення: 
Забезпечено підвищення якості  професійно-практичної підготовки  педагогічних 

працівників, посилення партнерських зв'язків з освітніми установами області,  залучення їх до 
формування змісту підвищення кваліфікації,  проведення практики слухачів. 

Із метою забезпечення інноваційного характеру розвитку ПОІППО продовжено 
діяльність щодо впровадження інформаційних, телекомунікаційних технологій, дистанційних 
форм та інтерактивних методів навчання на КПК. У 2009 р. навчання пройшли 4645 
педагогічних працівників, керівників освітніх установ. 

Забезпечено реалізацію  стратегії  орієнтації  інституту  на збереження та розвиток 
наукових і педагогічних шкіл,  впровадження механізму об'єктивної оцінки і визнання 
здібностей  вчителів  до наукової   та  педагогічної  діяльності,  удосконалення  механізму 
управління  просуванням  по  службі  та  посилення  мотивації   до науково-педагогічної 
діяльності. 

Забезпечено підвищення ефективності наукових досліджень, впровадження  наукових та 
науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі слухачів у науково-
дослідній роботі. 

Проведена робота з розширення  участі ПОІППО у виконанні  міжнародних  наукових, 
науково-технічних і навчальних  програм і проектів  шляхом підготовки підписання інститутом  
міжнародних  договорів  про  науково-педагогічне співробітництво та участі його працівників у 
міжнародних конференціях (Польща, Нідерланди, Словаччина). 

Продовжено проведення апробації електронних засобів навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів. Результатом проведеної роботи по впровадженню 
інноваційних комп’ютерних технологій в організацію роботи щодо забезпечення  закладів 
освіти навчальною літературою стало створення ряду електронних посібників з питань роботи 
методиста з бібліотечних фондів та комп’ютерної програми «Шкільний підручник». Досвід 
роботи Полтавської області було вивчено під час проведення Всеукраїнської науково-
практичної конференції, в результаті чого управлінням освіти і науки  України рекомендовано 
перейти на єдину форму обліку навчальної літератури за програмою «Шкільний підручник». 

У 2009 році завершилося  виконання обласної Програми видавничої діяльності 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
та Кременчуцького педагогічного училища для науково-методичного забезпечення 
регіонального компоненту освіти на 2005-2009 рр.  За п’ять років видано 138 найменувань 
науково-методичної літератури загальним тиражем 56130 примірників на суму 613 590 грн. 
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Співробітниками Науково-методичного центру інтеграції змісту освіти розроблені нові 
програми для загальноосвітніх навчальних закладів, підручники та видано 2 підручники, яким 
надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».    

На Дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 
2009” працівники ПОІППО отримали почесне звання „Лідер сучасної освіти” за багаторічну 
науково-педагогічну діяльність по інноваційному 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 - 2009”  працівники інституту отримали почесне звання 
Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України „Лауреат конкурсу” у 
номінації «Науковий супровід педагогічних інновацій в освіті», чотири почесні дипломи за 
особистий внесок у розвиток освітніх інновацій та подяку за плідну організаторську роботу по 
розвитку і упровадженню освітніх технологій. 

Бібліотека ПОІППО у 2009 році  збільшила свій фонд на 1602 прим., що складає на 36 
відсотків більше, ніж у 2007-2008 навчальному році. Фонд складає 28 тис. 025 прим. і переважно 
задовольняє потреби науковців, працівників кафедр, методистів інституту та слухачів курсів. За 
2009 рік обслуговано 3 тис. 757 користувачів інформації; видано 19 тис. 469 прим. навчальної 
літератури. Бібліотеку відвідали 9 тис. 286 читачів. Підготовлено 9 рекомендаційних 
бібліографічних списків літератури, оформлено 14 та оновлено 7 постійнодіючих книжкових 
виставок.  

Кардинально реконструйований у 2008 р. сайт Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського сприяв створенню сучасного 
навчально-дослідницького середовища для підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
області. Внаслідок праці працівників ПОІППО  у 2009 р. відбулося як збільшення сайту ПОІППО з 
200 сторінок (загальний обсяг – 670 МБ)  на 150 сторінок (89 МБ), так і розширення освітнього 
Інтернет-простору області через створення обласних предметних сайтів «Форум інформатиків 
Полтавщини» (http://www.іt-pl.at.ua), «Сайт вчителів фізики та астрономії Полтавщини» 
(http://fіzyka-poltava.at.ua/), Обласний інформаційний портал "Хімічна освіта Полтавщини" 
(http://chemportal.poltava.ua/); Всеукраїнська Інтернет-лабораторія «Проектування регіональних 
освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» 
(http://www.ipe.poltava.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=9). Реалізовуючи 
проект «Заклади освіти Полтавської області в мережі Інтернет» створено 69 Веб-сайтів у 
закладах освіти (на початок дії проекту було лише 9 сайтів) та зареєстровано всі загальноосвітні 
навчальні заклади області в мережі інформаційно-маркетингового центру 
http://www.c2n.іnfo/sector/soc_sector.php?kved=80.21&country=1&regіon=116. 

Завершився у 2009 році українсько-нідерландський проект «Громадські платформи 
освітніх реформ в Україні» (2007-2009рр.).  В регіоні підготовлена група з 120 експертів і 35 
фасилітаторів, здатних вести діалог з різних освітніх проблем, зокрема розроблення моделей 
інноваційного розвитку 12-річної школи. Внаслідок  тренінгів з проблеми  планування розвитку 
школи розроблено 30 планів розвитку школи. У рамках проекту створено цікаві інтелектуальні 
продукти: розроблено рекомендації "Сучасний підручник: перспективи розвитку і шляхи 
удосконалення", "Школа майбутнього, школа для майбутнього: розвиток школи на місцевому 
рівні", методичні рекомендації зі стратегічного планування розвитку сучасної школи та 
посібник з розвитку культури діалогу в освітніх установах.  

Завдяки співпраці кафедри менеджменту освіти з Всеукраїнським фондом «Крок за 
кроком», Центром освітніх ініціатив (м. Львів) та Федерацією освітніх ініціатив (Польща) 15 
освітніх закладів Полтавщини утворили обласну мережу громадсько-активних шкіл (ГАШ), 
тобто загальноосвітніх закладів, діяльність яких спрямована на розвиток громадянськості у всіх 
сферах суспільного життя та встановлення партнерських стосунків з територіальною громадою, 
покращенню надання освітніх, оздоровчих і соціальних послуг. Мережа громадсько-активних 
шкіл Полтавщини увійшла до складу всеукраїнської та міжнародної мереж. З метою вивчення 
досвіду  співпраці шкіл з громадськими організаціями здійснено навчальний візит делегації (7 
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освітян Решетилівського району Полтавської області і 1 працівник ПОІППО) до Польщі (м. 
Ложечник та Клодава). 

Активно здійснювалося розроблення та впровадження системи управління якістю 
відповідно до вимог стандарту ДСТУ ІSO 9001-2001. 

Внаслідок роботи, проведеної ПОІППО: 
1. Збільшилася кількість дитячо-юнацьких організацій та об`єднань з 240 до 670 і 

відповідно залучених у них учнів з 108 тис. до 112 тис., у тому числі козацьких об`єднань з 17 
(3,5 тис. учнів) до 22 (8,6 тис. учнів). 

2. У порівнянні з 2008 роком зменшилася кількість правопорушень та злочинів (40 проти 
27), скоєних учнями загальноосвітніх навчальних закладів області. 

3. Підвищився рівень готовності вчителів до впровадження профільного навчання з 34 % 
до 48% (за результатами анкетування кафедри методики змісту освіти у 2008-2009 н.р. та 
2009-2010 н.р.), виявлені кращі зразки упровадження компетентнісного профільного навчання в 
школах області. Визначена система базових шкіл компетентнісно орієнтованого профільного 
навчання, збільшується кількість учнів, що охоплюються допрофільним та профільним 
навчанням в ЗНЗ області (за даними статистичного звіту УОН в 2009-2010 н.р. до 68 %).  

4. Другий рік поспіль ЗНО в Полтавській області проходить на високому організаційному 
рівні завдяки злагодженій роботі педагогічних працівників. Апеляцій на процедуру проведення 
ЗНО від учасників тестування в нашій області, у порівнянні з іншими областями України, не 
надходило. За результатами проведеного тестування у 2009 році в Полтавській області  22 
учасника отримало високий бал (200), у 2008 році  – 18 чоловік. 

5. Минулий рік видався, без перебільшення, рекордним у державному відзначенні 
педагогів області - учительці початкових класів Гринь Л.Є. присвоєно звання Заслужений 
учитель України, учительці української мови і літератури Балагурі Т.І. – звання Героя України. 

Про ці та інші досягнення ПОППО і повідомляється у річному звіті про діяльність 
ПОППО у 2009 році. 

 
Ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського  
В.В.Зелюк 
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1.2.1. Розробка та впровадження системи управління якістю (за стандартом 
ДСТУ ISO: 9001-2009) (Зелюк В.В.) 

У 2009 році продовжено роботу з розроблення та впровадження системи управління 
якістю у Полтавському обласному післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В. Остроградського відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2009:  

  призначено спеціаліста з СУЯ; 
  внесено зміни до складу робочої групи з питань розроблення та впровадження системи 
управління якістю; 

  проведено навчальні заняття з забезпечення та підтримання процесів, необхідних для 
системи управління якістю; 

  розроблено політику у сфері якості; 
  перевірено та актуалізовано посадові інструкції та положення про підрозділи; 
  затверджено організаційну схему; 
  визначено перелік послуг, що надає Інститут; 
  удосконалено методики процесів, які охоплює система управління якістю Інституту, та 
підготовлено проекти наказів щодо їх впровадження; 

  розроблено Настанову з якості. 
 

1.2.2. Робота сайту ПОІППО  (Шостя С.П.) 
Сучасна освіта неможлива без якісних і 

практичних технологій поширення і обміну 
інформацією. Інтернет сьогодні є найбільш 
зручним способом отримання нових знань.  

Для освітніх структур Інтернет-ресурс (веб-
сайт) – це не тільки засіб інформування про свою 
діяльність, а і ефективний інструмент внутрішніх і 
зовнішніх комунікацій: співробітників, викладачів, 
науковців, учнів, громадськості.  Створення і 
підтримка такого ресурсу є непростим і 
відповідальним процесом, пов’язаним з 
вирішенням технічних і методичних задач. 

Сайт як елемент освітньої системи 
Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 
створює нові можливості взаємодії в навчальному 
процесі, є найбільш ефективним засобом як 
організації роботи інституту, так і забезпечення 
його взаємодії із зовнішнім середовищем. 

Сайт ПОІППО зареєстрований у 2001 році в 
Інтернеті за адресою www.ipe.poltava.ua на сервері 
науково-виробничого підприємства фірми "Солвер" 
в рамках здійснення проекту створення ресурсного 
центру з громадянської освіти у Полтавській 
області. Цей проект  здійснювався за сприяння 
Бюро з освітніх та культурних програм США 
(ВЕСА) й адміністрування Ради з Міжнародних 
досліджень та обмінів IREX. Сайт був статичний і 
містив три розділи: «ПОІППО», «Ресурсний центр з 

громадянської освіти у Полтавській області», науково-методичний журнал «Постметодика». 

 Головна сторінка сайту ПОІППО на 
31.12.2009 

Сторінка сайту ПОІППО«Структура 
ПОІППО» 
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На 1 вересня 2008 року кількість сторінок 
становила 25 по розділах «ПОІППО» та 
«Ресурсний центр з громадянської освіти у 
Полтавській області». Журнал «Постметодика» 
мав 14 сторінок загальної інформації, були 
представлені 10 журналів у повному обсязі у 
форматі html, 1 журнал у форматі *.pdf.  

З жовтня 2008 року сайт кардинально 
реконструйовано, на сьогодні це інформаційно-
освітній ресурс, що містить корисну інформацію 
для учнів, педагогів, науковців. Головним 
завданням веб-сайту є інформування педагогів 
області про новітні досягнення і перспективи 
розвитку педагогічної науки, поширення 
використання і застосування сучасних 
інноваційних та інформаційних технологій, 
створення навчально-дослідницького середовища 
для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розміщення інформаційних ресурсів 
співробітників інституту, педагогічних працівників системи освіти області. 

На сьогодні структуру веб-сайту ПОІППО складають такі тематичні розділи: 
  Розділ "Про інститут" містить у собі матеріали про історію створення ПОІППО та 

його структурних підрозділів, структуру, адміністрацію, партнерів. 
  Розділ "Підрозділи" знайомить із кожним код розділом інституту. 
  Розділ  "Стратегія та управління якістю" визначає місію та основні цінності 

ПОІППО. 
  Розділ  "Діяльність" інформує про план роботи ПОІППО на поточний рік, детально 

на поточний місяць та звіти роботи за попередні роки.  
  Розділ "Навчання" містить у собі інформацію стосовно нормативно-правового 

забезпечення навчального процесу, програми та план графік курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників. 

  Розділ  "Дистанційне навчання" знайомить з Положенням про дистанційне навчання 
на курсах підвищення кваліфікації ПОІППО, умовами прийняв на навчання, методичними 
матеріалами із цього питання.  

  Розділ  "Інноваційна та експериментальна робота" містить матеріали по інноваційній 
діяльності та апробації ППЗ, навчальних підручників. 

  Розділ "Інноваційний менеджмент" знайомить з інноваційними закладами та 
управлінськими технологіями. 

  Розділ  "Заходи" інформує про проведення конференцій, семінарів, олімпіад, 
конкурсів для учнів та вчителів.  

  Розділ "На допомогу вчителю" містить корисні матеріали для педагогів. 
  Розділ "Проекти ПОІППО" знайомить із проектами, що проходять в області. 
  Розділ "Науково-методична література"  містить перелік видань інституту з 2004 

року, архів номерів журналу "Постметодика", анотований каталог журналу "Імідж сучасного 
педагога", архів корисної літератури для освітян. 

  Розділ "Бібліотека" надає інформацію стосовно нових надходжень до бібліотеки 
навчального закладу. 

  Розділ "Зовнішнє незалежне оцінювання" знайомить із ходом організації ЗНО у 
поточному році та результатами проведення у попередньому. 

  Розділ «Державні закупівлі» інформує про річний план  
державних закупівель ПОІППО. 

Сторінка сайту ПОІППО «Олімпіади» 
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  Розділ "Корисні лінки" містить у собі посилання на корисні інформаційні ресурси у 
світовій мережі Інтернет.  

На грудень місяць.2009 року на сайті розміщено більше 250 сторінок. У електронному 
вигляді представлені видання ПОІППО: монографії, посібники, збірники матеріалів 
конференцій, методичні видання і складають близько 60 МБ, Електронний архів науково-
методичного журналу "Постметодика" представлений 72 журналами з 1993 по 2009 рік  у 
форматі *.pdf. Загальний об’єм сайту – 759 МБ. 

Сайт містить стрічку новин. 
Робота працівників інституту по наповненню сайту регламентується наказом «Про 

розвиток та підтримку веб-сайту Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського» від 8.12.08 № 291, де прописане положення, 
правила користування веб-сайтом, вимоги до матеріалів, що розміщуються на сайті.  

У наповненні сайту ПОІППО активно працюють всі підрозділи інституту.  
Для зручності користувачів на сайті працює пошук.  
Виходячи з вимог сучасної системи освіти пріоритетними напрямами роботи науково-

методичних працівників по розвитку сайту є розміщення передового педагогічного досвіду, 
навчального матеріалу, розробка курсів дистанційного навчання, налагодження спілкування з 
педагогічними працівниками області, надання методичної допомоги через сервіси сайту.  

За внутрішньою статистичною системою CMS Joomla за період з 1.11.2008 по 31.12.2009 
зафіксовано   60128 візитів на сайт ПОІППО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графік відвідуваності сайту за зовнішньою системою збору статистичних даних 
http://mycounter.ua за період з 1.09.2009 по 31.12.2009. 

 
 



 11

ІІ. НАУКОВА РОБОТА (Клепко С.Ф.) 

2.1. Науково-дослідна тема, над якою працює інститут (Клепко С.Ф.) 
Колектив ПОІППО у 2009 р. продовжував дослідження проблеми „Науково-методичне 

забезпечення сучасних моделей взаємозв’язку досліджень і практики в освіті при реалізації переходу 
на 12-річний термін навчання та впровадження Державних стандартів освіти”.  

Продовжуючи аналіз практик, що функціонують в сучасній освіті, співробітники КФіЕО 
зосередилися над дослідженням теми «Філософія і економіка освіти в європейському контексті». 
Зокрема, в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук із спеціальності 
09.00.10 – філософія освіти було обґрунтовано поняття репрезентації знань як 
міждисциплінарного концепту конструктивно-реалістичного осмислення формування і 
структуризації освітнього простору суспільства знань. Визначено концептуальні засади 
розвантаження змісту освіти і роль курикулуму як репрезентації знань. Запропоновано 
переосмислення концептів «модель», «парадигма», «політика», «філософія», «стратегія» освіти 
на принципах мінімізації знань та ексцентричної стратегії в освіті як навчання свободи знання 
(Клепко С. Ф.). Визначено роль категорій блага і соціальної утопії для потреб науково-
методичного забезпечення взаємозв’язку досліджень і практики в освіті (Т.І.Бондар). Досліджено 
перспективи розвитку сучасної української школи у європейському контексті у рамках 
українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 
засобами створення  громадських платформ як однієї з сучасних моделей взаємозв’язку 
досліджень і практики в освіті.   

Кафедрою педагогічної майстерності загальну проблему дослідження конкретизовано у 
дослідженнях підвищення майстерності педагогічних працівників за принципами реалізації 
діалогу в системі післядипломної педагогічної освіти, зокрема, у дослідженнях регіональних 
освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Н.І. Білик), застосувань 
багатовимірної концепції особистості до освітнього процесу (В.Ф. Моргун), психологічних умов 
розвитку соціально-психологічної компетентності особистості (О.О. Новак), внаслідок чого 
підготовлено навчально-методичні посібники (Моргун В.Ф. – «Основи психологічної 
діагностики» з грифом МОНУ; «Психодіагностика особистості підлітка»; Новак О.О., Білик 
Н. І. – «Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів»). 

Співробітниками КМО у 2009 році продовжено моделювання управлінської 
компетентності керівника ЗНЗ з метою оптимізації підготовки менеджера освіти у системі 
післядипломної педагогічної освіти в аспектах їх управлінської культури та розвитку шкільного 
освітнього середовища.  

Загальну наукову проблему інституту КЗМО досліджує в аспекті формування ключових 
життєвих компетентностей у процесі профільного навчання. Сучасні  моделі взаємозв’язку 
досліджень і практики в освіті  конкретизуються  в дослідженні процесів підготовки вчителя до 
формування ключових життєвих компетентностей учнів 12-річної школи (Пашко Л.Ф.); 
підготовки майбутніх вчителів до проведення експериментальних досліджень у галузі 
природознавства (Корягіна Н.В.); реалізації компетентнісного підходу на уроках словесності 
(Гелеверя Р.О.); навчання природознавства в основній і старшій школі (Ільченко В.Р.); 
організації навчального середовища учнів профільної школи (Ільченко О.Г.); встановлення 
методичних моделей вивчення природознавства у профільній школі (Гуз К.Ж.); запровадження в 
загальноосвітній школі курсу «Історія Полтавщини» (Єрмак О.П.) та літературного краєзнавства 
(Коваленко О.П.); гармонізації духовного розвитку учителів словесності в системі 
післядипломної педагогічної освіти (Чирка В.В.).  

Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2009-й 
рік наведено у Таблиці 1. 

2010-й рік планується присвятити узагальненню дослідження інститутської теми НДР  та 
виробленню відповідних рекомендацій. 
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2.2. Науково-дослідні теми кафедр, відділів (Клепко С.Ф.) 
Таблиця 1 

Показники результативності наукової і науково-методичної роботи ПОІППО за 2009 рік. 

№ 
 Критерій 

К 
П 
М 

К 
М 
О 

К 
ФІ 
ЕО 

К 
М 
ЗО 

Ц 
Пр 
Пс 

Ц 
Пед
Ін 

В 
Д 
ПО 

В 
П 
МД 

В 
Г 
Д 

В 
М 
В 

Всього
за 

2009 

1 

Кількість 
виконаних 
наукових та 
науково-технічних 
проектів ВНЗ та 
НУ 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 

Кількість 
завершених 
фундаментальних 
досліджень 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 

Опубліковано 
монографій, 
підручників та 
навчальних 
посібників 

5 3 1 
 

13 
 

3 0 18 2 2 3 50 

3А Загальний обсяг в 
ум.друк.арк. 18,3 9,9 0,4 86,28 11,8 0 61 27,5 5,2 25,6 245,98

4 
Кількість статей у 
наукових фахових 
журналах  

6 3 6 16 3 1 3 5 4 4 51 

4а 
Загальний обсяг 
статей в 
ум.друк.арк. 

3,6 1,7 3,98 12 1,2 0,2 2.25 1,469 0,45 1,29 28,139

4б 
Загальний обсяг 
усіх публікацій в 
ум.друк.арк. 

25,25 13,37 15,43 115,63 12,7 7,05 4.25 28,97 5,65 44,94 273,94

4в 
Кількість 
методичних 
рекомендацій 

3 2 3 4 5 3 8 12 8 20 68 

Кількість наукових 
семінарів і 
конференцій, із них 

24 26 3 24 
 6 7 8 6 8 8 120 5 

міжнародних 12 4 1 2 1 4 4 0 1 2 31 
Участь у 
виставках, із них 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 8 6 
міжнародних 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

7 
Кількість 
захищених 
дисертацій: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 кандидатських 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 докторських  0  0  0 0 0 0 - 0 
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2.2.1. Кафедра філософії і економіки освіти  (Бондар Т.О., Клепко С.Ф.) 
Кафедра продовжила роботу над дослідженням наукової теми «Філософія і економіка 

освіти в європейському контексті». У цьому році основну увагу було зосереджено на 
дослідженні проблем планування розвитку школи. 

Так, в контексті розробки проблеми планування розвитку сучасної української школи та 
наближення її до ідеалу «школи майбутнього», кафедрою було ініційовано проведення цілого 
ряду заходів:   

o 27-28 лютого та 27-28 березня 2009 року спільно з центром педагогічних інновацій 
та інформації і кафедрою менеджменту у рамках проекту «Громадські платформи освітніх 
реформ в Україні» було проведено два етапи тренінгів «Планування розвитку сучасної 
школи», присвячених плануванню розвитку шкіл. Внаслідок тренінгів розроблено методичні 
матеріали зі створення програми розвитку школи, опрацьовано документи щодо стратегічного 
розвитку освіти, визначено характеристики ефективної школи, принципи створення плану 
розвитку школи, розглянуто різні моделі роботи освітніх установ. Учасники проекту 
ознайомилися із процедурами оцінювання якості роботи школи, з’ясували такі питання як 
якість, критерії якості, інструменти вимірювання якості роботи школи, алгоритм проведення 
самооцінки якості роботи школи, обробка результатів оцінювання якості роботи школи та 
методи колективної генерації ідей. 

o 10-21 травня учасники проекту здійснили навчальний візит до Королівства Нідерланди, 
за результатами якого видано спеціальний випуск журналу «Постметодика» («ONDERWIJS – 
Нідерландська освіта». Спецвипуск журналу Постметодика. – Полтава, 2009. –  104 с). 

o 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”. 

o 21-22 вересня було проведено Міжнародну регіональну конференцію “План 
розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка”, в якій взяли участь найактивніші 
учасники проекту, переможці обласного конкурсу з розроблення планів розвитку, а також 
представники Міжнародного фонду «Відродження», тренери Міжнародного центру 
вдосконалення шкільництва Р.Міох та А.-Я.Крікке (Нідерланди) та представники місцевих 
органів влади П.В.Ворона, В.І.Мирошниченко, А.І.Бардаченко. На конференції були 
презентовані найкращі плани розвитку шкіл, розроблені учасниками директорами Полтавської 
області, а також підведені підсумки трьохрічної діяльності проекту «Громадські платформи 
освітніх реформ в Україні» у регіоні. 

Завершальним етапом проекту стала участь полтавської делегації у роботі Національної 
конференції «Стратегічне планування розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, 
педагогіка», що проходила 26 листопада (м.Київ). 

Працівниками кафедри проводилась науково-дослідницька і науково-методична  робота 
із затверджених Вченою радою ПОІППО тем. Відповідно до цього протягом 2009 року було 
здійснено 15 публікацій обсягом 13,75 у.д.а.: 

  4 публікації обсягом 4,3 у.д.а. з тем: «Репрезентація знань в освітньому просторі: 
філософський аспект», «Філософія і економіка освіти у європейському контексті», 
«Інтеграція освіти і поліморфізм знань» (Клепко С.Ф.). 

  1 публікація обсягом 0,4 у.д.а. з теми «Світоглядно-методичні засади сучасної освіти 
аспект)» (Шейко С.В.). 

  3 публікації обсягом 7 у.д.а. з тем «Науково-методичний супровід процесу впровадження 
інновацій у навчально-виховний процес», «Управління процесом впровадження 
інновацій у навчально-виховний процес ЗНЗ», «Планування розвитку сучасної школи» 
(Сиротенко Г.О.). 

  4 публікації обсягом 1,1 у.д.а. з теми «Розробка моніторингу щодо оцінки рівня 
конкурентоспроможності слухачів у системі післядипломної освіти» (Нічуговська Л.І.). 
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  2 публікації обсягом 0,3 у.д.а. з теми «Категорія «благо» в контексті еволюції соціальних 
утопій» (Бондар Т.О.). 
Назви публікацій наводяться у Загальному списку публікацій працівників ПОІППО (див. 

С. 90.). 
Викладачі кафедри взяли участь і виступили з доповідями на 14 Міжнародних і 5 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, читаннях. Матеріали 
конференцій опубліковані у збірниках наукових праць. 

У наступному 2010 р. кафедра зосередить увагу на продовженні таких науково-
методичних розробок для учителів області: 

1) Із метою підвищення якості викладання модуля «Філософія освіти та інформаційні 
технології»: 

 для груп дистанційного навчання кафедрі філософії і економіки освіти укласти 
електронний посібник із лекційним матеріалом викладачів; 

 у лекцію «Сучасна філософія освіти: особистість, суспільство, економіка, 
держава» навчального модуля «Філософія освіти та інформаційні технології» 
внести питання «Полікультурність і полірелігійність в сучасній освіті». 

2) Видання книги «Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному 
суспільстві» (автор – Клепко С.Ф., обсяг – 15 у.д.а.) 

 
 

2.2.2. Кафедра  менеджменту освіти (Зелюк В.В..) 
 
І. Науково-дослідна робота 
Досліджувана тема: «Моделювання управлінської компетентності керівника 

загальноосвітнього навчального закладу». 
Основні результати, досягнуті в ході проведення дослідження: 
Робота кафедри була зосереджена на удосконаленні програми підвищення кваліфікації 

керівників ЗНЗ,  дослідженні наукових концепцій компетентності, апробації моделі 
компетентності керівника  сучасної української школи. 

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється в таких напрямках: 
- Формування компетенцій керівника школи у сфері стратегічного управління (Зелюк В.В.); 
- Інноваційна культура сучасного керівника ЗНЗ (Гавриш Р.Л.);  
- Компетентність керівника щодо експертизи освітнього середовища (Водолазська Т.В.); 
- Компетентність керівника в організації науково-методичної роботи в школі (Павленко В.І.); 
- Компетентнісний підхід в освіті: управлінський аспект (Іноземцев В.А.); 
- Впровадження управлінських технологій керівниками навчальних закладів (Резніченко З.В.). 

Найважливішим досягненням кафедри менеджменту освіти стало створення обласної 
мережі громадсько-активних шкіл (ГАШ), до якої увійшло 15 освітніх закладів Полтавщини, 
об’єднаних у всеукраїнську і міжнародну мережі. 

У рамках польсько-українського проекту «Самоврядування для сільської освіти», який 
фінансувався Міністерством закордонних справ Республіки Польща з коштів програми 
«Закордонна допомога 2009» відбувся навчальний візит полтавської делегації до гміну Клодава 
в складі Водолазської Тетяни Володимирівни і 7 представників педагогічного колективу 
Жовтневого НВК Решетилівського району Полтавської області. 

Завдяки співпраці кафедри з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» і Польським 
фондом «Освітні ініціативи» розроблена концепція ГАШ, опрацьовані міжнародні стандарти 
якості діяльності шкіл, написані проекти, один з яких став переможцем міжнародного конкурсу 
і отримав грант. 

Підсумком діяльності обласної мережі ГАШ стала робота секції «Розвиток громадсько-
активних шкіл в Україні» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Управління 
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адаптивною школою: здобутки і перспективи», активними учасниками якої були провідні 
науковці та практики з 15 областей України. 

За результатами роботи конференції видано № 19 часопису Освіта Полтавщини, де 
розглядається організаційно-педагогічна модель адаптивної школи, сучасні підходи до 
формування найбільш важливих її компонентів; визначено основні принципи навчання та 
виховання в умовах адаптивного навчання. У часописі вміщені теоретичні, методичні та 
практичні матеріали з актуальних питань управління освітнім закладом, які допоможуть 
керівникам у вирішенні непростих управлінських проблем. 

У № 20 часопису «Освіта на основі компетенцій» висвітлені питання модернізації системи 
освіти на основі компетентністного підходу. Уданому номері проаналізовані сучасні тенденції 
формування змісту освіти української школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення 
якості освіти, питання впровадження компетентністного підходу в управлінську діяльність 
керівника закладу, розвиток професійної компетентності педагога в системі післядипломної 
освіти.  

Загальна кількість праць, опублікованих за звітний період: 
  посібники – 3 (9,1 у.д.а.); 
  часописи – 3 (18,14 у.д.а.); 
  статті – 8 (3,7 у.д.а.); 
  матеріали ПДС – 2 (2,04 у.д.а.). 
Всього – 16 (32,98 у.д.а.) 

 

2.2.3. Кафедра педагогічної майстерності (Білик Н.І.) 
Пріоритетна проблема кафедри педагогічної майстерності – "Удосконалення педагогічної 

майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти". 
У структурі вищезазначеної проблеми однією із центральних тем кафедри стала тема 

«Теоретико-методичні засади проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників». Обґрунтовано тему дисертаційного дослідження, 
проведено всеукраїнський круглий стіл «Проектування регіональних моделей підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» (27 березня 2009 р.). У заході брали участь представники 
інститутів післядипломної педагогічної освіти України (9 осіб) та закладів освіти Полтавської 
області (14 осіб). Під час роботи круглого столу обговорювались теоретико-методологічні 
засади проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, питання проектного підходу щодо розвитку і трансформації освітньої системи 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону. 

 Створено проект Положення про Інтернет-лабораторію проектування регіональних 
освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Вивчено та узагальнено основні науково-методичні та практичні психолого-педагогічні 
засади організації навчання дорослих, використання інтерактивних методів в системі 
післядипломної педагогічної освіти. В основу дослідження покладено принцип набуття 
педагогом власного досвіду учасника процесу навчання з використанням інтерактивних  форм і 
методів навчання, що  сприятиме підвищенню майстерності педагогічних працівників в 
реалізації діалогічного типу стосунків з учнями.   

Також зосереджено увагу на технологіях навчання, пов’язаних із використанням 
інформаційних технологій і мультимедійних засобів навчання. Проведено дослідження 
проблеми орієнтації шкільної молоді на  професію педагога.  
  Протягом року кафедрою проведено: 

  обласний семінар «Актуальні проблеми та перспективи системи розвивального 
навчання на Полтавщині» (лютий, м. Полтава). Обласний семінар учасників СДГ «Школа-родина» 
за темою «Школа-родина в дії» (19 травня 2009 р.); 
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  зональний постійно діючий семінар директорів та їх заступників, практичних 
психологів ЗНЗ м. Кременчука «Здійснення комплексної оцінки дидактичного процесу» (13 
березня 2009 р.); 

  Всеукраїнський круглий стіл «Проектування регіональних моделей підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» (27 березня 2009 р.); 

  Обласний семінар Школи педагогічної майстерності Ш. Амонашвілі «Образ учителя-
гуманіста в сучасній школі» (16 жовтня 2009 р.); 

  Обласний семінар «Застосування проектного підходу в реалізації завдань Програми 
«Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового 
способу життя» (грудень, м. Полтава).  

  IV Полтавський обласний конкурс «Авторська збірка поезій школяра» (1 червня 2009 
року). 

Співробітники кафедри брали участь у 25 науково-практичних конференціях, 12 з яких  – 
міжнародні. 

Результати наукової та науково-дослідної роботи знайшли своє відображення у виданні одного 
посібника, 6 публікаціях у фахових виданнях (3,6 ум. д. а.), 9 складових частинах текстів книг (15,3 
ум. д. а), 8 тезах конференцій різних рівнів (2,75 ум. д. а.) та 3 журнальних публікаціях. 

Брали участь  у роботі виставки-презентації "Інноватика в освіті України" (2-3 грудня), 
одержано почесну грамоту МОН України  за розробку моделі дистанційних консалт-курсів 
(Н.І. Білик); Всеукраїнській виставці "Музейно-педагогічна палітра України" (диплом АПН 
України, Н.І. Білик); Х Міжнародному "Тижні освіти дорослих" в Україні (диплом МОН 
України, Н.І. Білик). 

Підготовлено тести з педагогіки та загальної культури для обласного конкурсу “Учитель 
року – 2009”. 

Видано 10 номерів науково-практичного освітньо-популярного журналу “Імідж сучасного 
педагога” за темами: 

№1 – «Оцінювання якості праці викладача і студента»; 
№№2-3 – «Імідж педагога – вимога сучасності»; 
№4 – «Інтеграція природничонаукових знань»; 
№5 – «Культурологічна освіта»; 
№№6-7 – «Кореційно-педагогічна допомога дітям»; 
№№8-9 – «Управління адаптивною школою»; 
№ 10 – «Підготовка вчителя в умовах глобалізації». 
 
Наукове керівництво (Н.І. Білик):  
– обласною СДГ «Школа-родина» ;  
– обласною Школою педагогічної майстерності Ш. Амонашвілі. 
– Кременчуцьким ліцеєм № 4;  
– Хорольською гімназією-родиною.  
Проведено інтегровані курси-ПДГ для вчителів гуманітарних дисциплін Лохвицького 

району, тренінг-курси “Принципи розвитку інноваційної діяльності педагогічного колективу” 
для педагогічних працівників Котелевської ЗОШ №1 з 2009 року (на базі школи).  

Співробітниками кафедри протягом року проводилось наукове консультування з проблем 
сучасних педтехнологій, педмайстерності вчителя, активних методів навчання, рецензування та 
редагування матеріалів журналу „Імідж сучасного педагога” та “Постметодика”, авторефератів 
пошукувачів звання кандидата педагогічних наук. Прорецензовано методичну розробку “За 
здорове майбутнє”. [Просвітницька програма /аАвтор-укладач О. С. Чепур. – Лубни, 2009. – 40 
с.]. 

У контексті основної теми науково-дослідної роботи кафедри на наступний рік 
пріоритетними залишаються проблеми проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, підвищення якості освітнього процесу засобами 
використання актуальних педагогічних технологій. 
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2.2.4. Кафедра методики  змісту освіти (Пашко Л.Ф.) 
Кафедра методики змісту освіти річний план роботи на 2009 рік виконала. Кафедрою 

проводиться наукове дослідження теми „Формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області”. Дослідження 
розраховане на термін до 2012 року. Розроблене науково-методичне обґрунтування формування 
життєвих компетентностей у процесі профільного навчання.  

Викладачі кафедри вивчали, узагальнювали та розповсюджували передовий педагогічний 
досвід формування ключових життєвих компетентностей в процесі профільного навчання в ЗНЗ 
області. Тематичний план випуску літератури виконаний. Випущені науково-методичні 
посібники: «Науково-методичні основи змісту сучасної освіти» (курс лекцій викладачів) 
Упорядники: Пашко Л.Ф., Коваленко О.П., Корягіна Н.В.), «Оцінювання знань учнів у процесі 
профільного навчання» (Упорядники: Пашко Л.Ф., Коваленко О.П., Симоненко Л.І., Корягіна 
Н.В.). Щорічно проводиться зональний постійно діючий обласний семінар по профільному 
навчанню. В цьому році була організована робота семінару «Формування ключових життєвих 
компетентностей у процесі профільного навчання ЗНЗ області» на базі Новосанжарського НВК, 
матеріали семінару увійшли в плановий науково-методичний посібник з однойменною назвою, 
який уже підготовлений до друку (Упорядники: Пашко Л.Ф., Коваленко О.П., Корягіна Н.В., 
Симоненко Л.І.).  

Всі викладачі кафедри здійснювали науково-дослідницьку роботу, відповідно 
затвердженій тематиці. Загальний обсяг усіх публікацій (74 публікації) викладачів кафедри 
складає 115, 63 ум.друк.арк. Викладачі кафедри керували спеціальними дослідницькими 
групами, що займаються проблемами впровадження інноваційних технологій у різні освітні 
галузі, проведені засідання, вироблені відповідні методичні рекомендації, узагальнений досвід 
роботи (Пашко Л.Ф., Степаненко М.І., Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Коваленко О.П., Гелеверя Р.О.).  

Всі викладачі брали участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях по 
актуальних напрямках сучасної освіти, а також організовували конференції та семінари згідно 
плану роботи. 
 

2.2.5. Обласний центр практичної психології і соціальної роботи (Муліка К.М.) 
Працівники центру практичної психології і соціальної роботи основну увагу зосереджували 

на виконанні Плану дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи 
освіти України на період до 2012 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2008 
р. № 554).  

Навчально-методична діяльність працівників центру здійснюється в таких напрямках: 
- Моніторинг розвитку психологічної служби системи освіти області (кадрове, навчально-

методичне забезпечення). Психологічне забезпечення: процесу атестації інтернатних навчальних 
закладів, вирішення організаційних конфліктів у системі освіти (Муліка К.М.). 

- Психологічний супровід профільного навчання, обдарованих дітей. Організація процесу 
атестації працівників психологічної служби (Лук’яненко Н.О.).   

- Навчально-методичне забезпечення діяльності соціальних педагогів навчальних закладів. 
Організація та проведення експертизи психологічного, соціологічного інструментарію (Сухенко 
Я.В.). 

Центр практичної психології і соціальної роботи ПОІППО продовжив роботу над 
здійсненням моніторингу розвитку психологічної служби області: 

  Здійснено кількісний та якісний моніторинг розвитку психологічної служби 
Полтавської області. Динаміка забезпечення навчальних закладів області фахівцями 
психологічної служби складає 52 %  (проти 43 % у минулому році). Ставками соціальних 
педагогів навчальні заклади забезпечені лише на 34 % (при потребі 358 ставок їх налічується 
лише 123).  
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Узагальнені матеріали за результатами моніторингу  розглянуті на засіданні колегії 
облдержадміністрації у жовтні 2009 року.  

На колегію ГУОН 18.06.2009 р. узагальнені та подані інформаційно-аналітичні матеріали 
Про виконання рішення колегії від 19.04.07 № 3/1 «Про показники стану розвитку психологічної 
служби системи освіти області за підсумками 2005-2006 навчального року відповідно до ст. 21, 
22 Закону України «Про освіту»,  (протокол 3/3).  

Динаміка забезпечення ставками 
працівників психологічної служби 
навчальних закладів відповідно до 

нормативів чисельності

43 %

32%
27%

2005-2006 2006-2007 2007-2008

 
  Здійснено моніторинг методичного забезпечення діяльності працівників 

психологічної служби, за результатами якого на кінець 2008-2009 н. р. районними (міськими) 
методичними кабінетами  здійснюється передплата 104 одиниць фахових видань з психології, 
навчальними закладами – 162, працівниками психологічної служби – 225. Загалом районними 
(міськими) психологічними службами  здійснюється передплата 491 одиниць видань на  572 
особи працівників психологічної служби.   

  Здійснено моніторинг доступу учнів загальноосвітніх навчальних закладів до 
психологічних знань у рамках гуртків, факультативів. Таким чином лобіюється питання щодо 
системного упровадження спеціальних програм, тренінгів, що спираються на практичне 
оволодіння уміннями і навичками прийняття рішення на користь здорового способу життя, 
протидії негативного соціального тиску, розвитку та корекції психологічних компонентів 
особистості, що впливають на поведінку людини у рамках гуртків, факультативів з психології. 
На кінець 2008-2009 н. р. у навчальних закладах області діють 109 гуртків у 81 навчальному 
закладі, охоплено 1879 учнів, що складає лише 1,3 % від загальної кількості учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, 107 факультативів (2177 учнів, 1,5 % від загальної 
кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів).   

За ініціативи працівників центру організовано та проведено акції для співробітників 
психологічної служби області (8 акцій, у яких взяли участь 419 працівників, за результатами 
опубліковано  20 ум. арк.)  

Підготовлено та поширено методичні рекомендації (0,8 ум. друк. арк.): 
  Методичні рекомендації щодо розробки та поширення методичних матеріалів як одного з 

напрямків діяльності фахівця психологічної служби; 
  Методичні рекомендації щодо експертної діяльності психологічної служби; 
  Методичні рекомендації щодо використання відеофільму антинаркотичного змісту 

«Правда про наркотики» від громадської організації «Нарконон» (м. Харків) у навчальних 
закладах області;  

  Методичні рекомендації щодо виконання Програми професійної орієнтації учнівської молоді 
області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2008-2010 р. р..  

 З метою підвищення якості послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи та 
контролю за використанням надійного, валідного, достовірного інструментарію у діяльності 
служби, працівниками центру здійснюється  експертиза психологічного та соціологічного 
інструментарію.  

У 2009 році укладено анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників 
психологічної служби системи освіти Полтавської області, в якому представлено відомості про 
авторів, бібліографічний опис та анотації до 101 програми, які пройшли експертну оцінку; 
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розроблено методичні рекомендації щодо розробки та поширення методичних матеріалів як 
одного з напрямків діяльності фахівця психологічної служби та методичні рекомендації щодо 
експертної діяльності психологічної служби.  

Актуальним питанням залишається пошук критеріїв ефективності самої експертної 
діяльності, її впливу на якість соціально-психологічного супроводу та, в кінцевому результаті, 
на створення оптимальних умов для розвитку особистості.  

Загалом на виконання розпоряджень Українського науково-методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи підготовлено 24 вихідних документів,  ГУОН  - 18.  

Центр практичної психології і соціальної роботи опрацьовує проблему «Здібності і 
обдарування учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу» у рамках діяльності 
спеціальної дослідницької групи «Психолого-педагогічні технології роботи з обдарованими 
дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу». До роботи включились 17 практичних 
психологів із 10 районів і міст Полтавської області (загальноосвітніх навчальних закладів, 
гімназій, аграрного ліцею).  

У результаті діяльності: 
  визначено технології виявлення обдарованих учнів в загальноосвітньому навчальному 

закладі; 
  розроблено проекти психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в умовах 

ЗНЗ. Проектний підхід. 
  оформлено у методичний посібник матеріали за наслідками роботи дослідницької групи 

«Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців психологічної 
служби. Поширення досвіду [Методичний посібник] / Автор-упорядник Н. О. Лук’яненко. За 
ред. : В. Ф. Моргуна — Полтава : обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. 
В. Остроградського, — 2009. —  40 с.» 

Працівники центру висвітлюють проблему 
обдарованості у ЗМІ: участь у телевізійному 
проекті на Полтавському каналі ІРТ  «Затишна 
розмова», з теми «Здібності і обдарування дітей. 
Як їх виявити і розвинути?» 01.10.2009 року. 

На курсах підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників (вчителів з фізики, з 
математики, практичних психологів, соціальних 
педагогів, заступників директорів, директорів) 
викладається лекція з елементами практикуму за 
темою: «Здібності і обдарування дітей у контексті 
профільної освіти». 

Запроваджено інформаційну кампанію щодо інформування громадськості про діяльність 
психологічної служби (2 публікації у засобах масової інформації, участь у телепередачах – 3).  

Здійснюється психологічний супровід формування сприятливого психологічного клімату та 
вирішення конфліктних ситуацій у навчальних закладах інтернатного типу. Проведено вивчення 
психологічного мікроклімату у дитячих та педагогічних колективах п’яти навчальних закладів 
інтернатного типу та у двох з них здійснений всебічний аналіз конфліктів. Загалом за 
результатами підготовлено 5 узагальнених довідок із констатуючими фактами та 
рекомендаціями, проведені індивідуальні та групові консультування.  

Працівниками центру надається консультативна, методична допомога працівникам 
психологічної служби, які атестуються (відредаговано 11 праць, 27,1 у.др.арк.). Всього 
підготовлено 4 проектів наказів ГУОН щодо атестації працівників психологічної служби та 19 
довідок за результатами вивчення стану роботи атестованих працівників.  

У 2008-2009 році відбулася атестація 19-ти працівників психологічної служби системи 
освіти Полтавської області. За результатами  чотирьом працівники встановлено вищу 
кваліфікаційну категорію, одному працівнику присвоєно на звання психолог-методист, одному  
підтверджено вищу кваліфікаційну категорію. П’ять працівників нагороджені грамотами ГУОН 
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«за сумлінну працю, плідні творчі здобутки і особистий внесок у розвиток психологічної служби 
Полтавської області». За результатами атестації узагальнені та поширені матеріали кращого 
досвіду (Сухіна Н.В. «Розвиток психоемоційної сфери дітей дошкільного віку (4-5 років) в 
умовах сенсорної кімнати»), підготовлені методичні матеріали щодо підвищення професійного 
рівня працівників служби у рамках атестації.  

У 2009-2010 році заяви на атестацію 11 осіб з них на вищу категорію 7 практичних 
психологів. 

Формується база даних працівників психологічної служби системи освіти (наразі орієнтовно 
180 осіб.),  де враховується проблема, над якою працює спеціаліст, наявність сертифікатів, 
публікацій у засобах масової інформації та їх якість.   

Постійно оновлюється єдиний інформаційний простір для працівників психологічної служби 
області. На сайті ПОІППО містяться матеріали семінарів практичних психологів, методичні 
розробки, нормативно-правова база, яка регулює діяльність психологічної служби, узагальнений 
кращий досвід  працівників психологічної служби. 

Підготовлені до друку 3 навчально-методичних посібники, загальним обсягом 9,6 у.д.а., 
опубліковано 6 статей загальним обсягом 26 у.д.а., в тому числі 3 у фахових виданнях 
рекомендованих ВАКом. Працівники центру взяли участь у одній Міжнародній науково-
практичній конференції, одній – Всеукраїнській та двох Всеукраїнських науково-практичних 
семінарах. Матеріали конференцій опубліковані у збірниках наукових праць. 

 

ЦППСР  
№ 
п/п Критерій 

Сухенко Муліка Лук’яненко 

1 Кількість виконаних наукових та науково-технічних 
проектів ВНЗ та НУ 0 0 0 

2 Кількість завершених фундаментальних досліджень 0 0 0 

3 Опубліковано монографій, підручників та навчальних 
посібників 1 2 0 

3А Загальний обсяг в ум.друк.арк. 4 7,8 0 
4 Кількість статей у наукових фахових журналах  2 1 0 
4а Загальний обсяг статей в ум.друк.арк. 0,9 0,3 0 
4б Загальний обсяг усіх публікацій в ум.друк.арк.  12,7 0 
4в Кількість методичних рекомендацій 2 2 1 
5 Кількість наукових семінарів і конференцій, із них 2 2 2 
 Міжнародних 1 0 0 

6 Участь у виставках, із них 0 1 0 
 Міжнародних 0 0 0 

7 Кількість захищених дисертацій: 0 0 0 
 кандидатських 0 0 0 
 Докторських 0 0 0 
 

2.2.6. Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.) 
І. Науково-дослідна робота 
Досліджувана тема в 2008-2011 рр.: «Теоретико-методичні засади інтегрованого навчання 

природознавства у профільній школі (рівень стандарту)». 
Основні результати, досягнуті в ході проведення дослідження.  
Вперше у вітчизняній педагогіці теоретично обґрунтовано концепції та методичні моделі 

формування цілісної природничо-наукової освіти для профільної школи; розробляється дидактична 
система забезпечення інтегрованого навчання природознавства у старшій школі за двома моделями 
— предметно-інтегративною системою предметів природничого циклу та інтегрованим курсом 
природознавства для 10-12 класів; розроблено теоретичні основи інтегрованого навчання 
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природознавства у профільній школі, його наступність з початковою та основною школами; 
обґрунтовані теоретичні засади формування змісту цілісної природничо-наукової освіти для 
профільної школи; розроблено дидактичну систему забезпечення інтегрованого навчання 
природознавства у старшій школі.  

У процесі дослідження: 
– обґрунтовано теоретико-методологічні основи варіативного формування цілісності знань 

про природу в учнів профільної школи в умовах переходу на 12-річний термін навчання (В.Р. 
Ільченко, К.Ж. Гуз, В.С. Коваленко, О.Г. Ільченко, Л.М. Рибалко); психолого-педагогічні основи 
методичних моделей цілісної природничо-наукової освіти (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ковчин Н.А.), 
особистісної орієнтованості, продуктивності цілісної природничо-наукової освіти профільної 
школи, методичні основи формування образу світу (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко); галузевий підхід у 
формуванні змісту природничо-наукової освіти і педагогічні умови його реалізації в навчальному 
процесі (рівень стандарту) (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, В.С. Коваленко, О.Г. Ільченко, Л.М. Рибалко, 
А.Х. Ляшенко); методичні основи організації кабінету природознавства у профільній школі 
(Ільченко О.Г.); наповнення кабінету природознавства (Нечипоренко В.М.); методичні основи 
реалізації галузевого підходу в навчальному процесі, що конкретизується в таких вихідних 
положеннях: 

— цілісність знань є умовою їх розуміння, досягнення високого рівня інтелекту учнів та 
зміцнення стану їхнього здоров’я; 

— експлікатом цілісності знань є підлягання всіх елементів, що складають цілісність, 
загальним закономірностям; 

— цілісність навчального процесу обумовлюється навчальним планом та змістом освіти, 
який містить наскрізний стрижень інтеграції знань, методи і форми організації навчальних занять, 
контролю і корекції знань; 

— поняття образу світу, образу природи при засвоєнні учнями навчального матеріалу 
предметів природознавчого циклу є вихідним пунктом і результатом пізнавального процесу; 

– визначено структуру модульно-залікової системи формування змісту навчального 
матеріалу підручника «Природознавство-10»; 

– розроблено методичний апарат  підручника (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, В.С. Коваленко, А.Х. 
Ляшенко, Т.В. Сігіда, Л.М. Рибалко, П.С. Бородай, Нечипоренко В.М.), концепцію цілісної 
природничо-наукової освіти, методичну систему формування цілісності знань про природу учнів 
профільної школи, теоретико-методологічні основи формування цілісності знань про природу в 
учнів профільної школи в умовах переходу на 12-річний термін навчання; методичну систему 
забезпечення інтегрованого навчання для старшої школи, складовими якої є: завдання методики 
викладання, навчальне середовище під час вивчення; особливості формування природничо-
наукових понять; методи і форми навчання, специфічні для інтегрованого навчання; особливості 
методики викладання тем (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г., Коваленко В.С., Нечипоренко 
В.М., Бородай П.С., Рибалко Л.М., Ляшенко А.Х., Сігіда Т.В.); концепція курсу «Природознавство» 
для старшої школи (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Коваленко В.С., Рибалко Л.М.). 

Вперше в педагогічній науці розроблено моделі методичної системи формування 
цілісності знань, втілених в окремих природознавчих курсах і інтегрованому курсі природознавства 
у профільній школі (рівень стандарту); розкрито шляхи інтегрованого курсу «Природознавство» в 
суспільно-гуманітарному та художньо-естетичному напрямках профілізації (Ільченко В.Р., Гуз 
К.Ж., Коваленко В.С., Рибалко Л.М., Ляшенко А.Х.); досліджено та доведено роль наступності у 
вивченні інтегрованих природознавчих курсів початкової, основної і старшої школи, яка 
(наступність) базується на наскрізному онтодидактичному стержні — загальних закономірностях 
природи та діяльнісному підході до засвоєння знань (Рибалко Л.М., Ляшенко А.Х.). 

Науково-теоретична новизна дослідження полягає у: розробленні концепції цілісної 
природничо-наукової освіти (Гуз К.Ж.); методичної системи формування цілісності знань про 
природу, образу природи учнів профільної школи (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М., Ільченко 
О.Г., Ляшенко А.Х., Коваленко В.С.); концепції нового предмету природознавства профільної 
школи (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Коваленко В.С.); концепції змісту і структури підручника 
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«Природознавство-10» (всі співробітники); з’ясовано  методичний апарат підручника 
природознавства (всі співробітники); виявлено на основі аналізу обладнання кабінетів природничих 
предметів структуру кабінету природознавства у профільній школі (Ільченко О.Г.); методичні 
основи модульно-залікової системи у вивченні предмету природознавства: 

– методичну систему формування цілісності знань про природу учнів профільної школи (В.Р. 
Ільченко, О.Г. Ільченко, Л.М. Рибалко, А.Х. Ляшенко);  

– методичну систему формування цілісності знань про природу, образу природи учнів 
профільної школи  (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, В.С. Коваленко, О.Г. Ільченко, Л.М. Рибалко, А.Х. 
Ляшенко); 

– зміст і структуру підручника «Природознавство-10» (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ляшенко 
А.Х., Рибалко Л.М., Ільченко О.Г., Коваленко В.С., Сігіда Т.В.); 

– структуру уроку, що відповідає вимозі неперервного формування природничо-наукової 
картини світу, моделювання учнем свого образу природи (К.Ж. Гуз);    

– систему методів та форм навчання спрямовує навчальний процес з природознавства 
(рівень стандарту) на формування в учнів образу природи (В.Р. Ільченко, О.Г. Ільченко, А.Х. 
Ляшенко, Л.М. Рибалко); 

– зміст і структуру методичного посібника «Концепції та методичні моделі природознавства 
у профільній школі» (Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.,  Рибалко Л.М., Ільченко О.Г.). 

Доведено: 
 – методична система цілісної природничо-наукової освіти в профільній школі втілює 

психолого-педагогічні умови формування цілісності знань про природу на п’яти рівнях: рівні 
теоретичного аналізу змісту природничо-наукової освіти; рівні формування змісту предмету 
(природознавство, предмети природничого циклу); рівні формування змісту програм з 
природознавства для старшої школи; рівні формування змісту системи навчального комплекту до 
курсу «Природознавство-10»; рівні результатів навчання природознавства (К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко); 

– методичний аспект цілісності знань про природу втілюється в навчальний процес завдяки 
неперервному формуванню, починаючи з початкової школи, природничо-наукової картини світу як 
системи знань, що ґрунтується на основі загальних закономірностей природи, особистісно значимої 
системи знань  — образу природи (В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Л.М. Рибалко); 

– предмет «природознавство» старшої школи має продовжувати методичні ідеї, 
започатковані в інтегрованих природознавчих курсах початкової та основної школи (моделювання 
цілісностей знань, образу природи; вивчення реальних об’єктів у довкіллі; узагальнення та   
систематизація знань навколо ядра природничо-наукових знань) (Ільченко О.Г., Ільченко В.Р., 
Коваленко В.С., Ляшенко А.Х.).  

Підтверджено 
– у процесі апробації на курсах слухачів післядипломної освіти (Полтавський ОІППО) 

концепції, доцільність структури та змісту підручника «Природознавство» та методичного 
посібника «Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі» (Ільченко В.Р., Гуз 
К.Ж.,  Рибалко Л.М., Ільченко О.Г.); під час анкетування вчителів природничого циклу 
Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської області. 

Апробація результатів дослідження проходила у 14 школах-лабораторіях, під час проведення 
курсів вчителів природознавства (березень, м. Полтава), Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (квітень, м. Полтава), 2 Міжнародних науково-практичних конференцій (лютий, 
травень, м. Полтава), звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України (квітень, м. 
Київ). 

ІІ. Навчально-методична робота 
Співробітниками НМЦ вичитані всі лекції згідно плану кафедри методики  змісту освіти. 
Проводилася спільна робота НМЦ та ПОІППО над науково-методичним забезпеченням 

переходу шкільної освіти на галузевий принцип формування цілісності змісту освітніх галузей і 
підготовки вчителів у післядипломній освіті до галузевого підходу у навчальному процесі школи. 
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Працює СДГ вчителів довкілля початкових класів «Педтехнологія «Довкілля» в початковій 
школі» (науковий керівник Ільченко В.Р.) та СДГ вчителів природознавства «Формування 
цілісності освітніх галузей» (керівник Гуз К.Ж.). 

Проводяться консультації для учителів, методистів.  
ІІІ. Пропагандистська робота 
1. Проведені курси для вчителів довкілля «Навчально-методичне забезпечення освітньої 

програми «Довкілля» (10.03-11.09. 2009 р.). 
2. Проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки вчителів 

до викладання інтегрованих курсів та їх навчально-методичне забезпечення» (9 квітня). 
3. Участь співробітників НМЦ у конференціях ПОІППО, нарадах, семінарах. 
 

2.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЛ
А
Н
ЗО

 

 «Педагогічні 
умови 

реабілітаційної 
роботи вчителя-

мовника зі 
школярами з 
відхиленнями 
поведінки» 

Канівець З.М., 
методист відділу 
ліцензування та 

атестації 
навчальних 

закладів області 

Ш
па
к 
В.
П

., 
за
в.

 
ка
фе
др
и 
со
ці
ал
ьн
ої

 та
 

ко
ле
кц
ій
но
ї 

Дослідження  на 
здобуття ступеня 

к.п.н. 

2007 - 
2011 

1 посібник 
1 тези 

Ц
П
П
СР

 

 Конгруентність 
інтересів та 
здібностей 

як психологічна 
умова вибору 
профілю 
навчання 

випускниками 
основної школи 

Лук’яненко Н.О., 
методист 

М
ор
гу
н 
В

.Ф
. 

Дослідження  на 
здобуття 
ступеню 
к.психол.н 

2006-
2010 

Складено 
кандидатські 

іспити; 
Здійснено 
науково-

теоретичний 
аналіз 

літератури із 
проблеми 

 

Ц
П
П
СР

 

 Розвиток емпатії 
практичного 
психолога як 
чинник його 
саморегуляції 

Сухенко Я.В., 
методист 

Л
уш

ин
 П

.В
., 
д.

 п
си
хо
л.

 н
., 

за
в.
ка
фе
др
ою

 п
ед
аг
ог
ік
и 

ви
щ
ої

 ш
ко
ли

 і 
пр
ик
ла
дн
ої

 

Дослідження  на 
здобуття 
ступеню 
к.психол.н 

2006-
2010 

Складено 
кандидатські 

іспити; 
Опубліковано 3 
статті у видннях 

ВАК; 
проведено 

констатуючий  
та формуючий 
експеримент. 



 24

КП
М

 
 

КПМ-1 Теоретико-
методологічні 
засади проекту-
вання освітніх 
систем в системі 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 

Білик Н.І., к.пед. 
н., завідувачка 
кафедри педмай-

стерності 

- дослідження  на 
здобуття ступеню 

д.пед.н. 

2007-
2013 

3 статті у фах. 
виданні 

 
Проведено 

Всеукраїнськи
й круглий стіл

КП
М

 
 

КПМ-2 Психологічна 
культура вчителя 

Моргун В.Ф.,  
к.психол.н., проф. 

кафедри 
педмайстерності 

- дослідження  на 
здобуття ступеню 

д.психол.н. 

1995-
2012 

2 статті 

КП
М

 
 

КПМ-4 Проектування 
дидактичних 

систем 

Стрельніков 
В.Ю., д. пед. н., 
в.о. професора ка-
федри педаго-
гічної майстер-
ності ПОІППО 

- Планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 

часу 

2008-
2011 

4 статті 

КП
М

 
 

КПМ-5 Психологічні 
основи розвитку 
пізнавальних та 
професійних  

інтересів сучасної 
молоді 

Калюжна 
Ю. І., к. психол. 

н., доцент 
кафедри 

педагогічної 
майстерності 

- Планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 

часу 

2008-
2010 

1 стаття 

КП
М

 
 

КПМ-6 Розвиток соці-
ально-психоло-
гічної ком-
петентності 
педагогічних 
працівників 

Новак О. О., 
в. о. доцента 

- Планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 

часу 

2009-
2010 

редагування 
посібника 

КП
М

 
 

КПМ-7 Науково-
методичні засади 

організації 
інтерактивного 

навчання 
вчителів шкіл 

Литвинюк Л.В.,  
к.пед.н., в.о. 

доцента кафедри 
педмайстерності 

- Планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 

часу 

2009-
2011 

1 стаття 

КП
М

 
 

КПМ-8 Науково-мето-
дичні засади 
організації 
середовища 

дистанційного 
навчання у 

загальноосвітніх 
навчальних 
закладах 

Гарічева Н.О., в.о. 
доцента кафедри 
педмайстерності 

- Планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 

часу 

2009-
2012 

1 стаття 

КМ
О

 
 

КМО-1 Формування 
компетенцій 

керівника школи у 
сфері 

стратегічного 
управління 

Зелюк В.В., к.п.н, 
ректор 

 

Планова тема 2009-
2011 

Статті , 
посібник, 
доповіді на  

конференціях, 
публікації, текст 

лекцій, 
мультимедійні 
презентації 
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КМ
О

 
КМО-2 Інноваційна 

культура 
сучасного 

керівника ЗНЗ 

Гавриш Р.Л., 
к.іст.н., доцент 

 

Планова тема 2009-
2011 

Статті , 
посібник, 
доповіді на  

конференціях, 
публікації, текст 

лекцій, 
мультимедійні 
презентації 

КМ
О

 

КМО-3 Компетентність 
керівника щодо 
експертизи 
освітнього 
середовища 

Водолазська Т.В., 
в.о. доцента 

 

Планова тема 2009-
2011 

Статті , 
посібник, 
доповіді на  

конференціях, 
публікації, текст 

лекцій, 
мультимедійні 
презентації 

КМ
О

 

КМО-4 Впровадження 
управлінських 
технологій 
керівниками 
навчальних 
закладів 

Резніченко З.В., 
к.п.н., доцент 

 

Планова тема 2009-
2011 

Текст лекцій, 
публікації, 
статті, 

мультимедійні 
презентації 

КМ
О

 

КМО-5 Компетентність 
керівника в 
організації 
науково-
методичної 

роботи в школі 

Павленко В.І., 
к.п.н. 

 
Планова тема 2009-

2011 
Текст лекцій,  
Публікації, 
стаття . 

КМ
О

 КМО-6 Компетентнісний 
підхід в освіті: 
управлінський 

аспект 

Іноземцев В.А. 

 

Планова тема 2009-
2011 

Текст лекцій  
 

КМ
О

 

КМО-7 Метод 
моделювання у 
формуванні 

цілісності знань 
про природу в 

учнів початкових 
класів 

Водолазська Т.В.

Гу
з К

.Ж
., 
д.
п.
н.

 на здобуття к.п.н. 2006-
2011 

Стаття 

ВП
М
Д

 

 Організація 
самостійної 
роботи з хімії 
учнів основної 

школи з 
використанням 

засобів 
візуалізації знань 

Буйдіна О.О., 
методист 

Ш
ия
н 
Н

.І.
, д

.п
.н

., 
пр
оф
ес
ор

 П
ДП

У
 дослідження  на 

здобуття ступеню 
к.п.н. 

2007- Затвердження 
теми наукового 
дослідження, 
канд іспит 
(філософія, 
англ. мова), 3 
публікації 

ВП
М
Д

 

13.00.07 Формування 
навичок 

здорового способу 
життя в процесы 

вивчення 
быологыъ в 

основный школы 

Козак І..О., 
методист 

 

О
рж

ех
вс
ьк
а 

В.
В.

, д
.п

.н
., 
за
в.

 
ка
фе
др
ою

   
  дослідження  на 

здобуття ступеню 
к.п.н. 

2008- Затвердження 
теми наукового 
дослідження, 
канд іспит 
(філософія, 
англ. мова), 2 
публікація 
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КМ
ЗО

 

 

Формування 
ключових 
життєвих 

компетентностей 
у процесі 

профільного 
навчання 

Пашко 
Людмила 
Федорівна, 

доцент в.о. зав. 
каф. методики 
змісту освіти, 

к.п.н. 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2008–
2012 

Надруковані 
статті, виданий 
підручник, 
проведений 
зональний 
постійно 

діючий семінар

КМ
ЗО

 

 

Речення як 
багатоярусна 
мовна одиниця 

Степаненко 
Микола Іванович, 
проф. кафедри 
методики змісту 
освіти, доктор 
філ. наук 

 Наукова школа 2008 

Надруковані 
статті, 

підготовлено 
кандидата 

філологічних 
наук 

КМ
ЗО

 

13
.0

0.
04

 

Підготовка 
майбутніх 
вчителів до 
проведення 

експериментальни
х досліджень в 

галузі 
«Природознавств

о» 

Корягіна 
Наталія 

Віталіївна, 
старший викладач 

кафедри 
методики змісту 

освіти Гр
ин
ьо
ва

 М
.В

., 
де
ка
н 

пр
ир
од
ни
чо
го

 ф
ак
ул
ьт
ет
у 

П
ДП

У
, д

.п
.н

., 
пр
оф
ес
ор

 

Дослідження на 
здобуття ступеня 
кандидата наук 

2008–
2012 

Надруковані 
статті, здані 
канд..іспити, 
затверджено 

тему в 
Координаційній 

раді АПН 
України 

КМ
ЗО

 

 

Формування 
комунікативної та 
соціокультурної 
компетенції учнів 

на уроках 
словесності 

Гелеверя 
Рита 

Олександрівна, 
старший викладач 

кафедри 
методики змісту 

освіти 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2008–
2010 

Надруковані 
статті, виданий 
підручник 

КМ
ЗО

 

 

Інформатизація 
навчального 
процесу 
сучасних 

закладів освіти 

Овчаров 
Сергій 

Михайлович, 
доцент кафедри 
методики змісту 

освіти 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2008–
2010 

Надруковані 
статті, виданий 

посібник 

КМ
ЗО

 

13
.0

0.
01

 

Мистецтво слова 
як засіб 

гармонізації і 
духовного 
розвитку 
вчителя-

словесника в 
системі 

післядипломної 
освіти 

Чирка 
Валентина 
Василівна, 
старший 
викладач 
кафедри 

методики змісту 
освіти 

Ст
ре
ль
ні
ко
в 
В.
Ю

., 
д.

 п
ед

. 
н.

, п
ро
фе
со
р 
П
ДП

У
 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2008–
2010 

Надруковані 
статті, виданий 
посібник, здані 
кандидатські 

іспити 
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КМ
ЗО

 

 

Проблеми 
підготовки 
вчителів до 
викладання 
інтегрованих 
курсів у 

загальноосвітній 
школі та їх 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Гуз 
Костянтин 
Жоржович, 
доцент каф. 

методики змісту 
освіти, д.п.н. 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2009 
Надруковані 
статті, виданий 
підручник 

КМ
ЗО

 

 

Проблеми 
підготовки 
вчителів до 
викладання 
інтегрованих 
курсів у 

загальноосвітній 
школі та їх 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Ільченко 
Віра Романівна, 

професор 
кафедри 

методики змісту 
освіти, д.п.н. 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2009 
Надруковані 
статті, виданий 
підручник 

КМ
ЗО

 

 

Проблеми 
підготовки 
вчителів до 
викладання 
інтегрованих 
курсів у 

загальноосвітній 
школі та їх 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Ільченко 
Олексій 

Георгійович, 
доцент кафедри 
методики змісту 
освіти, к.п.н. 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2009 
Надруковані 
статті, виданий 
підручник 

КМ
ЗО

 

 

Курс «Історія 
Полтавщини» і 

його 
впровадження в 
загальноосвітній 

школі 

Єрмак 
Олександр 

Петрович, доцент 
кафедри 

методики змісту 
освіти, кандидат 
історичних наук 

 

Планова тема, яка 
виконується в 
межах робочого 

часу 

2008–
2010 

Статті, 
підручники 

КФіЕО КфіЕО-1 Інтегративна 
освіта і 

поліморфізм 
знання 

Клепко С.Ф., к. 
філософ. н., доц., 
проректор з 
наукової роботи  

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

1996 - 
2012 

3 публікації 

КФіЕО КфіЕО-2 Філософія і 
економіка освіти у 
європейському 
контексті 

Клепко С.Ф., к. 
філософ. н., доц., 
проректор з 
наукової роботи  

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2005 - 
2010 

3 публікації 

КФіЕО КфіЕО 
-3 

Репрезентація 
знання в 
освітньому 
просторі 
(філософський 
аспект) 

Клепко С.Ф., к. 
філософ. н., доц., 
проректор з 
наукової роботи 

- Дослідження  на 
здобуття ступеню 

д.ф.н. 

2009 Захист 
докторської 
дисертації 
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КФіЕО  Науково-
методичний 
супровід процесу 
впровадження 
інновацій у 
навчально-
виховний процес 

Сиротенко Г. О., 
ст. викладач 

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2009 3 публікації 

КФіЕО  Розробка 
моніторингу 
щодо оцінки 
рівня 
конкурентноспро
можності 
слухачів у 
системі 
післядипломної 
освіти 

Нічуговська 
Лілія Іванівна, 
кандидат 
економічних 
наук, доктор 
педагогічних 
наук 

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

 
 

2009 4 публікації 

КФіЕО  Соціальні-
економічні 
аспекти розвитку 
економіки 
України в умовах 
глобалізації (з 
урахуванням 
тенденцій та 
наслідків 
світової кризи). 

Гетало 
Володимир 
Петрович,  
кандидат 
економічних 
наук 

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2009 - 

КФіЕО  Реформа 
методичної 
служби в умовах 
модернізації 
освіти в України  

Золотухіна 
Вікторія 
Миколаївна, 
старший 
викладач КФіО 

- планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2009 - 

КФіЕО  Світоглядно-
методичні засади 
сучасної освіти 
аспект) 

Шейко Сергій 
Володимирович, 
кандидат 
філософських 
наук, доцент 

 планова тема,  
яка виконувалась 
в межах робочого 
часу викладачів 

2009 1 публікація 

КФіЕО  Категорія «благо» 
в контексті 
еволюції 
соціальних утопій 

Бондар Т.О., 
методист  
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дослідження  на 
здобуття ступеню 

к. філос. н. 

2004-
2009 

2 публікації 

2.4 Інноваційно-експериментальна робота ПОІППО (Сиротенко Г.О.)  

2.4.1. Координація експериментальної діяльності в області (Іщенко Л.М.) 
 На даний час в області проводиться 5 експериментів всеукраїнського рівня та 6 

регіонального. 
В експериментальній роботі задіяні 24 загальноосвітні навчальні заклади області, що 

становить близько 6% від загальної кількості.  
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У 2009 році ініційовано 2 експерименти всеукраїнського та 3 – регіонального рівнів, 2 
навчальних заклади долучилися до експериментальної діяльності всеукраїнського рівня. Ці 
показники свідчать про підвищення експериментальної активності шкільної освіти Полтавської 
області, адже у 2008 році було затверджено лише 2 регіональних програми.  

Найактивнішими є навчальні заклади міст, перш за все Полтави, Кременчука та 
Комсомольська.  

Серед досяжних перспектив пожвавлення експериментальної діяльності слід розглянути 
можливість переведення експериментальних програм місцевого рівня на регіональний. Цей 
процес дасть змогу удосконалити програму експерименту, отримати достатній науковий 
супровід, долучити до роботи більшу кількість навчальних закладів, тим самим сприяючи 
самоосвіті і науково-практичному розвитку більшої кількості педагогічних працівників.   
Викликає занепокоєння стан залученості до експериментальної діяльності закладів нового типу.  
 

2.4.2. Апробація нових підручників, ЕЗН, навчальних кабінетів (Сиротенко Г.О., 
Кирилюк М.В.) 

Апробація нових підручників 
Апробації підручників в інституті діє за такою схемою: щорічно відповідно до наказу 

МОН України видається наказ обласного управління освіти і науки про проведення апробації 
підручників у котрому подається: 

– перелік навчальної літератури, що підлягає апробації (назва видання, автор, видавництво, рік 
видання); 

– відповідальних за апробацію та узагальнення її результатів; 
– райони, де відбувається апробація; 
– кількість об'єктів (шкіл, класів, учнів). 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 04.09.2008 №818 “Про 
проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2008/2009 – 2009/2010 навчальних роках”, від 26.09.08 року №883 “Про 
доповнення  до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2008 року №818 „Про 
проведення апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для загальноосвітніх 
навчальних закладів у 2008/2009–2009/2010 навчальних роках” ”,  видано наказ управління 
освіти і науки від 22.12. 2008 № 687 «Про проведення апробації навчальної літератури для 
загальноосвітніх навчальних  
закладів у 2008/2009 – 2009/2010  навчальних роках» та наказ ПОІППО  від 26.12 2008 р.№ 310 
«Про організаційно-методичну діяльність  із проведення апробації навчальної літератури у 
2008/2009–2009/2010  навчальних роках». 

Наказами були визначені  відповідальні працівники обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти за проведення апробації, координації та організації роботи з 
цієї проблеми: Коваленко О.П., Цехановська В.О., Чирка В.В., Буйдіна О.О., Кирилюк М.В.  

Вони узгодили із районними (міськими) відділами освіти базові школи  та  визначили 
вчителів-апробаторів, для яких провели наради,  консультації, зустрічі із авторами підручників.  

До Інституту інноваційних технологій і змісту освіти відправлено  інформацію про 
учасників апробації навчальної літератури у 2008–2009  н. р.  (лист від 05.12.08 № 2441) та 
інформацію про попередні та остаточні результати апробації навчальної літератури у 2008/2009 
навчальному році" (лист від 4.06.09 №644).  

У 2008-2009 н.р. області апробувалося 32 підручники, з них 11 – 2-й рік, тобто для них 
цикл апробації завершився і підведені остаточні результати. В цьому процесі взяли участь 98 
вчителів 3 350 учнів. 

Аналіз остаточних результатів апробації підручників свідчить, що всі вони в основному 
укладені відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Зміст підручників відповідає вимогам навчальних програм з предмета і придатний для 
організації навчальної  діяльності учнів як під керівництвом вчителя, так і самостійно, так як 
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містять завдання для самоконтролю та самооцінки. У підручниках в основному розкриті наукові 
положення у відповідності до досягнень сучасної науки.  

Позитивні відгуки про підручник з хімії автора Н.М. Буринської. Складність та обсяг 
матеріалу в цьому підручнику відповідає можливостям його засвоєння учнями 7-го класу на 
належному рівні і за встановлений час. Виклад матеріалу в підручнику конкретний, 
супроводжується великою кількістю наочності, яка, крім того, виконує інформаційно-навчальну 
роль. 

Заслуговує на увагу підручник з російської мови для 7 класу (автори Баландіна Н. Ф., 
Дєгтярьова К.В. Лебеденко С. А., курс 1-12 клас) для загальноосвітніх навчальних закладів з 
українською мовою навчання.  
 Підручник «Рос.мова», автори Пашківська Н.А., Михайловська Г.О., Распопова С.О.) із 
задоволенням використовують вчителі та учні.  Тексти емоційні, повчальні, пов’язані з життям. 

Разом із тим в підручниках багато різних недоречностей, які псують загальну позитивну 
картину.  

Так, у підручнику «Рідна мова», авт. Пентилюк М.І. та ін., 7 клас, система напрацьованих 
диференційованих завдань потребує доопрацювання. 

 Потребує  покращення  наочність і конкретність викладу матеріалу. 
Недостатньо представлені  вправи  на  порівняння,  вибірковий аналіз, розпізнавання,  

групування тощо.   
У підручнику «Французька мова», авт. Клименко Ю.М., 7 кл. не чітко визначені завдання 

на навчальний рік у змісті підручника.  Не визначаються завдання на кожен урок та не 
конкретизуються домашні завдання після кожного уроку. 

У підручнику  «Хімія», авт. Попель П.П., Крикля Л.С. з окремих тем обсяг матеріалу 
занадто великий для учнів 7-го класу. Його складність не відповідає можливостям його 
засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час. 
Апробатори дійшли висновку, що підручник не відповідає віковим особливостям учнів і 
рекомендували  зменшити обсяг параграфів, спростити мову викладу.  

Підручник автора Г.А. Лашевської потребує значного доопрацювання:  зменшення 
кількості ілюстративного матеріалу та кількості  із різних літературних джерел.  

Вчена рада ПОІППО в червні цього року визнала роботу методистів ПОІППО із 
проведення апробації навчальної літератури  задовільною.  

Працівникам інституту, відповідальні за апробацію довели до відома педагогічних працівників 
області результати апробації підручників у 2008-2009 навчальному році на серпневих конференціях, 
методичних об’єднаннях вчителів, на курсах підвищення кваліфікації, обласних семінарах 
учителів.  
 У проведенні апробації підручників є певні проблеми, які повторюються щорічно. Часто деякі 
підручники не надходять до місця призначення, або надходять із великим запізненням. Апробація 
здійснюється за рахунок ентузіазму учителів, кошти на цю діяльність не виділяються. Питання 
фінансування стає перешкодою на шляху проведення таких важливих заходів, як проведення 
методичних семінарів “Особливості викладання за пробним підручником” для вчителів, які проводять 
апробацію.  

Робота з апробації нових підручників, що результується у рецензіях учителів, які беруть участь 
у апробації та узагальнених довідках методичних працівників МОН, потребує значно більшої 
координації дій АПН України, МОН України, авторів та учителів-апробаторів, оскільки переважно 
відбувається без належного забезпечення останніх належним експериментальним інструментарієм.  
 

Апробація електронних засобів навчального призначення 
Апробація електронних засобів навчального призначення проводилася у 2008/2009 

навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах та інституті післядипломної освіти 
педагогічних кадрів відповідно до Положення про порядок організації та проведення апробації 
електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, 
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 р. № 433 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.2004 р. за № 757/9356. 
 Перелік електронних засобів навчального призначення, що апробувалися у 2008/2009 
навчальному році, за характером подання навчального матеріалу поділено на дві групи, а саме, 
електронні засоби загально-дидактичного і практичного спрямування. Це 32 педагогічних 
програмних засобів з 17 предметів. 
 
Перелік електронних засобів навчального призначення для апробації в загальноосвітніх  

навчальних закладах у 2008/2009 навчальному році 
 

№ 
з/п Найменування Навчальний заклад 

1. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Природознавство", 
"Фізика", 7 клас 

Кременчуцька ЗОШ № 14 
Лазірківська ЗОШ  І-ІІІ ст. Оржицького району 
Стасівська гімназія ім.М.Башкирцевої Диканського району 
Селещинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Машівського району 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Пирятинська сзш І-ІІІ ст. №4 

2. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Природознавство", 
"Віртуальна фізична 
лабораторія. Фізика, 7 
клас" 

Кременчуцька ЗОШ № 14 
Лазірківська ЗОШ  І-ІІІ ст. Оржицького району 
Стасівська гімназія ім.М.Башкирцевої Диканського району 
Селещинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Машівського району 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Пирятинська сзш І-ІІІ ст. №4 

3. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Природознавство", 
"Географія материків і 
океанів, 7 клас" 

Устивицька загальноосвітня щкола І-Ш ступенів Великобагачанського району 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лохвицького району 
Піщанська гімназія Кременчуцького району 
Супрунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району 
Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. Оржицького району 

4. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Іноземна 
(французька) мова, 7 клас." 
"Спілкуймося французькою 
мовою" 

Кременчуцька гімназія № 5 
Вікторійська зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Піщанська гімназія Кременчуцького району 
Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 22 
Старосанжарська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  імені Оксани Мешко 
Новосанжарського району 

5. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Іноземна 
(французька) мова, 11 
клас." "Спілкуймося 
французькою мовою" 

Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 22 
Кременчуцька гімназія № 5 
Лохвицька гімназія №1 
Вікторійська зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Старосанжарська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  імені Оксани Мешко 
Новосанжарського району 

6. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Зарубіжна 
література, 7 клас" 

Кременчуцький колегіум № 25 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 
Пирятинський ліцей 
Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 13 

7. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Геометрія, 7 
клас" 

Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 22 
Великобагачанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
Кременчуцький ліцей № 4 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лохвицького району 
Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. Оржицького району 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 

8. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Українська 
мова, 7 клас" 

Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 
Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Великобагачанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
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Лохвицька гімназія №1 

9. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Українська 
література, 5-6 класи" 

Великобагачанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
Оржицька ЗОШ  І-ІІІст. 
Сенчанська ЗОШ І-ІІІ ст.  Лохвицького району 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 4 
П.Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гадяцького району 
Зарудянська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького району 

10. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ "Українська 
література, 7 клас" 

Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Оржицька ЗОШ  І-ІІІст. 
Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицького району 
Котелевська гімназія №1 
Вільнотерешківська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького району 

11. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. Бібліотека 
електронних наочностей 
"Трудове навчання, 5-9 
класи" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Миргородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№5 
Кременчуцька ЗОШ № 18 
Бугаївська ЗОШ Глобинського району 
Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ст. Кременчуцького району 
Полузірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарського району 

12. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. Бібліотека 
електронних наочностей 
"Трудове навчання, 1-4 
класи" 

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
Глобинська ЗОШ № 4 
Пирятинська сзш І-ІІІ ст. №4 
Котелевська гімназія №1 
Піщанська гімназія Кременчуцького району  
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 
Розсошенська гімназія Полтавського району 

13. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Трудове 
навчання, 7 клас" (технічні 
види праці) 

Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя 
Жовтневий НВК Решетилівського району 
Кременчуцький ліцей № 4 
Глобинська ЗОШ № 5 
Малокобелячківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарського 
району 
Великопавлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківського району 

14. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Трудове 
навчання, 7 клас" 
(обслуговуючі види праці) 

Полтавський навчально-виховний комплекс № 16 
Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
Кременчуцький ліцей № 4 
Лохвицька гімназія №1 

 Пирятинська сзш І-ІІІ ст. №4 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 

15. 

Педагогічний програмний 
засіб освітніх галузей 
"Мистецтво" та "Естетична 
культура". "Музичне 
мистецтво, 7 клас" 

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6. 
Градизька гімназія Глобинського району 
Гирявоїсковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицького району 
Березоворудська зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Мачухівська ЗОШ І-ІІІступенів Полтавського району 

16. 

Педагогічний програмний 
засіб освітніх галузей 
"Мистецтво" та "Естетична 
культура". "Образотворче 
мистецтво, 1-4 класи" 

Градизька ЗОШ Глобинського району 
Вишневецька зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Гирявоїсковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицького району 
Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6. 
Мачухівська ЗОШ І-ІІІступенів Полтавського району 

17. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Математика", 
"Математика, 1 клас" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Круподеринська ЗОШ І-ІІІст. Оржицького району 
Піщанська  гімназія Кременчуцького району 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лохвицького району 
Кременчуцький ліцей № 30 
Івановоселищенська ЗОШ Глобинського району 

18. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Математика", 
"Математика, 2 клас" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Круподеринська ЗОШ І-ІІІст. Оржицького району 
Піщанська  гімназія Кременчуцького району 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лохвицького району 
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Кременчуцький ліцей № 30 
Івановоселищенська ЗОШ Глобинського району 

19. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Математика", 
"Математика, 3 клас" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Круподеринська ЗОШ І-ІІІст. Оржицького району 
Піщанська  гімназія Кременчуцького району 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лохвицького району 
Кременчуцький ліцей № 30 
Івановоселищенська ЗОШ Глобинського району 

20. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Математика", 
"Математика, 4 клас" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Круподеринська ЗОШ І-ІІІст. Оржицького району 
Піщанська  гімназія Кременчуцького району 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лохвицького району 
Кременчуцький ліцей № 30 
Івановоселищенська ЗОШ Глобинського району 

21. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Суспільствознавство". 
"Історія середніх віків, 7 
клас" 

Диканська гімназія № 2 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Полтавська гімназія № 32 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 
Кременчуцька ЗОШ № 22 
Розсошенська гімназія Полтавського району 

22. 

Педагогічний програмний 
засіб освітньої галузі 
"Суспільствознавство". 
"Історія України, 7 клас" 

Диканська гімназія № 2 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Кременчуцька ЗОШ № 22 
Полтавська гімназія № 32 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 
Степненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району 

23. Педагогічний програмний 
засіб "Алгебра, 7 клас" 

Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 22 
Великобагачанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
Кременчуцький ліцей № 4 
Червонозаводська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Лохвицького району 
Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. Оржицького району 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 

24. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Іноземна 
(англійська) мова, 7 клас". 
"Спілкуймося англійською 
мовою" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Полтавська спеціалізована загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 3 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 
Глобинська гімназія № 1 
Степненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району 
Оржицька ЗОШ  І-ІІІст. 

25. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Іноземна 
(англійська) мова, 11 клас". 
"Спілкуймося англійською 
мовою" 

Великобагачанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів 
Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника 
Щербанівська ЗОШ Полтавського району 
Полтавська спеціалізована загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 3 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6 

26. 
Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Зарубіжна 
література, 5-6 класи" 

Диканська гімназія ім.М.В.Гоголя 
Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 27 
Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Новосанжарський навчально-виховний комплекс 
Пирятинський ліцей 
Оржицька ЗОШ І-ІІІст. 

27. 

Педагогічний програмний 
засіб для ЗНЗ. "Іноземна 
(німецька) мова, 7 клас". 
"Спілкуймося німецькою 
мовою" 

Ліцей-інтернат ім. А.С. Макаренка 
Полтавська загальноосвітня школа 1-ІІІ ступенів № 26 
Шевченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Решетилівського району 
Лохвицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Дейманівська зш І-ІІ ст. Пирятинського району 
Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавського району 

28. 

Педагогічний програмний 
засіб освітніх галузей 
«Мистецтво» та «Естетична 
культура». «Мистецтво, 1-
4» 

Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного 
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів .№ 6. 
Градизька гімназія Глобинського району 
Гирявоїсковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лохвицького району 
Березоворудська зш І-ІІІ ст. Пирятинського району 
Мачухівська ЗОШ І-ІІІступенів Полтавського району 
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29. Педагогічний програмний 
засіб «Біологія, 10 клас» 

Полтавський міський ліцей № 1 
Велико-будищанська ЗОШ  Диканського району 
Карлівська ЗОШ № 1 
Полтавська загальноосвітня школа №30  
Решетилівська гімназія 
Полтавська ЗШ № 13 

30. Педагогічний програмний 
засіб «Біологія, 11 клас» 

Полтавський міський ліцей № 1 
Велико-будищанська ЗОШ  Диканського району 
Карлівська ЗОШ № 1 
Полтавська загальноосвітня школа №30  
Решетилівська гімназія 
Полтавська ЗШ № 13 

31. Педагогічний програмний 
засіб «Біологія, 7 клас» 

Полтавський міський ліцей № 1 
Велико-будищанська ЗОШ  Диканського району 
Карлівська ЗОШ № 1 
Полтавська загальноосвітня школа №30  
Решетилівська гімназія 
Полтавська ЗШ № 13 

 
У 2008-2009 навчальному році в Полтавській області приймали участь у апробації 73 

навчальних заклади, серед яких 1 обласний ліцей-інтернат  для обдарованих дітей, 45 ЗОШ І-ІІІ 
ступенів та 27 навчальних закладів нового типу.  

В області створений банк експертів, основна мета якого – проведення апробації 
педагогічних програмних засобів у 2008-2009 роках для загальноосвітніх навчальних закладів 
(лист ПОІПП від 19.05.08 р. № 611).  

Апробація була проведена у три етапи: 
 І етап (організаційний) – розподіл електронних засобів із заповненням інформаційної 
картки учасника апробації; 

ІІ етап (поточний) – ознайомлення з електронним засобом і проведення  попередньої 
експертизи під час роботи програмним продуктом. Попередня експертиза складається у зручній 
для респондента формі з урахуванням питань наступного етапу з оформленням результатів 
остаточної експертної оцінки; 

ІІІ етап (заключний) – робота з електронним засобом за результатами якої респондентом 
заповнюється відповідна форма анкети експертної оцінки електронного засобу. 

Організаційний супровід та методичне керівництво апробацією ППЗ 2008-2009 
навчального року дозволило отримати в якості кінцевого результату апробації певні висновки 
методичного характеру (загальна характеристика конкретного ППЗ, його позитивні моменти та 
недоліки, методичні вказівки щодо можливості його використання в системах післядипломної та 
шкільної освіти), з якими освітянську громадськість області було ознайомлено на підсумковому 
семінарі (грудень 2009 р.).  

 

2.4.3. Інноваційна діяльність ПОІППО (Сиротенко Г.О.) 
Загальноосвітні навчальні заклади області сьогодні перебувають на стадії інтенсивного 

розвитку, пошуку оптимальних шляхів методичного забезпечення, ефективного впровадження 
педагогічних інноваційних технологій, спрямованих на оновлення теорії та практики освіти, 
удосконалення навчально-виховного процесу.  

Децентралізація управління, відхід від уніфікації і стандартизації, формують в регіоні 
сучасне освітнє середовище на  альтернативних засадах, в якому моделюються нові форми 
організації навчання і виховання.  оптимальних структур, систем і механізмів управління. 

Але цей процес не може бути стихійним і потребує керівництва, тому що в інноваційній 
практиці трапляються ситуації, коли результати нововведень є далеко неоднозначними, а 
подекуди – зовсім  не відповідають прогнозованим, що доводять важливість своєчасного 
контролю й оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Інноваційна діяльність в регіоні здійснюється на основі діючих нормативних документів, що 
регулюють інноваційну освітню діяльність: Закони України про освіту, “Про середню загальну 
освіту; “Про наукову і науково-технічну діяльність”, ”Про авторське право і суміжні права”, “Про 
наукову і технічну експертизу”, “Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності”, ”Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад” та ін. 

Відповідно до державних нормативних документів щорічно конкретизуються основні 
напрями розвитку інноваційного руху в області і наразі він регламентуються наказами управління 
освіти і науки № 282 від 19 травня 2005 року „Про стан та завдання інноваційної та 
експериментальної діяльності в області”, № 672 від 12.12.2005 року: "Про підсумки проведення 
обласного семінару директорів шкіл "Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний 
процес освітнього закладу як шлях до створення "Школи майбутнього", № 278 від 27.05.2006 "Про 
підсумки проведення обласного семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів області 
"Управління процесом впровадження інновацій як фактор створення "Школи майбутнього", № 319 
від 14.05.07 ”Про підсумки проведення обласної конференції директорів інноваційних навчальних 
закладів області “Інноваційні ідеї та технології навчання як основа створення школи майбутнього”, 
№ 580 від від 12.11. 08  № 580 “Про підсумки проведення обласного семінару директорів 
інноваційних навчальних закладів "Формування позитивного іміджу сучасної школи в контексті 
Державної цільової соціальної програми “Школа майбутнього” на 2007-2010 роки". 

 
Система роботи ПОІППО з інноваційної діяльності  

ПОІППО визначив такі свої основні завдання із організації інноваційної діяльності:  
– надання постійної науково-методичної підтримки педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам з проблем педагогічних інновацій; 
– проведення науково-практичних конференцій, науково-методичних семінарів, тренінгів з 

проблем інноваційного розвитку.  
– індивідуальне консультування, яке передбачає надання допомоги педагогічним 

працівникам у розв’язані питань інноваційної діяльності; удосконалення управління закладом 
освіти; знайомство із зарубіжним і вітчизняним досвідом вирішення зазначеної проблеми; 
виявлення механізмів становлення інноваційної школи; створення комп’ютерної бази даних про 
педагогічні інновації; обробка оперативної інформації про інновації і підготовка методично-
інформаційних збірників; проведення ярмарок педагогічних технологій, широка виставкова 
діяльність. 

Інститут систематично проводить комплекс заходів, спрямованих на активізацію 
впровадження інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів в навчальних 
закладах області:  

– на основі збору та аналізу інформації про педагогічні ініціативи на регіональному та 
локальному рівнях визначає потреби регіональної системи освіти з інноваційної діяльності; 
здійснює погодження і затвердження інноваційних програм і проектів;  

– роз’яснює техніку інноваційної та експериментальної діяльності; надає консультативно-
методичну допомогу учасникам інноваційної діяльності організовує, аналізує та узагальнює 
щорічну звітність районних відділів освіти про перебіг інноваційної діяльності в загальноосвітніх 
навчальних закладах, яка подається до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім.М.В.Остроградського;  

– здійснює просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення рівня інформованості 
педагогічних працівників про інноваційну освітню діяльність; 

– створює комп’ютерні бази даних про інновації (банки педагогічних інновацій), що надає 
можливість оперативно спостерігати якісні зміни, які відбуваються у системі освіти регіону; 

– проводить інформаційно-методичну взаємодію з навчальними і науковими установами; 
– розглядає результати інноваційної роботи в області на засіданнях вченої ради;  
– заносить результати інноваційної діяльності до банку даних; здійснює науково-методичний 

супровід процесу запровадження педагогічних інновацій в освітню практику;  
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 – інформує про розвиток інноваційних процесів на курсах підвищення кваліфікації, в 
періодичній пресі, на щорічних обласних семінарах. всеукраїнських і міжнародних науково-
педагогічних конференціях, проектах, педагогічних читаннях, де розглядаються проблеми 
інноваційного розвитку регіону; 

– формує готовність педагогів до інноваційної професійної діяльності. 
Організовуючи інноваційну діяльність, ми роз’яснюємо учасникам інноваційного руху, що 

діяльність закладів освіти є інноваційною, якщо: 
– вона характеризується систематичним проведенням психолого-педагогічних та 

соціологічних досліджень змісту навчально-виховного процесу,  технологій навчання, виховання й 
управління; 

– наслідками інноваційної діяльності повинна бути суттєва зміна результативності 
освітнього процесу і мати вигляд відкриття; винаходу; документації на новий чи вдосконалений 
продукт, технологію, управлінський чи виробничий процес; організаційної, виробничої чи іншої 
структури; поняття; наукового підходу чи принципу; документа (рекомендації, методики, інструкції 
тощо).   

Тобто, ми вважаємо, що педагогічні інноваційні технології – це якісно нова сукупність форм, 
методів і засобів навчання, виховання й управління, яка приносить суттєві зміни у результат 
педагогічного процесу. 

Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і 
методи навчання та виховання; в організацію спільної діяльності вчителя і учня, вихованця. 
Інновації є результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих учителів і 
цілих колективів. 

І насамкінець, інноваційна школа – це навчально-виховний заклад, діяльність якого 
побудована на оригінальних (авторських) ідеях і технологіях. Дуже часто – це  навчальні заклад, що 
одержали статус ліцею, гімназії, комплексу тощо, або претендують на це. Сьогодні вони розвивають 
найбільшу інноваційну активність. 

Інститут намагається наполегливо роз'яснювати техніку експериментальної роботи, і, разом з 
тим, підвищувати вимоги до звітності з метою припинення спроб окремих навчальних закладів, 
РМК, відділів освіти декларативно проголошувати проведення експериментів.  

Місія школи полягає не тільки у продукуванні інновацій, але й відстеженні результативності, 
оцінці процесу розвитку. Така діяльність для освітньої практики є досить новою і ми можемо 
стверджувати про відсутність не тільки експертного досвіду педагогів, а й нормативної бази 
експертної діяльності. Це є проблемою, яку будемо вирішувати в перспективі.  

 
Впровадження інноваційних  педагогічних технологій в освітній простір регіону 

У своїй практичній діяльності педагоги області використовують такі інноваційні 
технології: інтерактивного навчання, інформаційно-комунікативні тренінгові технології,  
комунікативного навчання іноземно-мовної культури, європейське мовне портфоліо, проектні 
технології, особистісно орієнтованого навчання та виховання, гуманно-особистісну технологію 
Ш.Амонашвілі, інтенсивного вивчення української мови, громадянської освіти, профільного 
навчання, теорії фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку, інтерактивні техніки навчання та нестандартні уроки, як засіб розвитку 
школярів, здоров’язберігаючі технології  навчання, трансформацію педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського в практику роботи ДНЗ та школи, ранкові зустрічі в ДНЗ – за програмою 
Всеукраїнського фонду “Крок за кроком”,  програму “Крок за кроком”, освітню програму 
”Перші кроки”, технологію розвитку креативного мислення, інтегровану модель природничо-
наукової освіти за програмою "Довкілля", нестандартних підходів до навчання 
непідготовленому мовленню як засобу спілкування  англійською мовою, технологію 
перспективного випереджального навчання з використанням опорних схем при коментованому 
управлінні С.Лисенкової, модульно-рейтингову систему навчання, метод проектів, технологію 
використання системи опорно-сигнальних схем на уроках української мови та літератури, 
ціннісних засад української родини в умовах особистісно орієнтованого навчання, педагогічну 
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технологію сенсорної культури та сенсорного виховання, самонавчання та самовиховання Марії 
Монтесорі та ін.  

 ПОІППО постійно навчає педагогів області умінням практичного застосування 
інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах на семінарах, курсах 
підвищення кваліфікації.  Запроваджено проблемні курси, на яких увага акцентується на 
конкретних питаннях проведення експериментально-дослідницької роботи на уроках, підготовка 
вчителя до роботи у допрофільних та профільних класах, використання педагогічних програмних 
засобів навчання при викладанні предмета. 

У 2009 році проведено такі заходи, на яких розглядалося питанння впровадження 
інноваційних технологій навчання: 4 міжнародних  науково-практичних конференцій, 4 
всеукраїнських  науково-практичних конференцій, 5 обласних педагогічних конференцій та 27 
обласних семінарів-практикумів.   

Проводяться авторські курси «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагогічного 
колективу», «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу педагога» тощо. 

Продовжується робота по впровадженню школо-орієнтованих форм курсової підготовки, 
краєзнавчої освіти вчителя, що дає певні результати. Так, після навчання у  ПОІППО вчителів 
історії, права, психологів,  проведеного спільно з Всеукраїнською асоціацією викладачів суспільних 
дисциплін "Нова доба»,   42 відсотки учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
області стали займатися пошуковою, дослідницькою діяльністю із висвітлення нерозкритих 
сторінок історії.  

Забезпечення належного рівня освіти, що відповідає сучасним вимогам, досягається за 
рахунок використання державних програм, рекомендованих Міністерством освіти та науки України, 
поглибленого вивчення дисциплін, а також, безперечно,   впровадження інновацій. Це насамперед:  

– розвивального навчання (Полтавські гімназія № 17 і ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38; 
Миргородський НВК «Гелікон»; Кременчуцький ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16; Гадяцький НВК 
«Первоцвіт» т. ін.); 

– системи освіти «Довкілля» (Полтавські гімназія № 17, ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 15, 18, 22, 24, 
31; Шишацька спеціалізована школа імені В.І.Вернадського, Кременчуцька гімназія № 6, 
Миргородські ЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 1, 5 т. ін.);  

– створення оптимальних умов для успішного життєвого самовизначення учнів 
(Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 «Вибір» ім. М.Г. Неленя); 

– адаптивного  управління навчальним процесом (Кременчуцький ліцей № ). У цьому закладі 
особливо успішно запроваджуються прогресивні технологій навчання та виховання: елементи 
особистісно-орієнтованого навчання (вчителі: Новохацька Н.В., Кащенко Р.І., Беднюкова Т.В., 
Савєльєва Л.В. та інші), інтегрованого навчання (вчителі: Лазоренко В.П., Спичка Г.І, Кожева С.І., 
Семенова Л.М. ), блочно-залікової системи (Савєльєва Л.В., Семенова Л.М.), інтерактивного 
навчання (Кость І.Є., Афанасьєва Т.П., Лєднєва Н.Ю., Ковтун В.М.), розвивального навчання 
(Цвелих І.П., Пасько Л.В., Мягких Г.М.).  

Комп'ютерні технології  навчання, електронні підручники, освітні сайти Інтернету успішно 
використовують вчителі   природничо-математичних дисциплін області.  Серед них: Ратушна Ольга 
Миколаївна, вчитель математики загальноосвітньої школи № 23 м. Кременчука, Петренко Юрій 
Васильович, вчитель математики Новокочубеївської загальноосвітньої школи Чутівського району, 
Микитась Лілія Миколаївна, вчитель математики гімназії № 30 м. Полтави, Ігнатова Юлія Іванівна, 
вчитель математики Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, Валкова Валентина 
Григорівна, вчитель математики навчально-виховного комплексу ім. Л.І.Бугаєвської м. 
Комсомольська, Калініченко Станіслав Григорович, вчитель математики Лобачівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівського району, Ховрак Світлана Миколаївна, 
вчитель математики Кременчуцького ліцею №4; 

–проектної  діяльності (Полтавські гімназія № 33, НВК № 16; Комсомольський НВК ім. 
Л.І.Бугаєвської; Кременчуцький ліцей № 11; Миргородська ЗОШ № 3);  

– різнорівневого навчання учнів (Полтавські ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8, СЗШ № 29); 
– індивідуального навчання (Комсомольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1); 
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– інтенсивного вивчення іноземних мов (Полтавські ліцей №1, ЗОШ І-ІІІ ступенів №13). 
Систематична робота інституту з директорським корпусом, акцентування важливості 

інноваційного розвитку школи  втілилося у  розробках  нових моделей загальноосвітніх навчальних 
закладів. Однією з таких моделей є адаптивна школа – освітня установа, яка, як зазначають 
науковці, стоїть «обличчям до людини»,  готує молоду людину до діяльності в світі, що швидко 
змінюється, спроможності до самостійного прийняття і реалізації рішень.  

У 2009 році розширилась мережа громадсько активних шкіл через участь 12 загальноосвітніх 
навчальних закладів Полтавської області у навчально-практичному тренінгу «Створення та 
розвиток громадсько активної школи», що відбувся за підтримки Всеукраїнського фонду «Крок за 
кроком» у рамках реалізації програми «Школа як осередок розвитку громади». 

У лютому-березні 2009 року у рамках українсько-нідерландського Проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні» для директорів шкіл та заступників директорів на базі 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського  
було проведено два етапи тренінгів з проблеми  планування розвитку школи. Як наслідок маємо в 
області 30 планів розвитку школи. Діяльність в цьому напрямку буде продовжуватися в наступному 
році.       
  Педагоги області широко використовуюь інтерактивні педагогічні технології, які навчають 
умінням і навичкам міжособистісного спілкування, допомагають учням успішно вирішувати 
проблеми, критично й творчо мислити. 

В школах області такі уміння вчителі формують на уроках-тренінгах на котрих  можна 
“програти” різні складні життєві ситуації і виробити певні алгоритми їх вирішення.  

Широко тренінгові технології застосовують в школах міст  Полтави, Комсомольська, 
Кременчука Лубен, а також в  Лохвицькому, Хорольському районах та ін. 

Вчителі російської мови області набули досвіду  запровадження комунікативних технологій, 
вміло  використовують такі інноваційні методи як робота в парах, «спільний проект», «пошук 
інформації», «коло ідей», «мікрофон», «незакінчені речення», «займи особисту позицію», 
«мозковий штурм», «діалог».  

Активно входить в практику роботи шкіл області проектна технологія, яка особливо 
актуальна на уроках трудового навчання. Вчителі-предметники 
освітньої галузі "Технологія" розробили спецкурси, програми допрофільного, профільного та 
професійного навчання школярів, навчальних курсів, зокрема: "Засоби механізації рослинництва і 
тваринництва", "Автосправа","Тракторна справа", "Основи фермерської діяльності", "Моя 
економіка", "Основи вибору професії". 

У продовження цього слід додати, що кафедра методики змісту освіти інституту видала 
науково-методичні посібники «Профільне навчання: досвід упровадження, інноваційні технології», 
«Оцінювання знань учнів у процесі профільного навчання», у яких висвітлено вивчений передовий 
педагогічний досвід шкіл області з допрофільної та профільної підготовки, науково-методичне 
обґрунтування формування ключових життєвих компетентностей, підготовку вчителя до 
використання інноваційних технологій у навчальному процесі. 

 
Діяльність у рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ 

в Україні» 
2009 рік став завершальним роком діяльності інституту у рамках українсько-нідерландського 

проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні».  
Попередні роки були присвячені обговоренню проблем підручникотворення в Україні (2007 

р.), оптимізації роботи сучасних українських шкіл, їх наближення до характеристик встановлених 
уявлень про «Школу майбутнього» ( 2008 р.). 

В цьому році у лютому-березні для директорів шкіл та їх заступників на базі Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського  було проведено 
тренінги, присвячених плануванню розвитку шкіл на  яких розроблено методичні матеріали зі 
створення програми розвитку школи, опрацьовано документи щодо стратегічного розвитку освіти, 
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визначено характеристики ефективної школи, принципи створення плану розвитку школи, 
розглянуто різні моделі роботи освітніх установ.  

10-21 травня був здійснений  навчальний візит делегації з Полтавської області у Нідерланди. 
Учасники поїздки ознайомилися із унікальним досвідом освітян цієї країни.  Для тих, хто мислить  
перспективно, не зупиняється на досягнутому, має прагнення втілювати свої мрії в життя видано 
спеціальний випуск журналу «Постметодика»: «Нідерландська освіта» (№5-6,2009). У видавництві 
«Перше вересня» вийшов інформаційний випуск українсько-нідерландського проекту: «10 днів у 
Нідерландах»( К.: Перше вересня, 2009. – 128 с.). 

21-22 вересня найактивніші учасники українсько-нідерландського проекту, а також переможці 
обласного конкурсу з розроблення планів розвитку шкіл зібралися на Міжнародну регіональну 
конференцію: "План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка", яка пройшла на базі 
туристично-оздоровчого комплексу «Зелена діброва» (с. Копили Полтавського р-ну). 

Під час роботи пленарних і секційних засідань було розглянуто проекти розвитку шкіл з 
точки зору формування ключових компетенцій (мовної, математичної, природничо-наукової, 
технологічної та громадянської) та з позиції їх відповідності критеріям школи майбутнього, 
вироблено відповідні рекомендації щодо покращення формування цих компетенцій; обговорено 
досвід ПРШ з точки зору практики планування у Нідерландських школах, аналіз шляхів 
удосконалення школи (лідерство, місцеві органи влади, формат плану школи, SMART-принципи); 
обговорено розвиток мережі локальних платформ в регіоні, шляхи імплементації набутого досвіду в 
практику роботи шкіл, залучення сільських шкіл до участі у створенні громадських платформ. 

 У конференції взяли участь представники місцевих органів влади П.В.Ворона, 
А.І.Бардаченко, тренери Міжнародного центру вдосконалення шкільництва Р.Міох та А.-Я.Крікке 
(Нідерланди); представники Міжнародного фонду «Відродження» - координатор проекту 
Г.В.Касьянов та менеджер проекту О.О.Заплотинська; методисти ПОІППО, які брали участь у 
проекті протягом трьох років, а також представники з Дніпропетровської, Сумської, Харківської та 
Черкаської областей, які приєднались до проекту у 2009 році. 
 Заключним акордом трьохрічного проекту стала Національна конференція: «Планування 
розвитку школи: діалог, менеджмент, педагогіка», яка відбулася 26 листопада  в м. Києві.  

Метою конференції стало обговорення проблем та перешкод, які постають перед 
директорами шкіл на шляху планування розвитку навчальних закладів. Формат проведення: робота 
секцій, дискусія, інтерактивні презентації успішних прикладів планування розвитку шкіл.  

До участі у конференції запрошувалися учасники проекту з регіональних громадських 
платформ Одеської та Полтавської областей, Києва та представників освітян восьми областей 
України, що приєдналися до проекту у 2009 році, представники посольства Королівства Нідерланди 
в Україні, Міністерства освіти та науки, місцевих органів управління у сфері освіти.  
 Плани розвитку шкіл на конференції від нашої області репрезентували керівники навчальних 
закладів, які найкраще підготувалися до цього представницького зібрання: Бикова Наталія 
Олександрівна, директор Кременчуцького ліцею № 11, Васильченко Олена Володимирівна, 
директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Комсомольська, Каплун Антоніна Олександрівна, директор 
Абрамівської ЗОШ І-ІІІ ст. Машівського р-ну, Михайлик Любов Василівна, директор ліцею  4 м. 
Кременчука, член Комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів МОН України, Рогодченко Ірина Остапівна, директор 
Карлівської гімназії № 5 ім. Н.Герасименко, Тягай Наталія Анатоліївна, директор ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
м. Комсомольська,  Шульга Валерій Іванович, директор обласного ліцею-інтернату для обдарованих 
дітей із сільської місцевості ім. А.С.Макаренка. 

Основними результатами проекту "Громадські платформи освітньої реформи в Україні" 
впродовж 2007-2009 років визнані такі:  

– проект об'єднав зусилля десятків шкіл України і низки освітніх інституцій Нідерландів, які 
створили цікаві інтелектуальні продукти;  

–розроблено рекомендації "Сучасний підручник: перспективи розвитку і шляхи 
удосконалення", "Школа майбутнього, школа для майбутнього: розвиток школи на місцевому 
рівні", методичні рекомендації зі стратегічного планування розвитку сучасної школи та посібник з 
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розвитку культури діалогу в освітніх установах. Всі ці документи є результатом зусиль багатьох 
освітян, вчених, керівників різних типів освітніх установ. 

Заступник міністра МОН України, Тарас Фініков, який взяв участь у конференції відзначив, 
що  проект є  одним  з кращих взірців співпраці між освітніми структурами західної та східної 
Європи у межах європейського освітнього простору. Крім того у нідерландських освітян можна 
запозичити чудовий досвід управління школами в умовах фінансової самостійності,  планування 
роботи на далеку стратегічну перспективу, співпраці школи з комунальною локальною владою.  

Кінцева мету проекту - реалізувати все вище перелічене в Україні. ПОІППО на 2010 рік 
передбачає чимало заходів в цьому контекті. Це узагальнення напрацювань проекту, видання 
часопису «ПМ», №1 у  2010 році «Планування розвитку школи», підготовка методичного листа у 
відділи освіти з проблем планування розвитку школи, оформлення архіву документів і публікацій 
проекту та ін.  

 Проблеми та перспективи 
У здійсненні інноваційної діяльності є немало проблем: відсутність регіональної системи 

управління інноваційними процесами як цілісної інфраструктури; цільового фінансування 
інноваційного напряму діяльності з боку органів державної влади; збереження централізованого 
характеру організації шкільного навчання щодо змісту, режиму роботи, що в результаті стримує 
інноваційні пошуки в цих важливих сферах; недостатня підготовка освітян-практиків до підходів у 
реалізації інноваційних процесів тощо. Означені проблеми не лише негативно впливають на 
інноваційні трансформації сучасної освіти, а й гальмують реформи галузі. 

 До цього часу не розроблені наукові засади експертизи інновацій, мало науково-методичної 
літератури, в якій би висвітлювалися загальноприйняті вимоги до експерименту, непроста 
процедурна сторона. Тому, нерідко за експеримент видається наспіх проведена робота, коли 
неможливо ні оцінити конкретні її цілі, виділити більш чи менш визначений результат. Отже, 
нашими завданнями на близьку перспективу  є:   

– організація незалежної експертизи з метою визначення доцільності впровадження 
інноваційних програм і проектів, оцінювання ефективності діючих та їх результатів; 

 – забезпечення на всіх рівнях управлінської вертикалі режиму сприяння інноваційного 
пошуку шляхом підтримки соціально-педагогічних ініціатив, організації науково-методичного 
супроводу інноваційних процесів під час їх реалізації; 

 – інформаційно-методичне забезпечення інноваційних процесів шляхом залучення освітян-
практиків до різноманітних форм дослідно-пошукової роботи (науково-практичних конференцій, 
семінарів-презентацій діючих програм і проектів, «круглих столів» з актуальних проблем освіти, 
видання матеріалів за результатами апробації педагогічних новацій тощо); 

 – створення тимчасових науково-дослідницьких творчих груп, які об’єднані навколо 
реалізації окремої педагогічної ідеї; 

 – організація базових навчальних закладів для апробації перспективних напрямів розвитку 
шкільної освіти регіону; 

– розробка системи оцінювання та контролю на основі запровадження моніторингу 
інноваційних процесів і видів діяльності; 

 – створення системи професійної підготовки освітян-практиків (директорів, заступників 
директорів, учителів, методистів районних науково-методичних центрів) для інноваційного пошуку; 

 – координація інноваційних процесів у системі шкільної освіти регіону; 
 – здійснення стратегічного прогнозування (складання планів розвитку школи). 
До завдань далекої перспективи можна віднести: 
– формування інноваційної освітньої політики в регіоні; 
– створення саморегульованої системи управління інноваційними процесами в регіоні; 
– організація відповідної інфраструктури, функціональними обов’язками якої є організація 

інноваційних процесів на всіх рівнях управлінської вертикалі; 
– створення атмосфери суспільної значущості освітніх нововведень, забезпечення 

інформаційного доступу широких кіл громадськості, батьків до змін, що відбуваються у шкільній 
освіті регіону. 
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ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА (Золотухіна В.М.) 

3.1. Методичне забезпечення навчального процесу 
 

 Організація навчально-методичної роботи інституту здійснюється відповідно до річного 
плану роботи, плану-графіку основних заходів ПОІППО на місяць, відповідно до кількісного та 
якісного складу педагогічних кадрів, визначених цілей, запланованих фінансів. Інститутом проведено 
8 науково-практичних та педагогічних конференцій, 16 всеукраїнських та обласних науково-
практичних семінарів. Цими формами роботи було охоплено понад 4 тис. педагогів. В 2009 році у 26 
СДГ працювало 291 педпрацівників. Індивідуальна форма навчально-методичної роботи відображена 
в проведенні викладачами кафедр та методистами консультативної роботи як на базі інституту, так 
під час виїздів в райони і міста, в навчальні заклади. В середньому такою формою роботи було 
охоплено понад 559 педагогів. В області робота з молодими педагогами делегована районним 
методичним кабінетам. Разом з тим, творчі молоді вчителі працюють в СДГ, виступають на 
конференціях з повідомленнями, проводять відкриті уроки тощо.  

Проведено зустріч творчих молодих педагогів з Заслуженими учителями України. 
Широко в області використовується така форма навчально-методичної роботи, як вивчення, 

узагальнення та пропаганда кращого педагогічного досвіду. Досвід 27 педагогів та навчальних 
закладів вивчено, відвідано до 490 уроків, близько 97  виховних заходів. 

З огляду на те, що основною метою навчально-методичної роботи в навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти є підвищення ефективності та якості навчання і виховання учнів, 
підготовка їх до свідомого вибору професії й активної участі у громадському житті, актуальною і 
оптимальною формою роботи ми вбачаємо проведення інструктивно-методичних нарад з 
керівниками, методичними працівниками дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів. Проведено 33 тематичні інструктивно-методичні наради. 

Оптимізація науково-методичної роботи в інституті передбачає використання інтерактивних 
форм, комунікативних засобів, інформаційно-комп’ютерних технологій. Відпрацьована технологія 
проведення цих заходів сприяє налагодженню співпраці методичних служб обласного та районного 
рівнів.  
 

3.2. Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари тощо  
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Кафедра педагогічної майстерності 

1. Білик Н.І. Всеукраїнський круглий стіл 
«Проектування регіональних 

моделей підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників» 27.03.09 40 12 

Окремі 
публікації в 

журналі «Імідж 
сучасного 

педагога», №4, 
№№8-9, новини 

ПОІППО, 
березень 

2. Новак О.О. Обласний семінар 
«Актуальні проблеми та 24.02.09 35 - Лист ПОІППО 

від 12.11.2009 р. 
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перспективи системи 
розвивального навчання» 

№ 1089. Новини 
ПОІППО, 

лютий.  Збірка 
методичних 

матеріалів, 32 с. 
3. Новак О.О. 

Литвинюк Л.В. 
Обласний семінар 

«Здійснення комплексної 
оцінки дидактичного процесу» 13.03.09 40 - 

Новини 
ПОІППО, 

березень. Збірка 
методичних 

матеріалів, 32 с. 
4. Білик Н.І. 

 
 
 

Засідання СДГ «Школа-
родина» за темою  «Школа-

родина в дії» 15.05.09 35 - 

Новини 
ПОІППО, 
травень 

 
 

5. Білик Н.І. IV обласний конкурс 
«Авторська збірка поезій 

школяра» 1.06.09 25 - 

Новини 
ПОІППО, 
червень 

 
6. Білик Н.І. Обласний семінар учасників 

школи педагогічної 
майстерності  Ш. Амонашвілі 
«Образ вчителя-гуманіста в 

сучасній школі» 

16.10.09 35 - 

Новини 
ПОІППО, 
жовтень 

 

7. Новак О.О. Обласний семінар 
«Застосування проектного 
підходу в реалізації завдань 

програми «Сприяння 
просвітницькій роботі «рівний-
рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу 
життя» 

10.12.09 45 - 

Збірка 
методичних 
матеріалів, 
новини 
ПОІППО, 
грудень 

Кафедра філософії і економіки освіти 
1.  КФІЕО 

(Клепко С.Ф), 
 

спільно з ЦПІІ та 
КМО 

Обласні тренінги з теми 
«Планування розвитку 

сучасної школи» (заняття 
перше) у рамках українсько-
нідерландського Проекту 
«Громадські платформи 

освітніх реформ в Україні» 

27-28 
лютого 

 
 40 - 

Матеріал на 
сайті ПОІППО,  
публікація 
робочих 
матеріалів 

2.  КФІЕО 
(Клепко С.Ф) 

 
спільно з ЦПІІ та 

КМО 

Обласний тренінг з теми 
«Планування розвитку 

сучасної школи» (заняття 
друге) у рамках українсько-
нідерландського Проекту 
«Громадські платформи 

освітніх реформ в Україні» 

27-28 
березня 

 
40 - 

Матеріал на 
сайті ПОІППО,  
публікація 
робочих 

матеріалів, звіт 
для 

Міжнародного 
фонду 

«Відродження» 
3.  КФІЕО 

(Клепко С.Ф) 
Навчальний візит до 

Королівства Нідерланди 

10-21 
травня 10 - 

1) Спецвипуск 
журналу 

«Постметодика» 
(«ONDERWIJS – 
Нідерландська 
освіта». – 

Полтава, 2009. –  
104 с); 
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2) 
Інформаційний 

випуск 
українсько-

нідерландського 
проекту: «10 

днів у 
Нідерландах». – 

К.: Перше 
вересня, 2009. – 

128 с. 
4.  КФІЕО 

(Клепко С.Ф) 
 

спільно з ЦПІІ 

Тренінг для фасилітаторів 
із Харківської, Сумської, 

Дніпропетровської і Черкаської 
областей України з теми: 

“Діалог в освіті: порозуміння, 
співпраця, зміни ” 

30 
червня 

– 2 
липня 

32 16 

Матеріал на 
сайті ПОІППО 
та на сайті 
проекту 

«ГПОРУ»,  звіт 
для 

Міжнародного 
фонду 

«Відродження» 
5.  КФІЕО 

(Клепко С.Ф) 
 

спільно з ЦПІІ 

Регіональна міжнародна 
конференція “План розвитку 
сучасної школи: діалог, 
менеджмент, педагогіка” 21-22 

вересн
я 

50 7 

Робочі матеріали 
конференції 

“План розвитку 
сучасної школи: 

діалог, 
менеджмент, 
педагогіка”. – 
Полтава : 

ПОІППО, 2009. 
– 50 с. 

Кафедра менеджменту освіти 
8. Водолазська Т.В., 

Гавриш Р.Л. 
Постійно-діючі семінари  на 

базі РМК «Мистецтво 
управлінської  діяльності і 

лідерство в освіті», 
(м. Карлівка) 

30.01.09 23  

Мистецтво 
управлінської 
діяльності та 
лідерство в 
освіті: 

Матеріали 
ПДС. – 

Полтава, 2009. 
– 36 с. 
№ 20 від 
28.01.09 

9. Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Обласний семінар-тренінг 
«Школа сьогодні: шляхи 
поліпшення роботи», 

(ПОІППО) 

27-
28.02.09 25  

Мультимедійна 
презентація 

 

10. Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Постійно-діючі семінари  на 
базі РМК «Мистецтво 

управлінської  діяльності і 
лідерство в освіті», 
(смт. Решетилівка) 

10.04.09 26  

Мистецтво 
управлінської 
діяльності та 
лідерство в 
освіті: 

Матеріали 
ПДС. – 

Полтава, 2009. 
– 36 с. 

№ 101 від 
09.04.09 
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11. Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Постійно-діючий семінар  на 
базі ММК «Вплив 

організаційної культури на 
ефективність діяльності 
навчального закладу», 

(м. Кременчук) 14.04.09 41  

Вплив 
організаційної 
культури на 
ефективність 
діяльності 
навчального 
закладу. –
Кременчук, 
2009. – 56 с. 
№ 102 від 
09.04.09 

12. Королюк С.В., 
Водолазська Т.В. 

Навчально-практичний 
семінар-тренінг «Громадсько-
активні школи: кроки до дій» 

(м. Миргород, І сесія) 

13-
14.05.09 36  

Мультимедійна 
презентація, 
№ 126 від 
30.04.09 

13. Королюк С.В. Всеукраїнський семінар-
тренінг «Організація та 
розбудова Громадсько-

активної школи», 
(м. Трускавець) 

9-12. 
06.09 42 37 

 

14. Королюк С.В. Навчально-практичний 
семінар-тренінг «Створення 
та розвиток громадсько-

активних шкіл», (м. Полтава, 
ІІ сесія) 

10-
11.09.09 36  

 

15. Королюк С.В., 
Зелюк В.В., 

Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Управління адаптивною 
школою: здобутки і 

перспективи», (м. Полтава) 

21-
22.10.09 112 39 

Управління 
ефективною 
школою: Тези 

Всеукр. 
Науково-практ. 

конф. 
«Управління 
адаптивною 
школою: 

здобутки та 
перспективи» 
21-22 жовтня 
2009 року // 
Освіта 

Полтавщини: 
Часопис. – 

2009. – № 19. – 
96 с. 

Імідж сучасного 
педагога . – 

2009. – №  8/9. – 
138 с. 

16. Водолазська Т.В. Міжнародний семінар-
тренінг «Менеджмент 

керівників освітніх закладів» 
(м. Івано-Франківськ) 27-

29.10.09 19 

16+ 2 
м/н 
експе
рта 

Мультимедійна 
презентація, 

стаття в часописі 
Освіта 

Полтавщини 
№ 19, 2009 
№ 284 від 
22.10.09 

Кафедра методики змісту освіти 
17. КМЗО Обласний постійно діючий Квітень, 30 – Публікація 
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Пашко Л.Ф., 
Корягіна Н.В. 

науково-методичний семінар 
«Формування ключових 

життєвих компетентностей у 
процесі профільного 

навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах області» 

 
 
 
 
 

Грудень 

 
 
 
 
 
 

матеріалів у 
науково-

методичному 
посібнику 

«Формування 
ключових 
життєвих 

компетентносте
й у процесі 
профільного 
навчання в 

загальноосвітні
х навчальних 
закладах 
області» 

18. КМЗО 
Ільченко В.Р., 
Ільченко О.Г. 

Проблеми підготовки вчителів 
до викладання інтегрованих 
курсів та їх навчально-
методичне забезпечення 

9.04.09 102 6 

Публікація 
матеріалів у 

журналі «Імідж 
сучасного 
педагога» 

Центр практичної психології і соціальної роботи 
19. Муліка К.М. Роль професійної орієнтації 

учнівської молоді області на 
здобуття актуальних на ринку 

праці професій та 
спеціальностей. 

Лютий  Шишацький район 
Квітень м. Миргород, 
Миргородський район 

26.02 
29.04 110 0 

Методичні 
рекомендації, 
лист ПОІППО 
від 16.07.2009 
р. за № 748 

20. Муліка К.М. Запровадження корекційних 
Програм працівниками 
психологічної служби в 

умовах ЗНЗ 26.03 26 0 

Інформаційно-
методичний 
збірник / 

[укладач К.М. 
Муліка]. – 
Полтава : 

ПОІППО, 2009.  
– 99 с. 

21. Муліка К.М. Про підсумки роботи 
районних (міських) 

психологічних служб на 
кінець 2008-2009 н.р. 

(інструктивно-методична 
нарада) 

10.06 25 0 

Лист Головного 
управління 

освіти і науки 
облдержадмініс

трації від 
09.07.2009 № 

1/9-339 від 
18.05.2009) 

22. Лук’яненко Н.О. Семінар-практикум 
«Науково-практичне 

забезпечення пріоритетних 
напрямків роботи фахівців 
психологічної служби. 

Поширення кращого досвіду 
роботи» 

14.10. 50  

Матеріали 
обласного 
семінару-

практикуму, 14 
жовтня 2009р., 
Полтава / Н. О. 
Лук’яненко. – 
Полтава : 

ПОІППО,  –  
2009. – 23 с. 

23. Сухенко Я.В. Семінар-практикум для 
співробітників психологічної 16-17.04 80 0 - 
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служби Полтавської області 
«Робота соціального 
педагога, практичного 

психолога з девіантними, 
делінквентними 
неповнолітніми» 

Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти 
24. НМЦ інтеграції 

змісту освіти 
(Ільченко В.Р.) 

ВНПК  «Проблеми підготовки 
вчителів до викладання 
інтегрованих курсів та їх 
навчально-методичне 

забезпечення» 

9.04.09 102 6 

Новини 
ПОІППО, 
публікації 
матеріалів 

Відділ методики виховання 
25. Халецька Л.Л. 

 
Обласний  семінар  з теми: 

«Інтеграція мистецтв у 
предметах освітньої галузі 

«Естетична культура» 

28.10.09 38 0 

Прийняття 
рекомендацій, 

Новини 
ПОІППО 

26. Кирієнко М.І. Обласний  семінар  з теми: 
«Оптимізація навчально-

виховного процесу з фізичної 
культури та «Захисту 

Вітчизни» 

23.09.09 39 0 

Новини 
ПОІППО 

27. Кирієнко М.І. Обласна нарада начальників 
відділів(управлінь) освіти , 
головні лікарі районів (міст) з 
теми: «Про забезпечення 
медико-педагогічного 
контролю за фізичним 
вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах» 

17.09.09 80 0 

«Круглий стіл» 

28. Гелеверя Р.О. Обласна конференція «Великий 
син двох народів» до 200-річчя 

від дня народження  
М.В.Гоголя 

25.03.09 150 0 Тези 

29. Гелеверя Р.О. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Русский язык в 
поликультурном мире» 

6-9.06.09 450 445 «Круглий стіл» 

30. Гелеверя Р.О. Обласний семінар-практикум 
«Впровадження 

автоматизованих бібліотечно-
інформаційних систем «Марк» 
та «Ірбіс» у роботу шкільних 

бібліотек області 

5.02.09 40 1 

Прийняття 
рекомендацій, 

Новини 
ПОІППО 

31. Настенко Н.В. Обласна нарада-семінар 
«Про діяльність дитячо-
юнацьких організацій та 
об’єднань на Полтавщині» 

5.02.09 150  

Прийняття  
рекомендацій, 

Новини 
ПОІППО 

32. Настенко Н.В. Обласний форум батьківської 
громадськості «Співпраця 
освітян  та батьківської 
громадськості щодо 

поліпшення суспільної моралі» 

7.10.09 200  

Прийняття 
резолюції, 
Новини 
ПОІППО 

Відділ гуманітарних дисциплін 
33. Міщенко І.О. Обласний семінар «ПРозвиток 

критичного мислення учнів  на 
__.11.09 35  Матеріали 

семінару 



 47

уроках суспільних дисциплін» 
34. Міщенко І.О. Обласний семінар-тренінг 

«Українські книжки для 
виховання толерантності» 

21-
26.10.09 

125 6 Новини 
ПОІППО № 10, 

2009 
35. Міщенко І.О. Круглий стіл «Велика 

Вітчизняна чи Друга світова» 28.10.09 40  
Новини 

ПОІППО № 10, 
2009 

36. Міщенко І.О., 
Коваленко О.П. 
Чирка В.В. 

Інструктивно-методична нарад 
«Особливості викладання 
суспільних та філологічних 
дисциплін у 2009-2010 н.р.» 

 35  

Рекомендації 

37. Цехановська В.О. Обласний семінар-практикум 
заступників директорів шкіл з 
поглибленим вивченням 
англ.мови «Формування 
соціокультурної концепції 
учнів у навчанні іноземної 

мови» 

__.04.09   

 

38. Коваленко О.П. Обласний методичний семінар-
практикум «Проблемно-

ситуативні завдання – шлях до 
формування діалогічного і 
монологічного мовлення на 
уроках української мови та 

літератури» 

15-
16.0409 35  

Збірник 
матеріалів 

39. Чирка В.В. Обласний методичний семінар-
практикум «Інтеграція 

зарубіжної літератури й етики» 

22-
23.12.09 30  

Збірник 
матеріалів 

Відділ початкової, дошкільної та спеціальної освіти 
40. Тимошенко Н.П. Обласний семінар-практикум з 

теми 
"Корекційно-розвиткові 
заняття-необхідна умова 
забезпечення всебічного 

розвитку особистості дитини з 
психофізичними вадами". 

19.04.09 14 - 

"ПОІППО -
Новини", № 1-4 

(101-102),квітень 
2009 

41. Пасяда М.І., 
Корф І.В. 

 

Обласний семінар-практикум 
"Особливості організації та 
планування навчально-
виховного процесу в 

дошкільних закладах за 
Базовою програмою розвитку 
дитини дошкільного віку " 

23-
24.04.09 60  

 
 
 
 

ЗМІ 

42. Крилевець М.П. Обласний семінар-практикум 
"Здоров'язберігаюча діяльність 

школяра на уроках в 
початковій школі. Роль 
методичної служби. 

23-24 50  

ЗМІ, ПОІППО-
Новини, квітень 

2009 

Відділ природничих дисциплін 
43. Буйдіна О.О. Всеукраїнська наукова 

Інтернет-конференція 
«Завдання і перспективи 

навчання хімії у профільній 
школі» 

14-
26.10.09 69  

Рекомендації 
наукової 

конференції 

44. Буйдіна О.О. Обласний семінар-практикум 
«Профільне самовизначення 
учнів у шкільному курсі хімії». 

10.12.09 45 1 
„ПОІППО-
Новини”,  

грудень, 2009 
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45. Гарус І.Б. Обласний семінар на тему 
„Позакласна та позашкільна 

робота в розвитку 
математичної освіти” 

21 - 
22.05.09 45 1 

„ПОІППО-
Новини”,  
травень 

46. Кирилюк М.В. ІМН “Про особливості 
викладання інформатики  у 
загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2009-2010 
навчальному році” 

15-
16.06.09 40 5 

Рекомендації 

47. Кирилюк М.В. ІМН з питань проведення 
апробації педагогічних 
програмних засобів у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах у 2008-2009 
навчальному році 

Грудень 40 0 

Рекомендації 

48. Кирилюк М.В. Обласний семінар 
«Інформатика в системі 
профільного навчання» 

3-4.09.09 40 1 
Рекомендації 

49. Козак І.О. Обласний науково-
практичний семінар 

"Розвиток біологічної освіти: 
проблеми і  перспективи. 

27-
28.05.09 80 - 

„ПОІППО-
Новини”,  
травень 

3.3. Моніторинг якості освіти навчальних закладів області (Штефан Л.Ю.) 
Діяльність методичної служби області з питань педагогічного моніторингу відбувався 

відповідно до наказу Головного управління освіти і науки від 09.07.2009 № 551. 
Був визначений порядок проведення досліджень, вироблені анкети. Моніторинг 

педагогічної джіяльності був здійснений відповідно графіку: 
№ 
п/п Предмет Район (місто) Відповідальний 

1. Математика Карлівський, Кременчуцький Гарус І.Б. 
2. Фізика Котелевський, Лохвицький Сучкова В.М. 
3. Географія Оржицький Романець Л.А. 
4. Хімія Диканський, Козельщинський Буйдіна О.О. 
5. Біологія, основи здоров’я Машівський, Миргородський Козак І.О. 

6. Українська мова і 
література Кобеляцький Коваленко О.П. 

7. Історія та право Великобагачанський, Пирятинський Міщенко І.О. 

8. Етика, зарубіжна 
література Новосанжарський Чирка В.В. 

9. Музичне та образотворче 
мистецтво Семенівський, Гадяцький Халецька Л.Л. 

10. Захист Вітчизни Чутівський Кирієнко М.І. 

11. Трудове навчання 
Креслення Решетилівський Чемшит В.Г. 

12. Початкове навчання Полтавський Крилевець М.П. 
13. Дошкільне виховання м. Комсомольськ, Глобинський Пасяда М.І. 

14. Російська мова 
Шкільні бібліотеки м. Лубни Гелеверя Р.О. 

15. Виховна робота Гребінківський  Настенко Н.В. 
16. Логопедична служба м. Кременчук Тимошенко Н.П. 

Результати обговорені і затверджені рішенням науково-методичної ради від 26.11.2009 
протокол № 5 та вченої ради від 21.12.2009 протокол № 6. 
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3.4. Зовнішнє оцінювання випускників ЗНЗ (Кравченко Т.О.) 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2008 р. №804 

«Про  зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році» Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського спільно з Дніпропетровським 
регіональним центром оцінювання якості освіти  та Головним управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації взяв активну участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного 
оцінювання у Полтавській області. 

Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році, пройшло у травні - червні. Кожен 
зареєстрований учасник мав право на складання тестів не більше як з 5 предметів: з української 
мови та літератури (обов’язково), математики, історії України, біології, фізики, хімії, географії, 
однієї із іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської. 
Тестування з іноземної мови у цьому році проводилося вперше. 

У 2009 році з метою забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти 
зовнішнє незалежне оцінювання проводилося впродовж двох сесій – основної (6 травня - 5 
червня) та спеціально організованої (22 - 26 червня). Спеціально організована сесія заздалегідь 
не передбачалася, у ній взяли участь зареєстровані учасники, які з об’єктивних причин не 
змогли пройти тестування. Забезпечували діяльність даного пункту працівники відділу 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти. 

З метою якісної організації та проведення ЗНО у Полтавській області працівниками 
відділу зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти велика увага приділялася 
організації інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості через засоби масової 
інформації (виступи на обласному радіо та на радіо «Ваша хвиля», участь у прес-конференції і 
передачі «Ранок на «Лтаві», публікації у місцевих газетах «Полтавський вісник», «Вечірня 
Полтава», «Зоря Полтавщини», «Полтавська думка 2000», «Село полтавське»), розповсюдження 
інформаційних бюлетенів Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні та 
інформаційно-реєстраційних бюлетенів, плакатів «Сходинками зовнішнього оцінювання – до 
вищої освіти!», дисків з комп’ютерною програмою SPRUT. Питання, пов’язані з організацією та 
проведенням ЗНО-2009, постійно висвітлювались на сайті інституту. 

На базі інституту організовано та проведено підготовчі курси для випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів 2009 року та минулих років, які виявили бажання в цьому 
році вступати до вищих навчальних закладів. 

На курсах проводилося навчання методистами ПОІППО за такими напрямками: 
- ознайомлення учасників з процедурою проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання; 
- психологічна адаптація до роботи з тестовими завданнями; 
- консультації з предметів (українська мова та література, математика, 

англійська мова). 
Відповідно до Положення про апробацію тестових завдань, затвердженого наказом 

Українського центру оцінювання якості освіти від 08.12.2008 р. №221, на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів м.Полтави (гімназії №6, №33, ліцею №1, ЗОШ №38), м.Комсомольська, 
м.Лубен, Глобинського, Диканського, Карлівського, Козельщинського, Лохвицького, 
Машівського, Полтавського, Семенівського, Хорольського та Шишацького районів проведено 
апробацію тестових завдань з української мови, історії України, математики.  

Загалом в апробації взяло участь 900 учнів 11 класів Полтавської області (з української 
мови –  360 чол., з історії України – 360 чол., з математики –  180 чол.). 

14 та 21 березня 2009 року у Полтавській області проведено пробне тестування з 8-ми 
навчальних предметів (українська мова та література, історія України, біологія, географія, 
математика, фізика, хімія, іноземна мова (англійська)), яке мало на меті ознайомити з 
процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання 
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вступати до вищих навчальних закладів, також відбувся певний тренінг педагогічних 
працівників та їх практичне ознайомлення з процедурою ЗНО. 

Для 7727 зареєстрованих осіб було створено 16 пунктів пробного тестування (фактично 
взяло участь 7305 осіб). 

У Полтавській області для участі у ЗНО-2009 зареєструвалося 15 946 осіб. Фактично ж 
пройшли тестування 14 958 чол., що склало 93,8 %. 

 
Кількісні показники проведення ЗНО-2009 у Полтавській області 

Явка № 
п/п Дата Предмет 

Задіяні 
пункти 

тестування 
кількість 

зареєстрованих 
взяло 
участь % 

1 6 травня Історія України 28 6 231 5 761 92,5 
2 8 травня Біологія 19 3 690 3 412 92,5 
3 12 травня Фізика 5 1 141 974 85,4 
4 15 травня Географія 5 1 158 961 83 

5 19 травня Українська мова та 
література 63 15 946 14 958 93,8 

6 26 травня Математика 42 9 456 8 705 92 
7 2 червня Англійська мова 6 1 596 1 421 89 
8 3 червня Німецька мова 1 54 46 85,2 
9 3 червня Французька мова 1 12 10 83,3 
10 3 червня Іспанська мова — 0 — — 
11 5 червня Хімія 3 641 515 80,3 

 
Усього в області було створено 68 пунктів тестування на базі ЗНЗ та трьох ВНЗ 

м.Полтави (ПУСКУ, ПНТУ імені Ю.Кондратюка, ПДАА). 
Для відповідальних за пункти тестування та їх помічників, інструкторів та старших 

інструкторів проведено 26 навчальних семінарів, на яких відпрацьовувалась технологія 
проведення процедури ЗНО. Загалом в області навчено та сертифіковано майже 3 тис. 
педагогічних працівників. 

Для педагогічних працівників, які залучалися до перевірки відкритої частини тестових 
завдань з української мови та літератури, математики, іноземної мови, були організовані 
навчання. У Полтавській області навчання та сертифікацію пройшли 96 екзаменаторів. 

За підсумками Українського центру оцінювання якості освіти  7,42% учасників ЗНО 
Полтавської області набрали менше 124 балів (по Україні – 8,47%), що не дозволило їм вступати 
до ВНЗ у цьому році. Бали ж високого та достатнього рівнів отримали 50,6 та 50,5 відсотків 
відповідно. 

Максимальну кількість балів (200) по області отримали 22 учасники (0,06 % від загальної 
кількості), по Україні – 974 учасники (0,08% від загальної кількості). 

У Полтавській області ЗНО відбулося на належному рівні – підготовка пунктів для 
проведення ЗНО була в цілому задовільною, робота всіх працівників пунктів тестування – 
злагодженою. 

 

3.5. Моніторинг забезпечення підручниками (Атахаджаєва Н.В., Волошко О.В.) 
Стан забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської 

області покращується з кожним роком. Динаміка забезпечення підручниками з 2000 року 
свідчить про зростання показників забезпеченості підручниками за рахунок державного 
бюджету. Станом на 1 січня забезпечення становило: 

2001-2002 н. р. – 44,36 %; 
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2002-2003 н. р. – 57,71 %; 
2003-2004 н. р. – 84,76 %; 
2004-2005 н. р. – 83,37 %; 
2005-2006 н. р. – 88 %; 
2006-2007 н. р. – 89 %; 
2007-2008 н. р. – 93,77 %; 
2008-2009 н. р. – 98,2 %; 
2009-2010 н. р. – 98,6 %. 
Учні 1-11 класів забезпечені підручниками п'ятирічного циклу видань (2004-2009 р. в.) на 79,4 %. Разом з 

використанням збережених, списаних та переданих до навчальних кабінетів видань 1998-2003 р. 
в. (при умові, що вони відповідають програмам навчання), забезпечення складає 98,6 %. Зокрема 
по класах: 

1-4 кл. – 98,3 % ( з них новими виданнями 48 %). Не вистачає «Довкілля» автора 
Ільченко В.Р. для 2 класу – підручники не видавалися за рахунок державного бюджету. 

5-9 кл. – 100 % новими виданнями.  
10-11 кл. – 94,6 % ( з них новими виданнями 44,5 %).  
Стан забезпечення підручниками та посібниками навчання все ще не задовольняє 

потреби допоміжних навчальних закладів. У Бланках замовлення від Міністерства освіти і науки 
пропонується далеко не повний перелік спеціальної навчальної літератури, а із замовленого не 
все видається та надходить до навчальних закладів області. Допоміжні школи забезпеченні 
підручниками у середньому менше, ніж на 50%. 

Учні 1-10 класів допоміжних шкіл забезпечені підручниками на 52,6 %, з них новими 
на 26 %. Зокрема по класах: 

1-4 кл. – 46,4 %, з них новими виданнями 31 %. 
5-9 кл. – 57,5 %, з них новими виданнями 26 %.  
10 кл. – 13 % новими виданнями. Немає підручників для 10 класу з української мови, 

математики, історії України та ОБЖ. Підручників з трудового навчання та літератури на 
вистачає. 

У порівнянні з минулими роками стан забезпечення підручниками допоміжних 
навчальних закладів дещо покращився.  Станом на 1 січня воно становило: 

2006-2007 н. р. – 39,4 %; 
2007-2008 н. р. – 45,1 %. 
2008-2009 н. р. – 52,6%. 

3.6. Атестація та ліцензування навчальних закладів (Куляєва О.О.) 
Протягом поточного року відділом ліцензування та атестації навчальних закладів 

проведено 5 засідань відділу з таких питань: 
 про хід виконання графіку атестації навчальних закладів; 
 про організацію вивчення стану виконання ліцензійних умов приватних начальних 
закладів (за матеріалами перевірки Кременчуцької єврейської школи, приватної школи 
«Паросток»); 

 про проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009»; 
 обговорення методичних рекомендацій: «Нормативно-методичне забезпечення 
підготовки матеріалів для ліцензування освітніх послуг (у сфері професійно-технічної 
освіти)»;  

 аналіз роботи відділу за поточний рік та планування на 2010 р. 
        Доповнено електронний варіант   Державних стандартів (116 робітничих професій). 
 Розроблено: 

 нормативно-методичне забезпечення підготовки матеріалів для ліцензування освітніх 
послуг (у сфері загальноосвітньої, дошкільної та позашкільної освіти). 
У рамках  Бібліотеки педагогічного досвіду підготовлено до друку та надруковано 

навчальні посібники: 



 52

 Розв’язання нерівностей методом інтервалів (Готуємося до зовнішнього незалежного 
оцінювання) //Автор-укладач Доценко І.Д. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 60 с. 

 Українська література. 5 клас. Навчальний посібник-діалог//За ред. Канівець З.М. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 76 с. 
З метою перевірки виконання ліцензійних умов здійснено перевірку провадження 
професійної освітньої діяльності з підготовки робочих професій «Охоронник», 
«Охоронець» навчальними закладами  Полтавської області приватної форми власності у 
вересні-жовтні 2009 року:  

 ТОВ «Шериф-груп-Полтава»; 
 Громадська організація (асоціація) Центр виживання «СІАЛ»; 
 ПП «Явір-2005». 
За результатами перевірки приватного закладу дитячо-юнацького оздоровчого табору 

санаторного типу «Буревісник» у зв’язку з грубими порушеннями ліцензійних умов анульована 
ліцензія. 

Проведено експертизу атестаційних матеріалів 65 загальноосвітніх навчальних закладів. 
Проведено атестаційну експертизу діяльності професійно-технічних навчальних закладів: 

  ПТУ № 26 м. Кременчука; 
  ПТУ №31 м. Полтави; 
  ПП «Автошкола Ірбіс» м. Кремечука; 
  Комсомольський  міський спортивно-технічний клуб ТСО України. 

Підготовлено 5 засідань регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації 
навчальних закладів та пакет документів до них. 

Взято участь у підготовці матеріалів та проведенні  5-ти засідань експертної комісії  
Державної акредитаційної комісії з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних 
закладів. 

Підготовка інформаційно-аналітичної документації (рішення РЕР, накази, інформації, 
довідки, листи, щоквартальні звіти тощо). 

У рамках проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-
2009»: 

 розроблено пакет документів щодо організації проведення ІІ (обласного) туру конкурсу; 
 організація підготовки та проведення ІІ (обласного) туру конкурсу; 
 організація підготовки учасників ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу; 
 підготовка розпорядчих документів щодо проведення ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009»; 

 підготовка матеріалів на сайт ПОІППО щодо нормативно-методичної бази, особливостей 
та результатів проведення конкурсу. 

 Проведено:  
 консультації з питань атестації навчальних закладів (кількість біля 110). 
 консультації з питань ліцензування навчальних закладів (кількість  311). 

 

3.7. Моніторинг забезпечення засобами навчання (Деменко О.О.) 

Навчально-комп'ютерні комплекси (Дмитренко І.І.) 
У загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 7742 сучасних персональних 

комп’ютерів. Середній показник навантаження становив 8 учнів 7-11 класів на 1 ПК (у тому 
числі, у міських школах – 10 учнів 7-11 класів на 1 ПК, у сільських – 5 учнів 7-11 класів). 
Обладнано 697 навчальних комп’ютерних комплексів.   

На початок дії Програми (травень 2001 року) у школах було лише 2732 ПК. Середнє 
навантаження становило 36 учнів 7-11 класів на 1 ПК .  

У школах використовуються у навчально-виховному процесі 203 мультимедійних 
проекторів та 62 інтерактивних дошок, придбаних за кошти місцевих бюджетів, а також 54 
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назви комп’ютерних програм навчального призначення, які надійшли безкоштовно від 
Міністерства освіти і науки України. 

Послугами мережі Інтернет користується 291 загальноосвітня школа. 
В області функціонує електронна пошта між Головним управлінням освіти і науки, 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділами (управліннями) освіти, 
загальноосвітніми навчальними закладами. Створено та підтримуються 69 Веб-сайтів відділів 
(управлінь) освіти, методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів. Усі 
загальноосвітні навчальні заклади та відділи (управління) освіти зареєстровані у мережі 
інформаційно-маркетингового центру (www.c2n.info).   

На вивчення основ інформаційних технологій на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів усіх фахів визначено таку кількість годин: на 3-тижневих курсах 10 год. (4 год. у 
модулі “Філософія освіти та інформаційні технології”, 6 год. – у рамках фахового модуля) та 2-
тижневих курсах 4 год. за рахунок фахового модуля. 

За програмою Інтел «Навчання для майбутнього» Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти провів тренінги (48 год. практичних занять + 20 год. 
самопідготовки) по підготовці тренерів районного рівня. На базі опорних шкіл в районах 
(містах) тренери районного рівня проводять тренінги з учителями базових дисциплін шкіл 
району. Під час тренінгу вчителі опановують інноваційну педагогічну технологію (метод 
проектів) та інформаційно-комунікаційну технологію (підготовка публікації, презентації, Веб-
сайту) оформлення «Портфоліо». У 2004 – 2009 роках навчання у режимі тренінгу пройшли 
9007 учителів базових дисциплін області.  

Залишається складним для вирішення питання підключення окремих сільських шкіл до 
мережі Інтернет. Основною причиною є відсутність провайдерів у районних центрах. Інші 
провайдери надають доступ до мережі Інтернет через № телефонів розміщених у обласному 
центрі. Таким чином сільська школа має оплачувати за роботу в мережі та (додатково) за 
використання міжміського зв’язку. 

У 2010 році відділам (управлінням) освіти необхідно продовжити: 
Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів навчальними 

комп’ютерними комплексами;  
Створення і модернізацію локальних мереж у навчальних закладах; 
Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет; 
Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
Оснащення комп’ютерної техніки загальноосвітніх навчальних закладів ліцензійними 

програмами. 
 

Шкільні автобуси (Деменко О.О.) 
Питання підвезення учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані понад 3 км 

від школи, регламентовано Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про місцеве самоврядування», Державною програмою «Шкільний автобус», затвердженою 
Постановою Кабміну від 16.01.03. № 31, а також обласною та районними програмами 
«Шкільний автобус».  

 Ці Закони та програми гарантують соціальний захист учасників навчально-виховного 
процесу, створюють умови для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості. 
Виконання прийнятих програм суттєво вплинуло на результати організації підвезення дітей 
сільської місцевості. Так, протягом 2009 року були забезпечені організованим підвезенням 
99,8% учнів, (з них безкоштовно – 98% , за батьківську плату – 1,8%), не забезпечені 
підвезенням 0,2%.  

У 2003-2008 роках за місцеві та спонсорські кошти придбано у районах області 94 
шкільні автобуси. У 2009 році придбано 3 транспортні засоби (2 одиниці в Хорольському районі 
та 1 одиниця в Оржицькому). 
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За рахунок коштів Державного бюджету у 2004 році придбано 14, у 2005 – 18, у 2008 році  
− 10 шкільних автобусів. Усього придбано за кошти Держбюджету – 42 автобуси на суму – 7,6 
млн. грн. 

У 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду планується  придбати 28 шкільних 
автобусів (з них 24 шт. місткістю до 25 посадочних місць вартістю 250 тис. грн. та 4 шт. для 
пасажирів з особливими потребами місткістю 26 + 4 посадочних місць вартістю 330 тис. грн.).   

Станом на 01.12.2009 року в області налічується 136 шкільних автобусів. Один автобус 
списаний за непридатністю у Семенівському районі, 1 – списаний та проданий у 
Кременчуцькому районі, 3 шкільних автобуси не використовуються у зв’язку із технічним 
станом і у даний час знаходяться на ремонті (Гребінківський, Лубенський, Новосанжарський 
райони).  

 Перевиконання програми (125-180 %) відмічено у Гадяцькому, Кобеляцькому, 
Лубенському, Решетилівському районах. Козельщинський, Глобинський, Гребінківській, 
Оржицький, Семенівський райони стовідсотково виконали програму щодо придбання шкільних 
автобусів за місцеві та спонсорські кошти. Але у Великобагачанському, Диканському та 
Карлівському районах не придбано жодного автобуса за місцеві кошти. На 16-50 % виконана 
програма у Зіньківському, Кременчуцькому, Миргородському, Новосанжарському, 
Чорнухинському та Чутівському районах.  

За період з 2003 по 2009 роки на виконання Програми «Шкільний автобус» використано 
більше 47,8 млн. грн. 

Відділами освіти райдержадміністрацій розроблено 215 транспортних маршрутів, 
створено 87 шкільних округів. 

При складанні бюджетів щорічно передбачаються кошти, необхідні для придбання 
автобусів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації 
транспортних засобів. 

Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з 
Головним управлінням освіти і науки ведеться аналітично-статистична робота щодо наявного 
парку шкільних автобусів та діючих  транспортних маршрутів, а також надається методична 
допомога щодо безпечного перевезення учнів та педпрацівників до місць навчання та роботи. 

Викликає занепокоєння питання виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
18.02.1997 р. №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту» у частині щоденного технічного і санітарного огляду шкільних автобусів при виїзді 
на маршрут, проходження водіями щоденного медичного огляду. У деяких районах області це 
питання носить формальний, епізодичний характер. Технічний огляд шкільних автобусів 
проводять механіки автотранспортних підприємств, господарські групи відділів освіти, 
заступники директорів шкіл із господарської частини, у деяких районах проводять самі водії. 
Медичний огляд покладено на медичних працівників закладів освіти, ФАПів, ЦРЛ. У районних 
відділах освіти введено лише 2 посади механіків (Кобеляцький, Решетилівський райони), 5 
ставок медичних працівників (Кобеляцький район). Не вирішено питання супроводу дітей під 
час перевезення до школи і додому.  

Державною програмою «Шкільний автобус» не визначений порядок використання 
шкільних автобусів, відповідальність за небезпечне перевезення дітей, супровід дорослих. 
Управлінням освіти і науки облдержадміністрації у 2006 році було розроблено Примірне 
тимчасове Положення про порядок використання шкільних автобусів та направлено його для 
розгляду Міністерству освіти і науки України. Але до цього часу відповідь не надійшла. Підняті 
питання потребують термінового вирішення на державному рівні. 

 
Корекційне обладнання (Волошко О.В.) 
У Полтавській області нараховується 15 спеціальних шкіл-інтернатів, у 12 з яких 

встановлено та використовується корекційно-реабілітаційне обладнання. До складу обладнання 
входять засоби навчання та корекції для кабінетів лікувальної фізкультури, психологічної 
реабілітації, соціально-побутового орієнтування, логопедичного та музичного кабінетів, а також 
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засоби навчання для розвитку слухових відчуттів, зорового сприймання, дотикової пам’яті, 
формування граматичного ладу мовлення, оволодіння механізмом письма тощо.  

Протягом 2008-2009 років методистами відділу засобів навчання вивчався стан 
впровадження корекційно-реабілітаційного обладнання у спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладах області. Було проведено анкетування керівників спеціальних навчальних 
закладів,  досліджено питання  щодо використання обладнання за призначенням, проходження 
курсів по роботі з корекційно-реабілітаційним обладнанням та проблем, які виникають під час 
роботи з ним. Було відвідано Кременчуцьку та Майорщинську загальноосвітні спеціальні 
школи-інтернати, де вивчено стан впровадження    корекційно-реабілітаційного обладнання на 
місцях.   

На сьогоднішній день обладнання встановлено та використовується в повному обсязі. 
Працівники навчальних закладів проходять курси по роботі зі спеціальним обладнанням, але 
зазначають, що є потреба в організації курсів з лікувальної фізкультури. 
 

3.8. Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2009» (Канівець З.М.) 
У 2009 р. у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009»  взяли 

участь учителі таких номінацій: українська мова та література, іноземна мова (англійська), 
фізика, музика, інформатика,  

 У конкурсі взяли участь близько 1 000 педагогів області. У 378 школах області проведено 
конкурс на кращого за професією. 

І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» пройшов у 27 містах і районах 
області в грудні 2008 р. –  січні 2009 р., у ньому взяли участь 417 педагогів. За інформацією 
районних (міських) оргкомітетів проведення конкурсу завершувалося вшануванням учасників і 
нагородженням їх преміями та подарунками. 

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» проходив відповідно до умов, 
розроблених  МОН України. 

До оргкомітету  надійшло  85 заяв педагогів із 27 районів та міст області.  
З 02 по 05  лютого ц.р. проходив відбірковий етап обласного туру. Відповідно до умов 

фахові журі розглянули надіслані матеріали, а потім усі учасники відбіркового етапу були 
запрошені для живого спілкування з членами фахових журі. 

У результаті вивчення документації,  співбесіди про заявлений досвід роботи та 
письмового тестування з методики та фаху, загальної культури журі відібрали по 5 кращих 
претендентів з кожної номінації для участі в очному етапі обласного туру конкурсу. Учасники 
відбіркового конкурсу, розповідаючи про власний досвід, використовували мультимедійні 
засоби. 

За участь у відбірковому етапі  учасники  одержали дипломи та в подарунок компакт-
диски із записом методичних матеріалів з предмета. 

23-26 лютого відбувся  очний етап ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу  
„Учитель року-2009”. 

Учасниками очного етапу були  представники 15 міст і районів області  (50 % від 
загальної кількості). 46% учасників очного етапу є вчителями із сільських шкіл. Усі учасники 
конкурсу досвідчені вчителі, мають більше 15 років педагогічного стажу. 20 із 25 учасників (80 
%) мають вищу категорію, половина з них має звання «Учитель-методист» та «Старший 
учитель». 11 учителів (50 %) працює в школах нового типу. 

26 лютого ц.р. у приміщенні великого залу ОЦЕВУМу відбулося урочисте закриття 
обласного туру  Всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2009”. На свято були запрошені 
представники усіх районів та міст області, у тому числі учасники відбіркового етапу, які не 
пройшли на очний етап.    В урочистостях взяли участь біля 400 осіб, представники обласної 
ради, Головного управління освіти і науки, обкому профспілки працівників освіти і науки, 
художня самодіяльність педагогічної громадськості, професійні актори та колективи.         
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Нагороджені преміями та дипломами 20 лауреатів конкурсу, 5 переможців нагороджені 
преміями, грамотами Головного управління освіти і науки та пам’ятними стрічками. 

Переможцями обласного туру конкурсу стали: 
-у номінації  “Українська мова та література ”:   
Макашова Юлія Валентинівна, учитель Кременчуцького ліцею інформаційних 

технологій №30 імені Н.М.Шевченко; 
- у номінації  „Іноземна мова (англійська)”: 
Донник Олена Анатоліївна, учитель Пирятинського ліцею; 
-у номінації  „Фізика”: 

Шушпанова Олександрва Леонідівна, учитель Кременчуцького ліцею №4; 
-у номінації  „Музика”: 
Тарасенко Світлана Петрівна, учитель Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 10; 
-у номінації  „Інформатика”:  
Кіндякова Наталія Геннадіївна, учитель Полтавського ліцею-інтернату для обдарованих 

дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка. 
Відзначені педколективи шкіл м. Полтави, на базі яких проводився очний етап конкурсу, 

за участь в організації  його проведення, та кращі методичні кабінети області. Місцеві засоби 
масової інформації  висвітлювали в пресі та на телебаченні відкриття і закриття обласного туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009», І туру конкурсу в районних та міських засобах 
масової інформації.. 

Усі п’ять переможців обласного туру конкурсу взяли участь у відбірковому етапі ІІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2009».  

Кіндякова Наталія Геннадіївна, учитель Полтавського ліцею-інтернату для обдарованих 
дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному училищі імені А.С.Макаренка, 
стала лауреатом ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2009» у номінації 
«Інформатика».  Макашова Юлія Валентинівна, учитель Кременчуцького ліцею інформаційних 
технологій №30 імені Н.М.Шевченко, стала переможцем ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2009» у номінації «Українська мова та література».  

З метою використання творчого потенціалу учасників конкурсу інститут післядипломної 
педагогічної освіти використовує різні форми методичної роботи для вивчення та поширення 
досвіду лауреатів і переможців обласних конкурсів “Учитель року”: 

- переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсувиступають перед слухачами 
курсів підвищення кваліфікації з доповідями про власний досвід роботи; 

- відеозаписи уроків учасників конкурсів унесені до відеотеки інституту і 
використовуються на курсах підвищення кваліфікації та обласних семінарах як дидактичний 
ілюстративний матеріал; 

- методисти інституту вивчають досвід роботи вчителів, які на конкурсах показали кращі 
результати; 

- в інституті започаткована «Бібліотека кращого педагогічного досвіду Полтавщини», яка 
друкує напрацювання кращих вчителів; 

- на сайті інститут висвітлюється передовий педагогічний досвід переможців та лауреатів 
конкурсу. 

 

3.9. Масові заходи серед учнівської молоді (Коваленко О.П., Гарус І.Б., 
Халецька Л.Л.) 

Відділ гуманітарних дисциплін 
У формуванні мовно-літературної компетенції школярів, розвитку їх творчих здібностей 

вагоме місце  займають мовно-літературні турніри, конкурси, олімпіади.  Вони мають статус -  
загальнонаціональний,  обласний чи міжнародний. 
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9 років поспіль школярі 3-х-11-х класів  Полтавщини беруть участь у Міжнародному 
конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Ним щороку охоплено близько 5 тисяч 
представників учнівської і студентської молоді. У всеукраїнському етапі конкурсу взяло участь 
45 осіб, серед яких відзначені: Міщерякова О., учениця 10 класу Миргородської гімназії за 
шанобливе ставлення до мовних традицій українського народу; Вороненко Д.,  учень 3 класу 
Полтавської ЗОШ №15 – за образність мислення; Костенко Р., студент Полтавського 
національного технічного університету. 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої» проходить 
щорічно в області, починаючи з 2003 року. Він має дві номінації «Література» та «Історія 
України і державотворення».  На обласний  етап конкурсу у  2008-2009 н.р.  було представлено 
102 роботи з двох номінацій. Переможцями всеукраїнського етапу стали 3 учні:  із м.Лубен  (2 ) 
та м.Комсомольська  (1). 

65 річниці визволення України від фашизму було приурочено Всеукраїнський конкурс 
«Безсмертний подвиг українського народу», який передбачав написання літературних творів. В 
обласному етапі цього конкурсу взяло участь 53 учні із 18 районів ( міст) області. Переможцями 
стали 3 учні із сільських шкіл Карлівського, Зіньківського районів, 2 – із м.м.Полтави та 
Комсомольська, 2 – із інтернатних закладів. 

У Всеукраїнському конкурсі «Безмежний світ Шекспірових сонет»  відзначено 4 
дипломанти та нагороджено Грамотою МОН України 27 представників Полтавської області. 
Найактивнішими  були учні м.Полтави, Лубенського та Лохвицького району. 

У зв’язку з відзначенням 370-річчя з дня народження гетьмана України І. Мазепи було 
проведено обласний  конкурс літературних творів «Від Богдана до Івана не було гетьмана». 
Переможцями було визнано 10 учнів.  А також конкурс на краще читання поетичних творів про 
І.Мазепу. 

З метою формування життєвих компетенцій на Полтавщині уже втретє проводиться  
обласний конкурс «Конституція України у моєму житті», у якому взяло участь 35 школярів. 

З нагоди вшанування пам’яті зачинателя нової української літератури І.П.Котляревського  
проведено обласний конкурс-парад «Літературні герої Котляревського» в чотирьох 
номінаціях: І - уривки із творів поета, ІІ-  пісні з його доробку,  ІІІ - інсценізація уривків із 
творів, ІV – авторські поезії про Котляревського. 

Працівники  відділу гуманітарних дисциплін були співорганізаторами  обласного 
конкурсу «Собори душ своїх бережіть», зініційованого Національною спілкою письменників 
Полтавщини і присвяченого творчості Олеся Гончара. Твори переможців вийшли  окремою 
збіркою «Острови». 

Спільно з редакцією журналу «Імідж» проведено обласний конкурс на кращу поетичну 
збірку. Спільно з обласним центром естетичного виховання –  конкурс на краще читання 
гуморесок  «Усміхнімось щиро Вишні». 

Школярам області була запропонована участь у платних конкурсах, зокрема конкурсі 
журналістів,  конкурсі правознавців, конкурсі з українознавства та ін. 

Конкурсні мовно-літературні змагання відбуваються постійно, бо саме до такого виду 
роботи долучаються різні громадські організації та державні установи. Щоб хоч трохи 
регулювати цей процес, необхідно хоча б реєструвати їх або отримувати дозвіл МОН України  
чи ГУОН на їх проведення. Бо конкурси часто перетворюються на обов’язковий ритуал, за яким 
губиться  головне завдання навчального процесу – вчити учнів здобувати знання,  які їм стануть 
у  життєвій нагоді. 

В області відбувалось вшанування літературних постатей України, котрим відзначались  
певні ювілеї, зокрема П. Загребельному, Б-І.Антоничу. Їм були приурочені конкурси районного 
(міського) значення. 

Найактивнішими учасниками обласних і всеукарїнських конкурсів суспільно-
гуманітарного і філологічного спрямування у 2008-2009 н.р. були представники  учнівської 
молоді м.Полтави, Лубен, Комсомольська, Лохвицького, Лубенського, Зіньківського  районів. 

Коваленко О.П. 
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Відділ методики виховання 
№ 
п/п 

Назва заходу Де, коли проводився Відповідальний 

1. Обласне свято для обдарованої молоді 
області «Майбутнє Полтавщини» 

29 квітня, ОЦЕВУМ Шевченко Ю.В.,  
Халецька Л.Л. 

2. Обласний огляд-конкурс художньої 
самодіяльності серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
області «Веселка – 2009» 

березень-травень Шевченко Ю.В. 
 

3. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Безсмертний подвиг українського 
народу» 

квітень-травень Шевченко Ю.В. 
 

4. Обласна спартакіада юнаків допризовного 
віку  

26 квітня Кирієнко М.І. (спільно з 
облвійськоматом) 

5. Обласні змагання патріотичної гри 
«Сокіл» Українського козацтва 

6-8 травня Кирієнко М.І. (спільно з 
обласним центром туризму 
та краєзнавства учнівської 
молоді) 

6. Всеукраїнський конкурс «Живи, книго!» листопад-червень Гелеверя Р.О. 
7. Обласний конкурс «Найкращий читач 

року» 
січень-травень Гелеверя Р.О. (спільно з 

обласною дитячою 
бібліотекою) 

8. Обласний конкурс «Найкращий відгук на 
сучасну дитячу прозу» 

жовтень-грудень Гелеверя Р.О. 

9. Обласний форум учнівського 
самоврядування «Організація  змістовного 
дозвілля старшокласників на Полтавщині» 

19 березня, ОЦЕВУМ Настенко Н.В. 

10. Обласний зліт дитячо-юнацьких козацьких 
товариств 16 жовтня, 

ОЦЕВУМ 

Настенко Н.В. (спільно з 
громадською організацією 
Полтавський   Кіш ім. 
М.Михновського 
Українського козацтва) 

 
Відділ природничо-математичних дисциплін 

17 жовтня 2009 року на базі Полтавського державного педагогічного університету імені 
В.Г.Короленка відбулися XІV  математичні змагання імені М.В.Остроградського. 

 До участі у змаганнях були запрошені всі учні 8-11 класів нашої області (лист ПОІППО 
від 28.09.09. № 908). Змаганнями було охоплено 169 школярів, що представляли 15 районів 
(міст) області, а саме: Великобагачанський, Гребінківський, Зінківський, Машівський, 
Пирятинський, Решетилівський, Лубенський, Карлівський, Кобиляцький,  Котелевський, 
Кременчуцький райони та м. Полтаву, м.Комсомольск, м.Кременчук, м.Миргород.  

Знання теоретичного матеріалу шкільного курсу математики та біографічні данні 
Михайла Васильовича Остроградського на змаганнях найкраще продемонстрували учні міст - 
Полтави, Кременчука та Зінківського, Карлівського районів. 

За високий рівень математичних знань продемонстрований на XІV математичних 
змаганнях імені М.В.Остроградського учні нагороджені дипломами Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, а саме: 

Молодша група (8-9 клас). 
Місце Прізвище Навчальний заклад 

I Ткачук А.І. Полтавська гімназія № 17 
II Смірнов Д.О. 

Полтавська гімназія № 30 
II Наказний В.В. Полтавська гімназія № 30 
III Ніколаєнко Т.М. Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
III Дмитренко Л.А. Полтавська гімназія № 6 
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III Ковальова О.С. Полтавська гімназія № 17 
Старша група (10-11 клас) 

I Гіренко Є.А. Кременчуцький ліцей № 4 . 
II Боровик С.О. Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
II Бєлая І.І. Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
III ПравденкоВ.Ю. Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
III Степанович О.О. Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
III Костенко Н.С. 

Опішнянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Диплом 

(за 
оригінальне 
розв’язуванн
я  задачі) 

Павлова Т.Б. 
Полтавська гімназія № 32 

І. Гарус 
16 квітня 2009 році ПОІППО спільно з кафедрою хімії та методики викладання хімії 

Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, було проведено 
науково-практичний семінар «Менделєєвські читання», до участі у якому були залучені 
науковці, шкільні педагоги, учні загальноосвітніх навчальних закладів. Питання, які 
розглядалися на семінарі: 1) наукова та просвітницька спадщина Д. І. Менделєєва, 2) історичний 
розвиток, сучасний стан та перспективи хімічної науки і освіти. Мета заходу – передача досвіду 
та знань від старшого покоління вчених і видатних людей молодим талантам, залучення учнів 
до наукової діяльності, розвитку пізнавального інтересу до хімії, підняття престижу хімічної 
науки. 17 учнів із 9 загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави були повноправними 
учасниками такого семінару, кожен мав змогу виступити. За матеріалами семінару надруковані 
збірники наукових праць, де розміщені й учнівські роботи (за підтримки спілки наукових та 
інженерно-технічних фахівців «Прометей» та обласних організацій – Народний Рух України та 
Молодий народний рух). 

19 березня 2009 року ПОІППО ініціював, організував і спільно з викладачами ПУСКУ та 
ПДПУ провів регіональний науково-методичний семінар за участю вчителів і учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів «Проектна технологія у навчанні хімії». У рамках 
регіонального семінару відбувся учнівський фестиваль проектних робіт з хімії та засідання 
творчої лабораторії, де обговорювалася проблема «Проектна технологія у загальноосвітній 
школі: теоретичні основи та досвід роботи». 

Буйдіна О.О. 
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ІV. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД 
(ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЩО ВНОСИЛИСЯ НА ЗАСІДАННЯ). 
(Золотухіна В.М., Королех О.К.) 

Робота вченої ради 

Основними напрямками роботи вченої ради інституту є – вирішення основних питань 
функціонування інституту, обговорення найважливіших напрямків наукової та науково-
організаційної діяльності, обговорення перспектив розвитку ПОІППО. 

Відповідно до плану роботи інституту за звітний період проведено 6 засідань вченої ради, 
на яких розглянуто 34 питання (11 планових, 6 у порядку контролю, 17 позапланових). 

Планові питання, що розглядалися на засіданнях вченої ради: 
– про науково-методичне забезпечення дошкільної освіти в області відповідно до вимог 

Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (25.02.09 р.); 
–  про впровадження психолого-педагогічних технологій роботи з обдарованими дітьми в 

умовах загальноосвітнього навчального закладу (28.04.09 р.);  
– про організаційне забезпечення діяльності районних методичних об’єднань. З досвіду 

роботи Чутівського РМК (28.04.09 р.);  
– про підсумки проведення апробації педагогічних програмних засобів у 2008-2009 

навчальному році для загальноосвітніх навчальних закладів (05.06.09 р.); 
– про особливості науково-методичного забезпечення позакласної виховної роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах області. Формування ключових життєвих 
компетентностей (05.06.09 р.); 

– про результати апробації навчальної літератури у 2008-2009 навчальному році. Звіти 
працівників інституту, відповідальних за проведення апробації навчальної літератури (05.06.09 
р.); 

–  про завдання інституту щодо забезпечення післядипломної освіти педагогічних кадрів 
відповідно до Стратегії розвитку Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського у 2009-2010 навчальному році (09.09.09 р.);  

– про модернізацію змісту і форм підвищення кваліфікації управлінських кадрів відповідно 
до концепції розвитку післядипломної педагогічної освіти (09.09.09 р.);   

– про особливості діяльності шкільних бібліотек області в умовах інформатизації освіти 
(27.10.09 р.);  

– про роботу спеціальної дослідницької групи вчителів інформатики з розробки Web-сайту 
“Форум інформатиків Полтавщини» (27.10.09 р.);  

– про використання педагогічного моніторингу для удосконалення організації та науково-
методичного забезпечення післядипломної освіти педагогічних працівників області (21.12.09 р.).  

Були підведені підсумки  виконання Рекомендацій засідання постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту та туризму від 4 червня 
2009 року. 
 Контроль за виконанням рішень вченої ради здійснювався шляхом звітування 
відповідальних  осіб, а також шляхом особистого контролю проректорів відповідно до 
напрямків їхньої діяльності.  Протягом року розглянуто та знято з контролю 6 питань: 

– про методику використання на уроках суспільно-гуманітарного циклу та на курсах 
підвищення кваліфікації інтерактивних і мультимедійних форм, комп’ютерних програм, а також 
мережі Internet (протокол № 4 від 09.08.2005 р.);  

– про результати роботи центру природного розвитку дитини по створенню осередків, які 
впроваджують особистісно орієнтовані педагогічні системи (протокол № 2 від 28.03.2005 р.);  

– про досвід вивчення другої іноземної мови в ЗНЗ Миргородського та Машівського районів 
(протокол № 1 від 24.02.2006 р.); 
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–  про результати оновлення та модернізації навчальних програм курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників області (протокол № 4 від 27.08.2007 р.);  

– про порядок забезпечення навчальних закладів області підручниками та навчальною 
літературою (протокол № 3 від 22.06.2007 р.);  

– про відповідність державним стандартам кабінетів інформатики в ЗНЗ м.Полтави 
(протокол № 4 від 27.08.2007 р.). 

На засіданнях вченої ради за 2009 рік  схвалено та рекомендовано до друку 2 посібники,  
4 збірки, 3 часописи, 16 журналів («Імідж сучасного педагога» – 10 номерів, «Постметодика» – 6 
номерів). 
 Затверджено 2 програми (вступних випробувань для прийому на навчання за програмою 
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для спеціальності 7.010103. «Педагогіка і методика 
середньої освіти. Природознавство» (заочна форма навчання), авторська програма «Здорове 
дитинство» Худолій Н.В.); звіт про роботу Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В.Остроградського за 2009 р.; план роботи інституту на 2010 р.; 
тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови розвитку екологічної самосвідомості 
вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти». 

 
Робота науково-методичної ради 
Науково-методична ради ПОІППО у 2009 році продовжила роботу,  спрямовану на 

сприяння реалізації державної освітньої політики у регіоні з питань науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з урахуванням 
пропозицій членів ради, структурних підрозділів інституту.  

Відповідно до плану роботи ПОІППО за звітний період проведено 5 засідань науково-
методичної ради, на яких розглянуто 42 питання, із яких:   

  5 планових:  
- про хід апробації навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних 

закладах області;  
- про результати проведення обласного етапу Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін;  
- про шляхи удосконалення впровадження педагогічного досвіду вчителів 

переможців і лауреатів конкурсу «Учитель року»;  
- про хід реалізації Обласної програми впровадження профільного навчання 

учнів загальноосвітніх начальних закладів на 2007-2010 рр.;  
- про результати атестації навчальних закладів у світі вимог щодо створення 

здоров’язберігаючого освітнього середовища); -  
   37 позапланових: 

- затвердження оцінки фахових комісій щодо експертної оцінки методичних 
розробок педпрацівників – претендентів на звання “методист” ;  

- про атестацію педпрацівників ПОІППО у 2009 році; про затвердження 
інструментарію моніторингу педагогічної діяльності; 

-  про схвалення та рекомендацію до друку збірки дитячих робіт «Чарівна 
скринька» /   укл. Шпортько Л.В. ;  

- про схвалення та рекомендацію до друку збірника «Дитячо-юнацькі 
організації та об’єднання  в Україні та на Полтавщині» (укл. Настенко Н.В.);  

- про схвалення та рекомендацію до друку збірника «На допомогу вчителю: 
випускний вечір-2009 у школі» (укл. Настенко Н.В.);   

- про погодження програми з вивчення економіки в 4 класі (перший рік 
навчання) (авт. Боброва Т.В., учитель початкових класів ЗОШ №22 м.Полтави);  

- про схвалення посібника «Розв’язування нерівностей методом інтервалів 
(Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової 
атестації) (автор-укладач Доценко І.Д., учитель математики Полтавського міського 
ліцею №1);  
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- про погодження програми курсу за вибором (спецкурсу) для  8-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів “Основи бухгалтерського обліку» (укл. Дяченко 
Л.Г., Красавіна В.В.);  

- про погодження програми курсу за вибором “Етика” для учнів 7, 8, 9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Мармура Г.І., учитель ЗОШ №19 
м.Кременчука);  

- про погодження програми спецкурсу для учнів 5-9 класів “Історія світової 
культури» (укл. Матюха Н.К., Удовицька В.В., учителі історії Кременчуцької гімназії №5 
імені Т.Г.Шевченка);  

- про погодження програми спецкурсу з англійської мови для учнів 8-9 класів 
“Мовленнєвий практикум» (укл. Гордієнко Н.І., учитель англійської мови Кременчуцької 
гімназії №5 імені Т.Г.Шевченка); 

-  про погодження   програми курсу за вибором (спецкурсу) «Права дитини»  
для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. вчитель Кременчуцького ліцею 
№11 Маляр Н.П.);  

- про погодження   програми курсу за вибором (спецкурсу) «Права людини»  
для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. вчитель Кременчуцького ліцею 
№11 Маляр Н.П.);  

- про погодження   програми курсу за вибором (спецкурсу) «Міжнародне 
право»  для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. вчитель 
Кременчуцького ліцею №11 Щурик Н.В.); 

-  про погодження програми спеціального курсу за вибором “Історія України 
(Становлення Української держави)” для учнів 10 класу (укл. Дудка Л.Г., учитель 
Кременчуцького ліцею №11);  

- про погодження програми спецкурсу «Технічне креслення» для 
профільного навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. 
Друженко Ю.В., вчитель Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 
«Вибір» ім..М.Г.Неленя);  

- про погодження програми спецкурсу «Основи комп’ютерної графіки» для 
профільного навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. 
Просторова Ю.Б., вчитель Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 
«Вибір» ім..М.Г.Неленя);  

- про погодження програми спецкурсу «Основи дизайну одягу» для 
профільного навчання учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. 
Бодрих О.О., вчитель Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 «Вибір» 
ім..М.Г.Неленя);  

- про погодження програми курсу за вибором (спецкурсу) «Кримінальне 
право» для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Шишко М.А., 
вчитель Кременчуцького колегіуму №25);  

- про погодження програми курсу за вибором (спецкурсу) «Вступ до 
правознавства» для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Огняна 
Н.М.., вчитель Кременчуцького колегіуму №25);  

- про погодження програми курсу за вибором (спецкурсу) «Основи 
приватного, адміністративного і кримінального права» для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Огняна Н.М.., вчитель Кременчуцького 
колегіуму №25);  

- про погодження програми курсу за вибором «Права дитини» для учнів 5-6 
класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Тисленко Н.Г., вчитель 
Кременчуцького колегіуму №25);  

- про погодження програми «Основи світової художньої культури» для учнів 
1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Кривошапко В.В., вчитель СНВК 
№3 м.Полтави);  
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- про погодження програми «Образотворче мистецтво: малюнок, ліплення, 
живопис, художня праця» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (укл. 
Палій І.В., вчитель СНВК №3 м.Полтави);  

- про погодження програми «Стежками минувшини» для учнів 1-4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (укл. Михайлина Н.В., вчитель Нехворощанської 
ЗОШ І-ІІІ ст.Новосанжарського району); 

-  про погодження програми шкільного курсу «Основи економічних знань» 
для профільних класів (укладач: Петренко Л.П., учитель економіки загальноосвітньої 
школи №11 І-ІІІ ст.. М.Полтави);  

- про схвалення та рекомендацію до друку методичного посібника для 
вихователів дошкільних навчальних закладів «Дітям про птахів» (укладач: Приступ В.В., 
викладач Кременчуцького педагогічного училища ім.А.С.Макаренка);  

- про моніторингові дослідження у 2009 році; 
- про схвалення посібника «Сучасний кабінет української мови і літератури» 

(укладач Коваленко О.П.);   
- про схвалення посібника «На допомогу вчителю астрономії» (укладачі 

Шостя С.П., Заєць Г.М.);  
- про схвалення навчально-методичного посібника «Запровадження 

корекційних, розвивальних програм в умовах загальноосвітніх навчальних закладів» 
(автор-упорядник Муліка К.М.);  

- про схвалення методичного посібника «Науково-практичне забезпечення 
пріоритетних напрямків роботи фахівців психологічної служби: поширення досвіду» 
(автори В.В.Ялинська, С.П.Горбонос, І.В.Близнюк, Л.М.Чиркун та ін. за ред. 
В.Ф.Моргуна);  

- про свалення науково-методичного посібника «Організаційно-методичний 
супровід діяльності фахівців психологічної служби» (автор-укладач Я.В.Сухенко);  

- про погодження авторської навчальної програми з психології «Основи 
психології» (автор Олексюк О.О., практичний психолог Хорольської гімназії);  

- про погодження авторської навчальної програми з психології «Успішна 
людина сучасності» (автор Цибульська Н.В., практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст.. №26 
м.Полтави);  

- про погодження авторської навчальної програми з психології «Основи 
психології» (автор Решетило О.О., за ред. . Я.В.Сухенко, практичний психолог 
Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №1);  

- про погодження авторської навчальної програми з психології «Основи 
психологічних знань» (автор Присяжнюк Н.Ю., за ред.. Сухенко Я.В., практичний 
психолог обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості ім. 
А.С.Макаренка). 



 64

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Клепко С.Ф.)  

5.1. Співпраця з Європейською асоціацією освіти дорослих, з ВНЗ або з 
навчальними закладами та установами підвищення кваліфікації за кордоном, 
іноземними громадськими організаціями (Стоцька О.В.) 
 

ПОІППО продовжив  діяльність щодо встановлення зв‘язків та співпраці з іноземними 
науково-освітніми закладами та громадськими організаціями. 

У 2009 році нової специфіки набули навчальні закордонні подорожі працівників ПОІППО. 
Уперше досить велика делегація працівників ПОІППО відвідала іноземні навчальні установи 
(див. п.2). Продовжилося ознайомлення методистів ПОІППО із закордонним досвідом  у складі 
обласних делегацій. Ключові теми навчальних візитів –  громадянська освіта, інноваційний 
розвиток шкіл,  роль батьків і громади в розвитку школи. 
 
НАВЧАЛЬНІ ВІЗИТИ ПРАЦІВНИКІВ ПОІППО ЗА КОРДОН 

1. 2-5 лютого 2009 року 
Навчальний візит до Словаччини в рамках українсько-словацького проекту ( виконавці – 

АСМБР, Центр європейської політики у м. Братиславі) «Школа та громадянське суспільство» 
делегації  освітян Полтавської області, від ПОІППО – методиста ПОІППО Л.Л.Халецької. Мета 
проекту – обмін досвідом, навчання тренерських методик. Опрацьовані теми: «Виховання 
громадянства у школі», «Права людини», «Громадянське суспільство у Словаччині», «Шлях до 
громадянської Європи». 

 
2. 11-21 травня  2009 року 

Навчальний візит у Королівство Нідерланди в рамках реалізації проекту «Громадські 
платформи освітньої реформи в Україні» (2007 – 2009) делегації Полтавської області в складі 10 
освітян. Мета візиту – ознайомитися із системою освіти та інноваційним розвитком шкіл 
Нідерландів.  

Згідно із програмою візиту делегація побувала в центрі та на півночі Королівства 
Нідерланди (міста Утрехт, Гаага, Ассен, Леуварден, Гронінген, Амстердам, селища 
Hoogersmilde (провінція Drenthe) та Volendam),  відвідавши  Центр вдосконалення шкільництва 
APS-International,  Міністерство освіти, культури  і науки, Центр для батьків «Адам», сільські й 
міські початкові школи,  професійно-технічний коледж,  школу-ліцей,  видавництво шкільних 
підручників і посібників Thieme Meulenhoff.  

На базі Центру вдосконалення шкільництва APS-International відбулися семінари за 
напрямами: 
  Система освіти Нідерландів. 
  Роль діалогу в шкільному розвитку. 
  Інноваційні стратегії в шкільному розвитку. 
  Вплив автономії шкіл на шкільний дизайн. 
  Підтримка розвитку школи шляхом шкільних планів розвитку. 
  Роль шкільних лідерів, місцевої влади в розвитку школи.  
  Роль батьків і громади в розвитку школи.  
  Інновації у навчанні. 
  Навчання, базоване на розумовій діяльності. 
  Математична грамотність і шкільний розвиток. 
  Освіта обдарованих дітей. 
 
      У результаті учасниками подорожі підготовлено спецвипуск журналу «Постметодика».  

3. 16-21 травня  2009 року  
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Навчальна подорож до Польщі делегації Полтавської області у рамках українсько-польського 
проекту «Ми громадяни і європейці – виховання громадянської та європейської позиції серед 
молоді України».  

 
ВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАКОРДОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПОІППО  
 
 22 вересня 2009 року на базі туристично-оздоровчого комплексу «Зелена діброва» (с. 

Копили Полтавського р-ну),  в рамках українсько-нідерландського Проекту «Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні» (за фінансової підтримки програми МАТRА 
Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного Фонду 
«Відродження проведено Регіональну конференцію "План розвитку сучасної школи: діалог, 
менеджмент, педагогіка". Мета – презентація та обговорення найкращих планів розвитку 
шкіл, розроблених учасниками проекту, а також підведення підсумків трьохрічної 
діяльності проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» на терені Полтавської 
області. В заході взяли участь тренери Міжнародного центру вдосконалення шкільництва 
Роберт Міох та Альберт-Ян Крікке (Нідерланди). 
 

5.2. Участь у міжнародних проектах (Стоцька О.В.) 
 

№ Назва проекту Замовник Співвиконавці Учасники Завдання 
1 Intel „Навчання 

для майбутнього” 
Компанія Intel Відділи (управління) 

освіти 
райдержадміністрацій, 
рай(міськ) виконкомів

Дмитренко І.І. Підготовка 
педпрацівників до 
ефективного 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчальному 
процесі 

2 Microsoft: 
партнерство у 
навчанні 

Компанія 
Microsoft 

Відділи (управління) 
освіти 
райдержадміністрацій, 
рай(міськ) виконкомів

Кирилюк М.В. Початкове навчання  
педпрацівників 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у навчальному 
процесі 

3 Програма 
„Сприяння 
просвітницькій 
роботі „рівний-
рівному” серед 
молоді України 
щодо здорового 
способу життя” 

ПРООН, 
ЮНЕЙДС 

МОН України,  
АПН України 
 

Новак О.О. Формування у молоді 
особистісного ставлення 
до власного здоров’я як 
цінності, розуміння 
переваг здорового 
способу життя та 
формування власної 
життєвої позиції щодо 
збереження свого 
здоров’я та здоров’я 
інших 

4 «Громадські 
платформи 
освітніх реформ в 
Україні»  

 Міжнародний фонд  
Відродження» (Київ), 
Міжнародний центр 
вдосконалення 
шкільництва APS 
International (Утрехт, 
Нідерланди), 

Експерти, 
освітяни, 
батьки, 
громадськість 
та 
представники 
влади і органів 

Створення ефективної 
моделі взаємодії 
професійної педагогічної 
спільноти, громадськості 
і влади у розв’язанні 
освітніх проблем шляхом 
створення “громадських 



 66

Благодійний фонд 
“Перше Вересня” 
(Київ), Видавництво 
“Шкільний світ” 
(Київ), Полтавський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти та 
Одеський обласний 
інститут 
удосконалення 
учителів за фінансової 
підтримки програми 
МАТРА Міністерства 
закордонних справ 
Королівства 
Нідерланди та 
Міжнародного Фонду 
«Відродження». 

управління 
освітою 

платформ” в пілотних 
регіонах – Полтавській та 
Одеській областях. 
 

 

5.3. Робота з питань європейської інтеграції.  (Бондар Т.О.) 
Інститут продовжує активне забезпечення науково-методичної підтримки виконання планів 

заходів державних програм, спрямованих на активізацію співробітництва з ЄС та встановлення 
тісних наукових зв’язків в освітній сфері (програма «Україна – ЄС», цільовий план «Україна – 
НАТО», обласна програма «Болонський процес і вища освіта Полтавщини»). Відповідно до 
названих програм протягом року здійснювалось інформування УОН ОДА та департаменту 
міжнародного співробітництва і європейської інтеграції з приводу реалізації ПОІППО заходів,  
передбачених кожною із  них. 

Так, на здійснення Плану заходів ПОІППО щодо виконання у 2007-2009 роках обласної 
програми «Болонський процес і вища освіта Полтавщини» (Наказ ПОІППО «Про затвердження 
плану заходів ПОІППО щодо виконання обласної програми «Болонський процес і вища освіта 
Полтавщини» у 2008-2009 рр.» № 194 від 25.06. 2007 р.) було проведено наступні заходи: 

– Відповідно до п.1 плану заходів, інститут виступив організатором і співорганізатором 
цілого ряду прес-конференцій, брифінгів, семінарів з питань модернізації вітчизняної освіти (див. 
розділ 3.2 даного звіту «Міжнародні, всеукраїнські, обласні конференції, семінари») відповідно до 
річного плану роботи ПОІППО. 

– На виконання п.2 плану заходів інститут продовжив активну діяльність  щодо 
встановлення зв’язків та співпрацю із європейськими науково-освітніми закладами, науковцями, 
викладачами, що відображено у розділі 5.1. даного звіту («Співпраця з Європейською асоціацією 
освіти дорослих, з ВНЗ або з навчальними закладами та установами підвищення кваліфікації за 
кордоном, іноземними громадськими організаціями»). Методисти і викладачі інституту брали 
активну участь у міжнародних проектах (див. розділ 5.2. «Участь у міжнародних проектах»). 

– На виконання п.4 програми «Болонський процес і вища освіта Полтавщини» відділом 
методики виховної роботи було підготовлено і розіслано по відділах освіти методичні 
рекомендації для проведення у школах заходів до Дня Європи в Україні. 

– У відповідності до п.6 програми працівниками інституту було підготовлено цілий ряд 
науково-методичних видань із впровадження передових освітніх технологій в освітніх закладах 
Полтавщини (див. додаток 1 даного звіту «Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 
2009 р.») 

Також на базі інституту у рамках українсько-нідерландського проекту "Громадські 
платформи освітніх реформ в Україні" (за підтримки програми «МАТРА» Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерланди та Міжнародного фонду "Відродження") 27-28 
лютого та 27-28 березня для директорів ЗНЗ області було проведено два етапи тренінгів 



 67

«Планування розвитку сучасної школи», присвячених плануванню розвитку шкіл, 10-21 травня 
учасники проекту здійснили навчальний візит до Королівства Нідерланди, за результатами якого 
видано спеціальний випуск журналу «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 було проведено 
Міжнародну регіональну конференцію “План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, 
педагогіка”, в якій взяли участь найактивніші учасники проекту, переможці обласного конкурсу 
з розроблення планів розвитку, а також представники  Міжнародного фонду «Відродження», 
тренери Міжнародного центру вдосконалення шкільництва Р.Міох та А.-Я.Крікке (Нідерланди) 
та представники місцевих органів влади П.В.Ворона, В.І.Мирошниченко, А.І.Бардаченко. На 
конференції були презентовані найкращі плани розвитку шкіл, розроблені учасниками 
директорами Полтавської області, а також підведені підсумки трьохрічної діяльності проекту 
«Громадські платформи освітніх реформ в Україні» у регіоні. 25-26 листопада делегація 
інституту взяла участь у проведенні Міжнародної конференції «Стратегічне планування 
розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка», яка проходила у рамках проекту у 
м. Києві. 

Із метою ширшого інформування педагогічної громадськості щодо європейської системи 
освіти на сайті інституту (http://www.ipe.poltava.ua) на сторінці «Корисні лінки» у підрозділі 
«Європейська освіта» розміщено більше десятка посилань на європейські освітні портали. А в 
розділі «Партнери» подано посилання на офіційні сайти міжнародних освітніх організацій, з якими 
співпрацює інститут. 

У програмі курсів підвищення кваліфікації для слухачів у модулі „Філософія освіти для 
демократії” читається лекція „Європейський вибір: громадянська компетентність, критичне 
мислення, якість освіти”, в межах якої викладачі кафедри філософії і економіки освіти 
ознайомлюють слухачів із сутністю й основними завданнями Болонського процесу, а також 
презентують збірник наукових праць «Європейський вектор української освіти», виданий за 
матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський простір для 
української освіти». 

Активну участь працівники інституту беруть у міжнародних конференціях, читаннях, 
форумах та семінарах (див. додаток 6 даного звіту «Участь працівників ПОІППО у роботі 
Всеукраїнських і міжнародних конференцій і семінарів»). 

Для наповнення рубрик веб-сайту «Болонський процес і вища освіта Полтавщини» (на 
лист ГУОН № /2362 від 11.11.2009 р. до листа ОДА від 09.11.2009 р. №01-08/1239) інститутом 
подано загальну інформацію про діяльність ПОІППО відповідно до вимог Болонського процесу 
та про розвиток і вдосконалення прямих зв'язків працівників інституту із закладами освіти, 
науковими установами освіти зарубіжних країн, фондами, проведення стажування здібних 
викладачів на базі зарубіжних закладів освіти у 2009 році.  

Бібліотекою ПОІППО оформлена виставка «Мова, освіта, культура в контексті 
Болонського процесу», яка постійно оновлюється матеріалами нових надходжень до бібліотеки. 
Складений рекомендаційний бібліографічний список літератури «Болонський процес: головні 
принципи входження в Європейський простір вищої освіти».  
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VІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА (Кравченко Т.О.) 

6.1. Організація курсового підвищення кваліфікації (Заєць Г.М.) 
 

Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації організовувався у відповідності до 
Концептуальних засад розвитку післядипломної педагогічної освіти в Полтавській області на 
2007-2009 роки», затверджених колегією управління освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації від 08.11.2006р. (протокол №7/2) та вимог сьогодення. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться на тритижневих та 
двотижневих курсах з відривом від роботи. 

Збережена структура навчальних планів,  що розрахована на 108 та 72 години стаціонарного 
навчання та 36 (72) годин практичної самостійної діяльності на базі школи та рай(міськ) 
методкабінету. Остання регламентується за допомогою системи творчих книжок. 

Навчальні плани підвищення кваліфікації педпрацівників модернізуються з урахуванням 
загальноосвітніх тенденцій реформування системи освіти України. 

У 2009 році курсове підвищення кваліфікації пройшли 4409 (100 % від плану) 
педагогічних працівників. В тому числі на базі: 

– Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського – 3576 педагоги у 119 групах;   

– консультативно-методичного центру (Кременчуцьке педучилище) – 649 педагогів у 
23 групах;  

– районного методичного кабінету згідно з укладеною угодою, за рахунок місцевих 
коштів – 32  педагогічних працівники; 

– учителі фізичної культури області підвищили кваліфікацію з методики викладання 
футболу в школі за сприяння та фінансування  Федерації футболу України – 22 особи; 

– на базі Гадяцької спеціальної школи-інтернату ім. Є.П.Кочергіна – 48 осіб; 
– за рахунок інших міністерств із проблеми «Розвиток та саморозвиток творчого 

потенціалу педагога» – 28 педагогічних працівників Лубенського фінансово-економічного 
коледжу;   

– через роботу СДГ пройшов курсове підвищення кваліфікації 1 педагогічний 
працівник (вчитель української мови та літератури). 
          53 методистів рай(міськ) методкабінетів та викладачів вищих навчальних закладів 
підвищили свою кваліфікацію, пройшовши стажування на кафедрах ПОІППО. 

Навчальний процес забезпечували 35 викладачів (доктори наук – 4; кандидати наук – 17 
(6 основних + 11 сумісників) та 50 методистів обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В.Остроградського, 62 науковців вищих навчальних закладів м.Полтави, 108 
працівників установ і організацій області та 190 вчителів-практиків та вихователів дошкільних 
навчальних закладів області. Результативність їх роботи підтверджується високим рівнем знань та 
позитивними відгуками слухачів про якість лекційної та практичної діяльності. 

Напрацьований значний досвід організації позааудиторної роботи. Слухачам курсів 
створюються всі умови для підвищення їх загальної культури. З цією метою плануються і 
проводяться тематичні консультації, екскурсії в музеї міста, організовуються зустрічі з 
письменниками, художниками, співаками, забезпечується постійне відвідування обласного 
академічного театру ім.. М.В.Гоголя.  

Усі слухачі забезпечуються місцями для проживання в гуртожитку, на базі якого функціонує 
санаторій-профілакторій як заклад амбулаторного оздоровлення і харчування. 

За результатами  діагностування з питань рівня задоволення курсами встановлено, що 98% 
слухачів задоволені формами занять та структурою курсів, 96% - змістом, 89 % - режимом роботи, 87 
% - слухачів вважають, що на активне впровадження придбаних знань, передових сучасних 
технологій впливає недостатня матеріальна база та обмеженість доступу до інформаційно-
комунікаційних засобів. 
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На 2010 рік подано 4569 (99,8 % порівняно з минулим роком) замовлень на курсове 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділами освіти, директорами шкіл-інтернатів, 
обласним навчально-методичним центром професійної освіти та вузами I-II рівнів акредитації . 
 

6.2. Впровадження сучасних форм ПК, у тому числі дистанційного навчання, 
самоосвіти та ін. (Заєць Г.М.) 

 
В ПОІППО поступово змінюється форма навчання дорослих, з метою підвищення якості 

професійних знань, педагогічної майстерності, озброєння вчителів сучасними засобами і 
технологіями швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, відповідно до 
стандартизації, технологізації, гуманізації, неперервності та інформатизації навчання. 

Дистанційна форма підвищення кваліфікації використовується в ПОІППО з 2000 року. За 
цей час розроблено «Положення про дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації у 
ПОІППО ім. М.В.Остроградського», запроваджено систему організаційно-методичних заходів, 
створено навчально-методичні комплекси дистанційного навчання та апробовано курси за 
дистанційною формою для педагогічних працівників різних фахових категорій.  

У 2009 році за дистанційною формою навчання працювало 805 педагогічних працівників.  
Відкриття Web-сторінки ДН на сайті ПОІППО в 2008 р. дало змогу ширше 

впроваджувати мережеву складову в роботу курсів за дистанційною формою, створило 
додаткові можливості для слухачів у використанні інформаційних та методичних матеріалів, 
розроблених викладачами.  

Адже, як свідчать дані вхідного діагностування, близько 70 % наших потенційних 
слухачів мають необхідні умови для дистанційного навчання: володіють комп’ютером та мають 
доступ до Інтернет-мережі (в навчальному закладі або РМК),  майже половина з них мають 
власні електронні скриньки. 

Активно використовують дистанційну форму підвищення кваліфікації Полтавський та 
Кременчуцький міські,  Миргородський Лохвицький, Хорольський  та інші районні методичні 
кабінети, які не лише  здійснюють організаційно-методичне супроводження, а й забезпечують 
електронний зв’язок із слухачами.  

Проводилися семінари-тренінги, в тому числі за сприяння Національної ради з 
економічної освіти (США) (50 осіб),  Навчання за програмою „Intel” (12 осіб), підготовка 
учителів інформатики ЗНЗ до роботи  за профільними програмами (94 особи),  Корпусу миру (22 
особи). 
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VІІ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ. (Александрова Л.А.) 

7.1. Комплектація, організація та використання бібліотечного фонду. 
На 01.12.09 року загальний фонд бібліотеки інституту становить 28 тис. 025 примірників. З них:  
 - підручники для 1-11 класів ЗНЗ – 2570 прим.;  
 - матеріали ярмарків педтехнологій – 602 прим.;  
 - література Британської Ради – 381 прим.;  
 - фонд авторських робіт вчителів області – 112 прим.;  
 - довідково-інформаційна література – 250.  
Якісний і кількісний склад фонду повністю відповідає профілю комплектування і запитам 

користувачів.  
Уся робота з формування бібліотечного фонду здійснювалася на підставі загальних 

принципів, спрямованих на створення єдиного бібліотечного фонду, а саме :  
 - принципу відповідності фонду читацьким потребам, що передбачає постійний моніторинг 

потреб користувачів, узгодження з ними якісних і кількісних характеристик фонду;  
 - принципу повноти, який передбачає наявність у фонді документів. необхідних бібліотеці;  
 - принципу систематичності та плановості, який передбачає постійне введення до фонду 

нових документів.  
Поповнення фонду бібліотеки здійснювалося за рахунок надходжень через централізоване 

забезпечення від МОН України, а також за кошти ПОІППО та дарунки.  
На 01.11.09 року отримано всього 1071 примірник літератури. З них :  
1. Через базу-магазин «Освітатехпостач» - 362 прим.:  
 
- підручники – 70 прим.;  
 - художня література – 126 прим.;  
 - методична література – 65 прим.;  

 - навчальні програми – 15 прим.; 
 - інша – 86 прим.  

2. За кошти ПОІППО придбано 709 примірників навчальної літератури на суму 12 тис. 572 грн.  
Також була проведена передплата на періодичні видання України та Росії у кількості 140 

назв на суму 11 тис. 798 грн.  
За 2009 рік обслуговано 3 тис. 757 користувачів інформації, з них – 2 тис. 545 слухачів 

курсів.  
Видано 19 тис. 469 прим. навчальної літератури.  
Бібліотеку відвідало 9 тис. 286 користувачів.  
Але поряд з позитивними моментами у роботі бібліотеки спостерігаються деякі недоліки, 

як то : відсутність систематичного та електронного каталогу, недостатність приміщень для 
розташування книжкового фонду та періодичних видань, низьке забезпечення сучасними 
технічними засобами (сканер, копіювально-розмножувальний апарат тощо).  

7.2. Робота бібліотеки з інформаційно-методичного забезпечення діяльності 
ПОІППО.  

Важливим аспектом роботи бібліотеки протягом року була інформаційна діяльність. Це 
зумовлене тим, що сьогодення вимагає віднайти та зайняти своє місце у великому і багатогранному 
інформаційному просторі освітянської галузі.  

Систематична електронна «Картотека газетно-журнальних статей з педагогічних наук і освіти», 
різноманітні електронні тематичні картотеки з актуальних питань реформування освіти максимально 
розкривають зміст інформаційних ресурсів бібліотеки, допомагають повноцінно задовольнити 
потреби навчальних закладів, педагогічних працівників, методистів, працівників освіти області.  

Добре сформований та максимально наближений до потреб користувачів довідково-
пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки дозволяє здійснювати повноцінне довідково-бібліографічне 
інформування в активному режимі.  
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З метою інформування педагогічного колективу та працівників освіти області систематично 
випускалися інформаційні бюлетені « Нові надходження літератури в бібліотеку», вивішувались на 
стендах інституту (4 рази на рік) та передавалися в мережу.  

Постійно вівся аналітичний розпис газетно-журнальних статей, збірників, бібліографічних 
посібників і поповнювалися ними всі картотеки протягом року.  

Постійно велася робота по популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, як то : 
формування навичок користування книгою, фондами бібліотеки, її довідково-бібліографічним 
апаратом.  

Підготовлено 9 рекомендаційних бібліографічних списків літератури :  
 - Зовнішнє незалежне оцінювання як складова моніторингу якості  освіти ;  
 - Проектування як нова форма педагогічної діяльності ;  
 - Компетентнісно орієнтований підхід до навчання ;  
 - Розвиток обдарованості : практичний досвід ; 
 - Якість освітніх послуг у системі дистанційного навчання ; 
 - Шляхи вирішення проблем профільного навчання ;  
 - Якісна освіта – запорука самореалізації особистості ;  
 - Ім`я Гоголя на карті України (до 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя);  
 - До 300-ї річниці Повстання за незалежність України під проводом Івана Мазепи та 

Полтавської битви ;  
Протягом року було оформлено 14 книжкових виставок :  
 - «Мова – скарбниця знань, доступ до якої вільний для кожного»;  
 - Гетьман Іван Мазепа і Полтавщина (до 300-річчя Полтавської битви) ;  
 - «І грянув бій…» (до 300-річчя Полтавської битви);  
 - Життєва компетентність особистості ;  
 - 22 червня – день скорботи і вшанування пам`яті жертв війни в Україні;  
 - «Знаю, имя моё будет счастливее меня» (до 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя) ;  
 - Видатні жінки України (до Дня матері) ; 
 - «Бо можна плоть потлілу воскресити, а душу, душу винищену-ні!» В. Барка (до дня пам`яті 

жертв голодоморів та політичних репресій) ;  
 - Виховуємо людину і громадянина;  
 - Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти ;  
 - Джерела толерантності (до Міжнародного дня толерантності) ;  
 - 70 років післядипломній освіті в Україні (1939-2009 рр.) ; 
 - Видатні діячі освіти і науки ;  
 - «У діяннях гетьманів – історія, слава і державна велич України» (До 360-ї річниці подій, 

пов`язаних зі створенням Української  козацької держави).  
Оновлено 7 постійнодіючих виставок :  
 - Інформаційно – бібліографічні видання психолого – педагогічної тематики ДНПБ України 

імені В.О. Сухомлинського ;  
 - Європейський та Євроатлантичний вибір України ;  
 - Полтавщина - духовна скарбниця України ;  
 - Актуальні проблеми післядипломної педагогічної освіти у вимірі  сьогодення;  
 - Організація наукової роботи ;  
 - Сучасна освіта в контексті реформування ;  
 - Моніторинг якості сучасної освіти.  
Велику увагу в своїй роботі бібліотека приділяла індивідуальній роботі зі слухачами курсів, 

працівниками інституту, зокрема індивідуальним консультаціям, під час яких знайомила із значенням 
довідкового апарату книги, передмовою до неї, давала поради, що сприяють вирішенню проблеми 
добору і вибору літератури. Постійно консультувала працівників по таблицям ББК, бібліографічному 
опису творів друку і багато іншого.  

За рік видано 151 тематичну довідку, про що свідчать записи у «Журналі реєстрації довідок».  
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. (Кіптілий І.О.)  

8.1. Робота редакційно-видавничого відділу (Кіптілий І.О.) 
 Редакційно-видавничий відділ (РВВ) у ПОІППО є видавничою базою у забезпеченні освітян 

області друкованою науково-методичною продукцією. Оброблено близько 190 вхідних та вихідних 
документів ПОІППО, загальним обсягом близько 100 умовних друкованих аркушів. Щодо 
забезпечення видавничої діяльності ПОІППО відділом було підготовлено сім номерів науково-
методичного журналу «Постметодика», 11 номерів «ПОІППО-Новин», зверстано, розтиражовано та 
виготовлено 55 найменувань друкованих видань інституту обсягом 460 ум.друк.арк..  

Згідно з обласною програмою видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ 2005-2009 рр., 
відповідно плану видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ за 2009 рік видано 33 найменування 
науково-методичної літератури інституту загальним тиражем 18500 примірників та  обсягом 298 
умовних друкованих аркушів. Увесь тираж безкоштовно розповсюджений серед педагогічної 
громадськості Полтавської області.  

Відділом підготовлено методику системи управління якістю М 7_4 «Видавнича діяльність». 
Розроблено обласну програму видавничої діяльності Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського та Кременчуцького педагогічного 
училища для науково-методичного забезпечення регіонального компоненту освіти на 2010-2014 рр. 

РВВ організував участь освітян Полтавщини у 2 Міжнародних виставках. 
25-27 лютого 2009 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва пройшла Дванадцята 

міжнародна виставка  навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2009”. Виставку 
організували Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, 
виставкова фірма „КАРШЕ”.  

У триденній роботі виставки взяло участь близько 350 представників навчальних закладів, 
установ, фірм України, ближнього та дальнього зарубіжжя. Під час роботи виставки працювали 3 
конференц-зали, де своїми доробками ділилися  кращі педагогічні працівники України, 
проводилися презентації навчальних закладів та фірм.  

Учасники виставки обговорили актуальні проблеми розвитку освіти, визначили найбільш 
ефективні шляхи реалізації завдань, визначених Національною доктриною освіти. Науковці 
презентували свої здобутки, досягнення в галузі освіти, обміняли досвідом праці навчальних 
установ.  

Представники ПОІППО отримали Почесне звання „Лідер сучасної освіти” за багаторічну 
науково-педагогічну діяльність по інноваційному розвитку освіти України, Почесний диплом за 
творчий підхід у впровадженні освітніх інновацій, диплом за високі творчі досягнення в 
інноваційному оновленні національної системи освіти. Ректор інституту Зелюк Віталій 
Володимирович отримав Подяку за плідну організаторську і творчу роботу по інноваційному 
розвитку освіти України. 

2-4 грудня 2009 року на базі Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася Міжнародна 
виставка-презентація „Інноватика в освіті України”. 

У виставці взяли участь близько трьохсот навчально-виховних установ та  закладів, ВНЗ ІІ-
IV рівнів акредитації, представники ЗМІ. Кращі доробки педагоги області представили у 
павільйоні „Освіта Полтавщини”. 

До складу полтавської делегації входили, завідуючий редакційно-видавничим відділом 
ПОІППО Кіптілий І.О. (керівник делегації), директор Хорольської гімназії Копайгора М.М., 
директор Розсошинської гімназії Тягнирядно Т.П., заступник директора Розсошинської гімназії 
Моргун Л.А., директор Новоаврамівської гімназії Коротич Л.П.  Активну участь у презентації 
взяли освітні заклади Полтавської області: Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський районний відділ освіти,  
Комсомольський міськво, Полтавський районний відділ освіти. Виставку оглянули численні 
представники педагогічної громадськості України.  

Делегація педагогів Полтавщини була нагороджена відзнаками:  



 73

1. Почесне звання „Лауреат конкурсу” у номінації «Науковий супровід педагогічних 
інновацій в освіті» отримав ПОІППО та  

2.  Почесне звання „Лауреат конкурсу” у номінації «Інноватика у загальній середній освіті» 
отримав методичний кабінет відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації 

3. Почесне звання „Дипломант конкурсу” у номінації «Інноватика у загальній середній 
освіті» отримала Хорольська гімназія. 

Також делегації були вручені  4 Почесні дипломи за особистий внесок у розвиток освітніх 
інновацій, 1 подяка за плідну організаторську роботу по розвитку і упровадженню освітніх 
технологій та 6 Дипломів за розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій. 

Для підвищення популярності науково-методичного журналу «Постметодика» та 
формування завдань редакційної колегії на 2010 рік 15 грудня 2009 р. проведено розширене 
засідання редколегії.  

Працівники РВВ забезпечують навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
області із найновіших напрямів удосконалення технологічної компетентності учителів області 
(проведено 40 годин лекцій та практичних занять).  

 

8.2. Фаховий журнал «Постметодика» (Стоцька О.В.) 
Науково-методичний журнал «Постметодика» (видавці: УОіН Полтавської ОДА, ПОІППО) 

видається з березня 1993 року (Реєстрове свідоцтво: ПЛ №51 від 17 лютого 1994 року). Фахове видання 
з педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 09.06.1999 р.). Умовою публікації у 
"Постметодиці" є якість матеріалу та відповідність вимогам ВАК. Критерії відбору статей, яких 
дотримується "Постметодика", такі: 1. Важливість, актуальність для розвитку сучасної школи. 2. 
Доступність для читача. 3. Несподіваність. 4. Міждисциплінарність. 5. Елегантність. 

Видані у 2009 р номери «ПМ»  присвячені  таким темам: №1-й (85) – «Старт освіти»; № 2-й (86) 
– «Превентивне виховання»; № 3-й (87) – «Гоголь. 200 років»; № 4-й (88) – «Прискорення освіти»; № 5-
6 (89-90) – «Onderwijs – Нідерландська освіта». 

Серед авторів „Постметодики” за 2009 р. – 17 працівників ПОІППО: В.В.Зелюк, Г.О.Сиротенко,  
І.О.Міщенко, В.В.Чирка, Т.Л.Коршунова, М.П.Крилевець, О.П.Сімон, Т.О.Юхимець, Н.М.Токаренко, 
В.А.Маслова, І..О.Козак, О.В.Стоцька, Л.М.Іщенко, Л.І.Нічуговська, Н.В.Настенко, С.Ф.Клепко, 
В.О.Цехановська; 11 представників районів області: Карлівського, Решетилівського, Лохвицького, 
Гребінківського, Новосанжарського та міст Полтави і Кременчука.  

2009 року редакцією «ПМ»  продовжено діяльність із перекладу українською мовою статей 
провідних європейських освітян: Роберта Міоха,  директора Центру вдосконалення шкільництва  APS, 
Нідерланди / directeur beroepsonderwijs en APS Edukern «Як розробити гарний план дій школи» // 
Постметодика. – 2009. – № 5-6 (89-90). – С. 33-37; Кеса де Віта, старшого радника організації сприяння 
освіті «KPC Groep», Нідерланди // Постметодика. – 2009. – № 5-6 (89-90 – С. 69-76. 

У 2009 році проведено 2 презентації журналу «Постметодика» серед педагогічної громадськості 
України та Полтавської області. 

З 1 по 5 грудня 2009 року на виставці-презентації «Інноватика в освіті» (м. Київ) 
презентовано журнал «Постметодика»  № 5-6 (89-90) – «Onderwijs – Нідерландська освіта». 

22 жовтня 2009 року під час тренінгу «Програма розвитку сучасної школи: діалог, 
менеджмент, педагогіка» для директорів та заступників директорів ЗНЗ Харківської області у 
рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» в 
Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти (ХОНМІБО) 
методистом РВВ ПОІППО Стоцькою О.В. презентовано журнал «Постметодика» № 5-6 (89-90) – 
«Onderwijs – Нідерландська освіта». У презентації взяли участь Зелюк В.В., ректор ПОІППО;  
Вольянська С.Є., проректор ХОНМІБО з менеджменту та моніторингу якості освіти; Луніна В.Ю., 
завідувач Центру експертизи якості освіти ХОНМІБО; Татаринов М.В., завідувач відділу 
педагогічного менеджменту ХОНМІБО; Шевченко Н.В., завідувач Центру моніторингу якості 
освіти ХОНМІБО. 
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9 грудня 2009 року з метою  підвищення популярності науково-методичного журналу 
«Постметодика»  заплановане розширене засідання редакційної колегії журналу «Перспективи 
«ПМ» - 2010» за участю редакції, редакційної ради, завідуючих підрозділами та працівників 
ПОІППО, директорів ЗНЗ Полтави, завРМК Полтавського міського відділу освіти, Полтавського 
та Карлівського РВО, ЗМІ. 

На наступний 2010  рік «Постметодика» планує вирішити такі проблеми: 
– активніше залучення методистів ПОІППО до висвітлення інноваційного педагогічного досвіду; 
- збільшення кількості передплатників журналу  до 300 осіб/організацій  та збільшення тиражу до 

500 примірників. 
 
 

8.3. Фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (Білик Н.І.) 
Науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасногопедагога» (гол. редактор Н.І. 

Білик). З 2009 р. є всеукраїнським виданням з (Свідоцтво Міністерства юстиції України: КВ 
№14968-3940 ПР).  

З метою підвищення рейтингу журнал був представлений на І Всеукраїнській виставці 
"Музейно-педагогічна палітра України" (диплом АПН України). Окремі номери є підтвердженням 
тісної співпраці з Університетом менеджменту освіти АПН України, Інститутом педагогічної 
освіти та освіти дорослих АПН України, Полтавським національним педагогічним університетом 
імені В.Г. Короленка.  

На 2010 рік планується збільшення тиражу до 1000 примірників. 
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ІХ. НАЯВНІСТЬ ПІДПИСКИ НА ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 
(КІЛЬКІСТЬ ВИДАНЬ), ВЛАСНІ ФАХОВІ ВИДАННЯ ОІППО 
(Александрова Л.А.) 

Газети  
1. Вечірня Полтава  
2. Дзеркало тижня  
3. Зоря Полтавщини  
4. Коло  
5. Край  
6. Літературна Україна  
7. Математична газета  
8. Методичні діалоги  
9. Освіта  
10. Освіта України  

11. Педагогічна газета  
12. Позакласний час  
13. Пенсійний кур`єр  
14. Полтавський вісник  
15. Сучасна школа України  
16. Трудове навчання  
17. Управління школою  
18. Урядовий кур`єр  
19. Шкільна бібліотека плюс  
20. Комплект газет видавництва «Шкільний світ»  

 
Журнали  

 
1. Бібліотечна планета  
2. Бібліотечний форум України  
3. Бібліотечний вісник  
4. Бібліотечка «Дивослово»  
5. Біологія і хімія в школі  
6. Безпека життєдіяльності  
7. Бюлетень ВАК  
8. Вихователь-методист дошкільного закладу  
9. Відкритий урок  
10. Вісник Книжкової палати 
11. Вісник тестування і моніторинг в освіті  
12. Вища освіта України  
13. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове 
регулювання  
14. Вища школа  
15. Всесвітня література в загальноосвітніх закладах 
України  
16. Всесвітня література і культура  
17. Воспитательная работа в школе 
18. Воспитание школьников  
19. Географія та основи економіки в школі  
20. Гуманітарні науки  
21. Директор школи, ліцею, гімназії  
22. Дефектологія  
23. Дивослово  
24. Дошкільне виховання  
25. Довідник кадровика  
26. Довідник секретаря та офіс-менеджера  
27. Зарубіжна література в школах України  
28. Інформаційний збірник МОН України  
29. Іноземні мови в навчальних закладах  
30. Історія в школах України  
31. Історія та правознавство  
32. Інформатика та інформаційні технології  
33. Економіка в школах України  
34. Комп`ютер у школі та сім`ї  
35. Коментар до Інформаційного збірника МОН 
України  
36. Календар знаменних та пам`ятних дат  
37. Логопед  

38. Математика в школі  
39. Мистецтво та освіта  
40. Мистецтво в школі  
41. Науковий світ  
42. Нива знань  
43. Новочасна література  
44. Обдарована дитина  
45. Образотворче мистецтво  
46. Освіта і управління  
47. Охорона праці  
48. Офіційний вісник України  
49. Педагогічна думка  
50. Педагогіка і психологія  
51. Підручник для директора  
52. Післядипломна освіта  
53. Початкова школа   
54. Полтавський регіон : на пульсі держави  
55. Практика управління закладом освіти  
56. Практична психологія та соціальна робота  
57. Русская словесность  
58. Русский язык, литература, культура в школе и 
вузе 
59. Рідна школа  
60. Розмаїтості  
61. Середня освіта в Україні  
62. Світ виховання  
63. Трудова підготовка в закладах освіти  
64. Українська мова й література в середніх 
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах  
65. Українська мова і література в школі  
66. Українська література в загальноосвітній 
школі  
67. Українська культура  
68. Управління школою плюс  
69. Фізика та астрономія в школі  
70. Філософська думка  
71. Философия образования  
72. Шлях освіти  
73. Школа  
74. Шкільна бібліотека  



Х. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ПОІППО (Бєлкін В.В.) 

10.1. Виконання бюджету і зміцнення матеріально-технічної бази 
(Артемова С.П.) 

Зі змінами станом на 01.12.2009р. бюджет на 2009р. становить 6.579.820 грн.: 
- видатки на канцтовари, госптовари, меблі обладнання та інвентар – 190.000 грн.; 
-видатки на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне 

обслуговування обладнання становлять 60.000 грн.; 
- видатки на обласну програму видавничої діяльності становлять 196.000 грн.; 
- видатки на обласну програму підтримки роботи з обдарованою молоддю становлять 

169000 грн.; 
- видатки на придбання основних засобів та предметів довгострокового використання 

зокрема - 88.000 грн.: 
Комп’ютерна та оргтехніка – 22.813 грн. 
Меблі для гуртожитку та інституту – 51.908 грн. 
Кондиціонер – 2.250 грн. 
Бібліотека – 10.254 грн 

- на капітальні ремонти приміщень гуртожитку –11.000 грн. 
Виконання бюджету в 2009 році виконано в повному обсязі. Заборгованості за 

заробітною платою та іншими видатками інститут немає. 

10.2. Комп’ютеризація ПОІППО (Момот М.О.) 
Комп'ютерна техніка інституту постійно оновлюється та модернізується, адже доступ до 

сучасних інформаційних технологій покращує якість навчання, спрощує роботу як слухача курсів, 
так і викладача, робить навчальний процес цікавішим. Так в цьому році було придбано три 
ноутбуки, два багатофункціональні лазерні пристрої та один принтер; модернізовано чотири ПК. 

 Комп'ютерний парк інституту налічує 110 комп'ютерів,  у  тому числі  
3 комп’ютерних класи: аудиторія 2.1 – 12+1 комп’ютер; 3.1 – 10+1 ПК; 2.7 – 11 ноутбуків, які 
забезпечують навчальну діяльність слухачів курсів, наукову діяльність викладачів, налагоджену 
роботу всіх структурних підрозділів закладу. Треба зазначити, що близько 20 ПК, потребують 
часткової модернізації. 

Інститут має 45 лазерних, 3 струйних принтерів, 14 багатофункціональних пристроїв, 7 
мультимедійних проекторів, 4 електронні інтерактивні дошки. Треба зазначити, що ноутбуки, 
мультимедійні проектори та інтерактивні дошки постійно використовуються в навчальному 
процесі та під час проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, як в межах 
інституту так і поза ним. 

Локальна комп’ютерна мережа інституту станом на 01.12.2009  налічувала 80 комп’ютерів, 
поза мережею – 6, вона підключена до глобальної мережі Інтернет, що забезпечує можливість 
користування електронною поштою, а також оперативний обмін інформацією з науковими 
закладами та владними структурами і пошук у системі Internet потрібної наукової інформації з 
тематики досліджень інституту.  

У цьому році інститут переведено на оптоволоконну систему підключення до мережі 
Internet, що забезпечить кращу якість передачі даних, ніж електронні засоби зв'язку. Планується 
підключення до всеукраїнської науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН. 

За період з 01.11.2008 кількість комп’ютерів в мережі зросла на 4 штуки, у зв’язку з 
купівлею нової техніки та підключенням наявної. 

У 2009 році за проектом "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", в інституті було 
встановлено два сучасні НКК, аудиторії 4.2 та 4.6 обладнано стаціонарними мультимедійними 
комплексами (ноутбук, проектор, інтерактивна дошка). Тепер під час проведення лекційних та 
практичних занять викладачі мають змогу використовувати різні інформаційні джерела, а також 
демонструвати власні матеріали і презентації. 



 77

ДОДАТКИ №1-8 

1. Анотований список друкованої продукції ПОІППО за 2009 р. (Кіптілий І.О.) 
 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 1 (85). – 64 с. 
 
Визначальну силу природної пізнавальної активності дитини підкреслює вислів 
Галілео Галлеея: "Ми нічого не можемо навчити людину, ми тільки можемо 
створити умови, щоб вона навчилася усього сама". Чи зможемо підійти, 
нарешті, до проблеми освіти з урахуванням цієї принципової, визначальної 
позиції – від цього залежатиме оновлення ролі педагога як садівника, який 
опікується чудовими врожаями. 
Читайте в цьому номері "ПМ" про інноваційні процеси в дошкільній освіті 
Полтавщини. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 2 (86). – 64 с. 
 
Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на 
попередження злочинів і злочинності, вдосконалення способу життя учнів без 
порушень норм моралі; розвиток умов, що сприяють збереженню здоров'я та 
життя дітей, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і 
умов, що сприяють скоєнню злочину, попередження їх подальшого розвитку; 
організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи з підлітками з девіантною 
поведінкою, надання їм допомоги в самовихованні. 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 3 (87). – 64 с. 
 
М.В. Гоголь називав себе містичним письменником. Справді, усе його життя і 
його спадщина - суцільна таїна, яка до сьогодні вабить дослідників і читачів. 
Але не всі таємниці Гоголя розгадані. Чому він покинув Україну, хоча так 
любив її? Як він прийшов до Бога? Чому засобом осмислення світу обрав 
категорії містичного та жахливого? Про що думав перед смертю? Остаточних 
відповідей на ці запитання немає. Дослідження науковців, літературні розвідки 
вчителів та учнів, розробки уроків є спробою наблизитися до розгадки деяких 
таємниць Гоголя... 

 

Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 4 (88). – 64 с. 
 
Яким є прискорення української освіти? Як змінюється її прискорення з часом? 
Як виміряти швидкість української освіти і як залежить її якість від швидкості  
– відповісти за ці та інші питання допоможуть читачеві статті 4 (88) номеру 
„Постметодики”. 
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Постметодика. – Полтава : ПОІППО, 2009. – № 5-6 (89-90). – 104 с. 
 
У рамках проекту "Громадські платформи освітніх реформ в Україні" за 
фінансування Програми MATRA 10 — 21 травня 2009 року відбувся 
навчальний візит українських освітян у Нідерланди. Призначення цього номера 
— передати читачам досвід унікальної навчальної мандрівки Нідерландами. 
Звичайно, нідерландська освіта настільки невичерпна, що написані статті 
відображають лише її краплину, проте це — чиста роса, зібрана нашими 
авторами, і перший крок до необхідного Україні широкомасштабного опису 
досвіду освіти Нідерландів.  

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –  №1 (90) – 68 с.  
Тема: «Оцінювання якості праці викладача і студента». Журнал 
відкриває стаття міністра освіти і науки України І. О. Вакарчука 
«Екзаменаційна сесія як вона є» І. Вакарчук, в якій акцентується увага на 
проблемі оцінювання рівня якості знань студентів. Логічним  
продовженням є розгляд методики оцінки якості праці педагогічного 
персоналу вищих навчальних закладів і якості життя студентів 
М. Розенбаума. У номері висвітлені питання: проектування методик 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; мультимедійної 
технології навчання; інноваційної організації методичної роботи; 
акмеологічного підходу; використання засобів естетотерапії; морального та 
екологічного виховання т. ін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. – №2-3 (91-92) – 121 с.   
 
Тема: «Імідж педагога – вимога сучасності». Висвітлюються питання про методичні засади 
розробки власного іміджу як важливої складової формування комунікативної компетентності 
вчителя; яким має бути вчитель школи в умовах розвитку освіти в інтересах збалансованого 
розвитку; про співпрацю викладача і студента тощо. Певний інтерес викликають статті: «Про 
метод м’якого оцінювання знань та структури творчих можливостей»; «Результати розробки 
та апробації системи управління процесом формування професійної компетентності 
заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу»; 
«Інноваційна діяльність у розвитку лідерських якостей особистості дитини». Преждставлені 
матеріали до 200-річчя з дня народження М. В. Гоголя». «Гоголь душею наш» (тиждень 
зарубіжної літератури); «Родовід М. В. Гоголя»; Всеукраїнська програма з паперопластики 
(автори: В. Корнієнко т. ін.). 

 Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –  № 4 (93) – 80 с.  
 
Тема: «Інтеграція природничонаукових знань». Неабиякий інтерес у читачів журналу 
матимуть такі матеріали: «Інтеграція природничонаукових знань як умова досягнень нанотехнології»; 
«Цілісність змісту освіти як умова вирішення сьогоденних суспільних проблем»; «Змістово-
процесуальні параметри інтеграції як поліфункціонального дидактичного явища»; «Індивідуальна 
траєкторія професійного становлення майбутніх педагогів-аніматорів». Набирає вагомості 
післядипломна освіта як дієвий чинник розвитку управлінської компетентності директора 
загальноосвітнього навчального закладу і як засіб розвитку методичної компетентності 
викладачів. Особлива увага акцентована на: методологічних основах формування змісту освіти 
для підготовки майбутніх учителів інтегрованих курсів, учителів природознавства до 
використання знань з предметів інших освітніх галузей, учителів географії до формування 
міжпредметних компетентностей учнів т. ін. Представлена творча візитна картка Запорізького 
НВК “Мала гуманітарна академія”, матеріали до відзначення 300-річчя національного повстання 
за незалежність та 300-річчя Полтавської битви. 
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Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 5 (94) – 82 с.  
 
Тема: «Культурологічна освіта». Журнал відкривається вступною статтею 
«Культурологічна освіта на зламі епох: теоретичні й практичні аспекти» (про створення 
Полтавської регіональної культурологічної школи). Розкриваються такі питання культурно-
історичного підходуд до розвитку особистості майбутнього вчителя; формування полікультурно 
орієнтованого педагога початкової школи. Висвітлені філософсько-культурологічні погляди 
В.Г. Короленка на культурно-історичну спадщину; специфічні форми духовної культури 
Полтавщини та їх вплив на формування загальноукраїнських культурних ознак; еволюція 
поглядів Івана Огієнка: інтеграція світського і священного; керамічна історія України через 
призму історії Опішнянського заводу «Художній керамік». Представлений зарубіжний досвід 
полікультурного виховання в контексті європейського вибору України. Звертається увага на 
засоби міжкультурної комунікації у професійній підготовці вчителя культурологічних 
дисциплін. 

 

Імідж сучасного педагога. – Полтава: ПОІППО, 2009. –№№ 6-7
(95-96) – 104 с.  
Тема: «Корекційно-педагогічна допомога дітям». Міжнародним спецвипуск наукових 
працівників України, Росії, Республіки Білорусь, котрі займаються проблемами корекційно-
педагогічної освіти дітей. Це матеріали: «Психолого-педагогічна діагностика дитини 
переддошкільного віку»; «Проектування освітнього простору ДНЗ»; «К проблеме 
использования средств дополнительной и альтернативной коммуникации в логопедической 
работе»; «Проектирование дифференцированной модели организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Логопедическая ритмика как средство 
коррекции функциональных нарушений голоса у представителей голосоречевых профессий»; 
«Формування в майбутніх логопедів готовності до самостійної навчальної діяльності». 
Висвітлюються питання соціальної перцепції у контексті спілкування дошкільників із ДЦП з 
ровесниками. Подана презентація Міського центру реабілітації дітей-інвалідів до 18 років 
(м. Полтава).   

 „Імідж сучасного педагога”  – Полтава: ПОІППО, 2009. – №№ 8-9 (97-98) – 
136 с.   
 
Тема: «Управління адаптивною школою». Розглядаються питання адаптивної моделі 
сучасної української школи та української громадсько-активної школи, а також проблеми 
вирішення фінансових проблем в освіті через створення таких шкіл і забезпечення 
якості надання освітніх послуг на рівні навчального закладу. Продовжується 
обговорення перспективи розвитку компетентнісного підходу у сучасній вітчизняній 
освіті, підвищення кваліфікації керівників ПТНЗ, комунікативної компетентності 
вчителя та шляху маркетингово-моніторингових досліджень, проектування 
педагогічних систем т. ін. Акцентується увага на інноваційно зорієнтованому підході в 
управлінні кафедрою ВНЗ, на підготовці магістрів за спеціальністю «Державне 
управління» т. ін. Зроблено екскурс щодо історії земської освіти в Україні, яка була 
громадською за характером, демократичною за змістом.   

 

„Імідж сучасного педагога”  – Полтава: ПОІППО, 2009. – №10 (99) – 98 с.  
 
Тема: «Підготовка вчителя в умовах глобалізації».. Номер розпочинається з педагогічного 
вітання Н. Г. Ничкало – провідного вченого у галузі професійної педагогіки. Висвітлюються 
питання «Доброчинність і мудрість учителя у філософському леті простору й часу»; 
«Моделювання виховних педагогічних систем»; «Полікультурна освіта у контексті 
глобалізаційних процесів»; «Інноваційний стиль педагогічної діяльності в умовах глобалізації 
освіти»; «Технологія організації проектної діяльності»; «Організація виховної роботи у 
педагогічному університеті»; «Діти з новим світобаченням: педагогічний дискурс проблеми»; 
«Дитиноцентризм крізь призму сучасної педагогічної науки». Представлений зарубіжний досвід з 
професійної підготовки педагогічного персоналу європейських країн середземноморського регіону 
та швейцарської конфедерації щодо здійснення інклюзивного навчання; інноваційний вектор 
модернізації системи вищої освіти України (творча діяльність, моральність, художньо-естетична 
підготовка майбутнього вчителя т. ін.). 
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Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до сьогодення / Укладачі: 
Лобач О. О., канд. пед. наук., доцент кафедри музики Полтавського 
державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Халецька Л. 
Л., методист Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. — Полтава: ПОІППО, 
2009. - 360 с. 
Збірка вміщує програму факультативного курсу для 7 класу «Музичне 
краєзнавство», рекомендовану МОН України; методичний супровід та підбірку 
статей учнів, студентів, вчителів та спеціальної дослідницької групи вчителів 
музичного мистецтва згідно розділів програми. У збірці вперше 
систематизований пошуковий матеріал з музичного краєзнавства від витоків до 
сьогодення. Розрахована на вчителів музичного мистецтва, педагогів-
організаторів, заступників директорів з виховної роботи, широкого загалу 
поціновувачів музичного мистецтва рідного краю 

 

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України. Методичне забезпечення Програми на 
Полтавщині / Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. — Полтава: 
ПОШПО. — 2009. — 252 с. 
 
Збірник вміщує методичний супровід Програми «Основні орієнтири виховання 
учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Матеріали 
будуть корисними для практичного використання у повсякденній роботі 
працівників відділів (управлінь) освіти, позашкільних навчальних закладів, 
методичних кабінетів, заступників директорів з виховної роботи, класних 
керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків, вихователів. 
Видання призначене на допомогу педагогічним працівникам, що прагнуть до 
оновлення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. 

 

Гелеверя Р.О. Збірник текстів для 7-9 класів. Гоголь і Полтавщина/Гелеверя 
Р.О., Бойченко Л.А.. - Полтава: ПОШПО, 2009. - 76 с. 
 
У збірнику представлені тексти краєзнавчого аспекту, які сприяють 
формуванню соціокультурної компетенції учня та призначені для вчителів-
словесників. 
Матеріал підібраний вчителями спеціальної дослідницької групи Лохвицького, 
Решетилівського районів і м. Полтави. 

 

Формування конкурентоспроможної особистості на уроках трудового 
навчання і технологій. Методично-практичний посібник 
Полтава:ПОІППО, 2009.–124 с. 
 
У методично-практичному посібнику розкриваються науково-методичні основи 
і практика формування конкурентноспроможної особистості, вдосконалення 
технологічної освіти школярів та оволодіння ключовими життєвими 
компетентностями, що складають основу соціалізації особистості. Розкрито 
психологічні аспекти виховання конкурентноспроможної особистості, 
формування її в контексті проектно-технологічної системи трудового навчання, 
вивчення економічних концепцій в освітній галузі «Технологія» та застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання.  
 Матеріали призначені для методистів районних (міських) методичних 
кабінетів, керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів 
трудового навчання та креслення, вчителів трудового навчання, майстрів 
виробничого навчання МНВК, практичних психологів з метою організаційно-
педагогічного, методичного та психологічного забезпечення процесу 
формування конкурентноспроможної особистості.  
 Матеріали допоможуть педагогам, які прагнуть до змін та оновлення 
педагогічного процесу в інноваційній діяльності. 
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Програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму (виробничо-
технічний профіль) / Уклад.: Г.А.Каліберда, О.Я.Крохмаль. - Полтава: 
ПОШПО, 2009. - 148 с. 
 
У збірнику представлені програми з позашкільної освіти науково-технічного 
напряму виробничо-технічного профілю. 
Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються гуртковою 
роботою з дітьми та підлітками. 

 

 

Гоголь на уроках русского языка: украинская тематика: Учебное пособие / 
Н.Ф.Баландина, А.В.Волошко, Р.А.Гелеверя / Под ред. Н.Ф. Баландиной. -
Полтава: ПОИППО, 2009. - 128 с. 
 
Целью данного учебного пособия является формирование украиноведческой 
социокультурной компетенции учащихся на материале ранних повестей Н.В. 
Гоголя. 
Состоит оно из десяти частей, в каждой из которых находятся тематически 
подобранные учебные тексты, объединенные украинской тематикой, а также 
лексические, исторические и культурологические комментарии, задания, 
репродукции картин, фотографии. В приложении содержится словарь 
использованных Н.В.Гоголем украинских понятий и реалий. 
Пособие адресовано учителям-словесникам, учащимся и может быть 
использовано на занятиях по украинскому страноведению, кулътуроведению, 
методике преподавания русского языка и литературы со студентами-
филологами. 
Випускний вечір - 2009 у школі. На допомогу вчителю /Упорядник 
Н.В.Настенко. - Полтава: ПОІППО. - 2009. - 92 с. 
 
У даний збірник увійшли матеріали нормативно-правових документів з питань 
управління освітою; досвід роботи педагогічних колективів щодо проведення 
випускних вечорів на Полтавщині. Вміщені матеріали будуть кориснішії 
освітянам, батьківській громадськості та учнівському самоврядуванню при 
підготовгй та проведенні свята випускного вечора у загальноосвітньому 
навчальному закладі. 
Призначений для широкого педагогічного, батьківського, учнівського загалу 
області. 
Різдво  Христове  зустрічаймо  //  Хрестоматійно-методичний  посібник.  -
Полтава: ПОІППО, 2009.- 76 с. 
 
Хрестоматійно-методичний посібник «Різдво Христове зустрічаймо» розкриває 
тему Різдвяних свят у творчості українських поетів та письменників, зміст 
народних вертепів, колядок, щедрівок, оповідань а також авторські надбання 
Митрополита Полтавського та Кременчуцького Феодосія (Дикуна-Ваколюка). 
Яскравий Різдвяний словесний колорит, яким проникнуті твори, не залишать 
байдужими ні дітей, ні дорослих. Посібник адресовано педагогічним 
працівникам навчальних закладів освіти, батькам, громадськості, студентській 
молоді. 
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Ляпота Л.О., Штанько О.М. Формування графічних навичок письма у 
зошиті в одну лінію. Методичний посібник - Полтава, - ПОІППО. - 2009. 
212 с. 
 
Посібник містить практичні рекомендації щодо організації роботи на уроках 
письма. Мета посібника - навчити дітей писати грсшотно і красиво у зошитах в 
одну лінію, починаючи з першого класу. Розробки уроків містять чимало 
навчальних ігрових завдань. Правильно спрямована робота з розфарбовування 
малюнків методом штрихування розвиває у дітей естетичний смак, акуратність, 
окомір, сприяє якісному формуванню в учнів графічних навичок письма. 
Адресований учителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня. 

 

Ляпота Л.О., Штанько О.М. Альбом для штриховки на уроках навчання 
грамоти у 1 класі - Полтава, - ПОІППО. - 2009. - 56 с. 
 
Навчальний посібник містить практичну систему вправ для розвитку дрібної 
моторики руки першокласника, окоміру, просторових уявлень, координації, 
плавності рухів. Малюнки відповідають сюжетній лінії уроку. Адресовано 
вчителям початкових класів, дбайливим батькам та учням, які бажають вчитися 
писати із задоволенням. 

 

Ляпота Л.О., Штанько О.М. зошит з друкованою основою для уроків 
навчання грамоти у 1 класі - Полтава, - ПОІППО. - 2009. - 60 с. 
 
Протіс допоможе першокласникам оволодіти навичками правильного 
написання букв українського алфавіту у зошитах в одну лінію. За складом 
подібних елементів літери вивчаються згідно з наростаючою графічною 
складністю. Спеціально розроблені додаткові завдання допоможуть краще 
засвоїти графічні образи букв та зроблять заняття цікавішими, пожвавлять 
навчальний процес, сприятимуть збагаченню словникового запасу. Адресовано 
вчителям початкових класів, дбайливим батькам та учням, які бажають вчитися 
писати із задоволенням. 
Библів Н.І. Безсмертна літера «Ґ» : [навчально-методичний посібник з 
української мови для початкової школи] / Ніна Іванівна Библів. - Полтава: 
ПОІППО.-- 2009. -100 с. 
 
Навчально-методичній посібник дає рекомендації та поради щодо вивчення слів 
з літерою Ґ за певними темами у початкових кчасах і допоможе організувати 
практичну роботу з учнями на уроках рідної мови. У посібнику поміщено різні 
види вправ, цікаві тексти, навчальні перекази, твори, різноманітні кросворди, 
головоломки, які зроблять навчання більш ефективним. Зрозуміти лексичне 
значення слів допоможуть текстові ілюстрації художників дитячих .журналів 
«Пізнайко», «Стежка», «Барвінок», «Малятко» та мачюнки автора. Призначений 
для вчителів та учнів шкіл, батьків, студентів педагогічних факультетів та всіх, 
хто цікавиться рідним словом. 

 

Тлумачний   словник   «Букву   «І»   не   забувайте»   /Упорядник 
Н.І.Библів. - Полтава: ПОІППО. - 2009 - 72 с. 
 
Навчальний посібник для шкіл з українською та іншими мовами навчання. 
Словник містить ЗІ слово. Користуватися ним легко, бо всі слова в ньому 
розміщені за алфавітом. Молже використовуватися для формування 
орфографічних, орфоепічних, етимологічних та інших навичок. Значення слів у 
ньому пояснюється за допомогою поезії, прози, усної народної творчості, 
синонімів, словосполучень , спільнокореневих слів, текстових ілюстрацій та 
малюнків. У посібнику використано ілюстрації художників дитячих журналів 
«Пізнайко», «Стежка», «Барвінок», «Малятко» та малюнки автора. Призначений 
для вчителів та учнів шкіл, батьків, студентів педагогічнх факультетів і для тих, 
хто не байдужий до рідної мови. 
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Дідиченко Н. Вищі навчальні заклади Полтавщини. – Полтава, 2009. 
 
Довідник про перелік предметів,з яких у вищих навчальних закладах 
проводиться конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості 
освіти або результатами вступних випробовувань при вступі на навчання на базі 
повної загальної середньої освіти 

 

Управління ефективною школою. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. С.В. 
Королюк]. – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 19. – 96 с. 
 
У часописі «Управління ефективною школою» (№19) розглядається 
організаційно-педагогічна модель адаптивної школи, сучасні підходи до 
формування найбільш важливих її компонентів; визначено основні принципи 
навчання та виховання в умовах адаптивного навчання. У часописі вміщені 
теоретичні, методичні та практичні матеріали з актуальних питань управління 
освітнім закладом, які допоможуть керівникам у вирішенні непростих 
управлінських проблем. 

 

Менеджмент керівників дошкільних навчальних закладів. Освіта 
Полтавщини: Часопис / [ред. С.В.Королюк] – Полтава: ПОІППО, 2009 - № 
18. – 116 с. 
 
Часопис «Менеджмент керівників дошкільних закладів» (№18) присвячений 
створенню ефективних механізмів управління ДНЗ й узгодженню їх із 
сучасними потребами суспільства. У номері вміщені теоретичні, методичні та 
практичні матеріали з актуальних питань менеджменту дошкільних навчальних 
закладів, які допоможуть у вирішенні непростих організаційно-управлінських 
проблем виховання та підготовки дітей до шкільного життя, формування 
особистості. 

 

Освіта на основі компетенцій. Освіта Полтавщини: Часопис / [ред. 
В.В. Зелюк] – Полтава: ПОІППО, 2009. – № 20. – 96 с. 
 
Часопис «Освіта на основі компетенцій» №20 присвячений питанню 
модернізації системи освіти на основі компетентнісного підходу. У даному 
номері проаналізовані сучасні тенденції формування змісту освіти української 
школи, ключові проблеми, що гальмують підвищення якості освіти, питання 
впровадження компетентнісного підходу в управлінську діяльність керівника 
закладу, розвиток професійної компетентності педагога в системі 
післядипломної освіти. 

 

Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність: збірник 
статей за матеріалами Міжніродної наукової конференції (4-5, 16-17 
вересня 2008 року). — Полтава: ПОІППО, 2009. — 184 с. 
 
 
У збірнику вміщені статті за матеріалами доповідей і повідомлень учасників 
Міжнародної конференції, присвяченої знаковому явищу ранньомодерної 
української історії — Галицькій унії 1658 року. 
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Футбол. Методичні рекомендації по навчанню прийомів техніки гри в 
футбол в початковій школі. Навчальний посібник. - Випуск 5. - Кременчук: 
Методкабінет. - 2009. - 110 с. 
 
Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить узагальнені та 
проаналізовані матеріали, які допоможуть в організації процесу навчання і 
виконанню програми з футболу в школі. 
Для студентів, учителів з фізичної культури, тренерів по футболу та 
організаторів спортивно-масової роботи. 

 

Практикум   з   креслення   (графічні   вправи   та  завдання).   -  Випуск   5,  
-Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 
2009. - 79 ст. 
 
Збірник містить дидактичний матеріал до 14 тем із курсу креслення. До кожної 
теми подано графічні вправи на закріплення нового матеріалу, які учні можуть 
виконувати в класі і вдома, а також по 18 варіантів індивідуальних обов'язкових 
та домашніх графічних робіт. Завдання укладено відповідно до змісту 
навчального матеріалу шкільного курсу креслення. 
Для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

 

Психологічна діагностика дітей дошкільного віку. Методичний посібник 
для студентів педагогічних училищ. -Випуск 5. - Кременчук: Кременчуцьке 
педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 2009. - 110 ст. 
 
В посібнику наведені приклади психодіагностичних завдань для дослідження 
пізнавальної, ємоційно-вольової, особистісної сфери дошкільника та 
міжособистісних стосунків. Запропоновано зразок оформлення протоколу 
досліджень. 
Посібник допоможе студентам і вихователям дошкільних закладів організувати 
і провести психологічне обстеження дошкільників. 

 

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну: Збірник сценаріїв 
виховних заходів з національно-патріотичного виховання. - Випуск 5. - 
Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 
2009.-109 ст. 
 
Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою відповідно до рішення 
вісімнадцятої сесії четвертого скликання від 23 березня 2005 року на виконання 
обласної Програми видавничої діяльності Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського та 
Кременчуцького педучилища для науково-методичного забезпечення 
регіонального компоненту освіти на 2005 -2009 роки. 

 

Сучасні педагогічні технології в початковій школі. Збірник матеріалів на 
допомогу вчителям студентам при впровадженні в навчальний процес 
початкової школи сучасних педагогічних технологій. — Випуск 5. — 
Кременчук: Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С.Макаренка, 
2009. -110 ст. 
 
Збірник матеріалів розрахований на студентів педагогічних навчальних 
закладів, вчителів школи (переважно початкової) з метою підготовки їх до 
практичної реалізації інноваційних підходів в навчальному процесі сучасної 
української школи. В збірнику подані теоретичні відомості з провідних 
технологій сьогодення. 
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Методи і прийоми розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів 
початкових класів. Методичний посібник. Упорядник М.П.Крилевець. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 92 с.  
 
Даний методичний посібник – результат роботи СДГ  «Методи і прийоми 
розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів початкових класів». 
Розмова про методи, навчальні технології, в тому числі про становлення творчої 
особистості  молодшого школяра, є невичерпною. Вчитель повинен виховувати 
у дітей такі риси, які будуть необхідні майбутньому демократичному 
суспільству: вміння самостійно і критично мислити, бути творчими,  вміти 
окреслювати проблеми і вирішувати їх. 

 

Запровадження корекційних, розвивальних програм в умовах 
загальноосвітніх навчальних закладів : інформаційно-методичний збірник  
/ [упорядкув. К. М. Муліка].  — Полтава : ПОІППО, 2009. – 100 с. 
 
Матеріали підготовлені за результатами постійних семінарів-тренінгів 
«Створення групових корекційних програм в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів»  (ПОІППО, 2007-2009) та апробовані практичними 
психологами, методистами з психології у навчальних закладах Полтавської 
області. Представлено технологію психокорекційної роботи практичного 
психолога, основи його компетентності з цього напрямку роботи, визначаються 
конструктивні підходи до подолання можливих бар’єрів у процесі корекційно-
розвивальної діяльності з вихованцями. Для працівників психологічної служби, 
заступників директорів, а також  учителів, батьків, які зацікавлені, щоб 
практична психологія стала невід’ємною частиною освітньої системи школи. 

 

Програмно-цільове управління системою виховної роботи (з досвіду роботи 
управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради) / 
Упорядник: І.В.Процько. – Полтава: ПОІППО. – 2009. – 84с. 
 
У посібнику представлено матеріали з питань організації програмно-цільового 
управління системою виховної роботи в навчальних закладах, вміщено 
структурно-логічні схеми системного підходу до управління виховним 
процесом. Посібник може стати в нагоді методистам, спеціалістам з виховної 
роботи, а також всім, хто прагне до самовдосконалення у професійному плані. 

 

Методичний посібник «Сучасний кабінет української мови і літератури» / 
Упорядник Коваленко О.П. – Полтава : ПОІППО, – 2009. – 36 с. 

 
Методичний посібник розрахований на вчителів-філологів, студентів 
педагогічних вишів. 
У ньому вміщено нормативно-правові документи функціонування навчальних 
кабінетів, зокрема словесності. 
Представлено узагальнений матеріал досвіду роботи в кабінетах учителів 
Полтавщини, Київщини, Вінничини. Спроектована методична робота вчителя 
на самоосвітню фахову діяльність. 

 

«Стежка до самостійної дороги» (школи-інтернати Полтавщини). Альбом. 
Упорядник Л.І. Рудько, Н.П. Тимошенко– Полтава: ПОІППО, 2009. – с. 
 
В альбомі висвітлюється сутність навчання і виховання, розкриваються 
організаційно-методичні питання в умовах шкіл-інтернатів, представлений 
історичний аспект утворення шкіл-інтернатів, матеріали із життя вихованців 
Полтавщини. Альбом адресований всім, хто не байдужий до долі вихованців 
шкіл-інтернатів: майбутнім педагогам, практикам-педагогам, вчителям 
спеціальних закладів для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку. 

 Білик Н.І. Монографія «Проектування регіональних освітніх систем підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників» 
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 Гавриш Р.Л., Васильєв В.Д. «Лідерство в освіті» 

 

Формуванння ключових життєвих компетентностей у процесі профільного 
навчання / [упоряд. Л. Ф. Пашко, Н. Н. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. 
Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 148с. 
 
Науково-методичний посібник уміщує матеріали теоретичних досліджень, 
практичного досвіду формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання, досвіду упровадження науково-методичного 
супроводу, інноваційних технологій та інтерактивних методів. Дані матеріали 
відображають науково-методичні та методологічні засади компетентнісної та 
профільної освіти, якими є: принципи компетентнісно та особистісно 
орієнтованої освіти, інтеграція, диференціація та індивідуалізація освітнього 
процесу. Висвітлюються стан і перспективи профільного навчання в ЗНЗ 
області по основних напрямках: суспільно-гуманітарному, природничо-
математичному, технологічному, художньо-естетичному, спортивному. 

 

Козак І.О. Формування навичок здорового способу життя при викладанні 
біології в загальоосвітніх навчальних закладах / Ірина Олексіївна Козак. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. – 72 с. 
 
У посібнику проаналізовані форми проведення уроків з формування здорового 
способу життя у школярів при викладанні біології в загальоосвітніх навчальних 
закладах та подано модуль спеціального курсу підготовки педагогічних 
працівників на курсах підвищення кваліфікації учителів біології з цієї 
проблеми. Посібник стане у нагоді вчителям біології, основ здоров’я та 
студентам природничих факультетів педагогічних вузів при складанні 
поурочних планів та при підвищенні кваліфікації. 

 Кирилюк М.В., Іщенко Л.М., Шостя С.П. Каталог «Освітні Інтернет-ресурси» 
 

 

«Ми всі природи рідної частинки»Методичний посібник. На допомогу 
педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів / Упорядники: 
Сімон О.П., Пасяда М.І., Корф І.В. – Полтава: ПОІППО, 2009. – 84 с. 
 
У матеріалах збірника висвітлюються питання ознайомлення дошкільників з 
природним довкіллям та формуванням у них елементів екологічних знань у 
світлі роботи за новою Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку 
«Я у Світі». Вимога створення: забезпечити базу для екологічного, трудового 
виховання дітей у дусі сучасних вимог, починаючи з дошкільного віку.  Діти та 
батьки повинні усвідомити,  що природа є джерелом добра, її краса справляє 
величезне враження на духовний світ людини. 
Книга містить методичні рекомендації з краєзнавства, екологічного та 
трудового виховання. Представлені практичні розробки дошкільних закладів м. 
Полтави, Комсомольська та інших ДНЗ області.  

 

Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи фахівців 
психологічної служби :  поширення досвіду  Полтавщини  [методичний 
посібник]  /      [ І. В. Близнюк,  В. А. Божко,  С. П. Горбонос  та  ін.] / укладач Н. 
О. Лук’яненко; за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 104 с. 
 
До методичного посібника включено матеріали працівників психологічної 
служби Полтавської області, в яких фахівці описали власний досвід. У першому 
розділі представлено розробки занять для роботи з педагогічним колективом 
«Подолання стресових ситуацій у педагогічному середовищі» (В.В.Ялинська). 
Опис просвітницьких занять з батьками «Практичний психолог на батьківських 
зборах» (С.П.Горбонос) знаходяться у  другому розділі. У третьому розділі 
висвітлюється досвід роботи з учнями: спеціальної дослідницької групи щодо 
супроводу обдарованих учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу 
– «Проблема обдарованості» (І.В.Скляр); «Модель інтелекту Г.Айзенка як 
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основа побудови програми розвитку і діагностики здібностей учнів» та 
«Психологічний супровід обдарованих дітей в умовах профільного навчання» 
(Л.М.Чикун).  

 

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ НЕРІВНОСТЕЙ МЕТОДОМ ІНТЕРВАЛІВ. Готуємося 
до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової 
атестації. Навчальний посібник. / Автор-укладач: Доценко І.Д.- Полтава: - 
ПОІППО, 2009. -с. 60. 
 
Може використовуватися як навчальний посібник при викладанні алгебри в 
класах різного профілю. Складений у відповідності з чинною програмою 
Міністерства освіти і науки України «Математика. 5-12 класи», і 
рекомендується для використання учнями 9-12 класів, учителями в якості 
додаткової навчальної літератури з математики в ході підготовки до 
зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації. 

 

Булава Л.М., Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Зошит «Географія. 6 кл.». — Полтава: 
ПОІППО, 2009. — 84 с. 
 
Навчальний посібник містить систему завдань для закріплення і систематизації 
знань, набутих під час вивчення географії у 6 класі загальноосвітньої навчальної 
школи, дане навчальне видання розроблене відповідно до підручника 
«Географія. 6 клас» авторів Булава Л.М., Ільченко В.Р., Мащенко О.М., може 
використовуватися як автономне видання з метою підвищення мотивації 
вивчення природознавчих дисциплін та розвитку самоосвіти учнів. 
Адресовано вчителям природознавчих дисциплін, дбайливим батькам та учням, 
які бажають знати більше та вчитися із задоволенням. 

 

Технології інтеграції змісту освіти:  Зб. наук. праць / [ред. В.Р. Ільченко]. – 
Полтава: ПОІППО, 2009. –192 с. 
 
У збірнику втілюється стратегія інтеграції природничонаукової освіти, 
психолого-педагогічні основи та технології інтеграції змісту освіти в 
початковій, основні та старшої школі. Призначений для науковців – філософів 
освіти, психологів, педагогів, працівників освіти, які займаються проблемами 
інтеграції змісту освіти, інтегрованого навчання. 

 



 88

2. Список публікацій працівників ПОІППО за 2009 р. 
 

Статус 
видання, в 

них: 
кількість / 
загальний 
обсяг праць 

Точний бібліографічний опис публікацій 
 
 

Курсив – текст у друці 

Обсяг в 
ум. Друк. 

Арк 

Кафедра педагогічної майстерності 
Монографія, 
посібники 

1/3 

Моргун В.Ф. Психохірургія наклепів / В.Ф.Моргун // Моргун Ф.Т., 
Юрченко М.Т. Правда про кривду / укладач, автор передмови та 
додатку В.Ф.Моргун. – Полтава: Дивосвіт, 2009. – С. 81– 142.  

3 
 
 

Фахові з 
переліку 

ВАК видання 
6/3,6 

Білик Н.І. Проектування адаптивної освітньої системи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників / Н.І. Білик // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 8-9. – С. 68–70. 

0,5 
 
 

 Проблема акселеративного навчання: проектування і впровадження / 
В.Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 5. – C. 41–
45.  

0,8 
 

 Литвинюк Л.В. Проектний підхід до управління науково-методичною 
роботою школи // Вісник післядипломної освіти. – 2009.  

0,8 
 

 Підготовка викладачів до проектування системи інтенсивного 
навчання / Віктор Стрельніков // Вісник Львівського університету. 
Серія педагогічна. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – 328 с. – C. 40–47.  

0,4 
 

 Моргун В. Воспитание «неодарённых» / В.Моргун, М.Мутафова // 
Воспитательная работа в школе. – М., 2009. –  № 8. – С. 42-51. (0,4 
д.а.). 

0.4 
 

 Моргун В.Ф. Традиции и перспективы педагогики одаренности 
«неодаренных» / В.Ф.Моргун, М.Е.Мутафова // Школьные 
технологии. – М., 2009. – № 2. – С. 20-24. 

0,7 
 

Тексти в 
книгах 
9/15,3 

Новак О.О. Психологічні особливості навчання дорослих / Новак О.О. 
// Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : 
навчально-методичний посібник [ автори-упоряд.: О.О.Новак, 
Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 6 – 15. 

0,53 

 Новак О.О. Роль і місце інтерактивного навчання в системі 
підвищення кваліфікації вчителів / Новак О.О. // Інтерактивне 
навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : навчально-
методичний посібник [ автори-упоряд.: О.О.Новак, Н. І. Білик]. – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 15 – 28. 

0,73 

 Новак О.О. Загальні питання організації інтерактивного навчання / 
Новак О.О. // Інтерактивне навчання в системі підвищення 
кваліфікації вчителів : навчально-методичний посібник [ автори-
упоряд.: О.О.Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 39 – 
60. 

1,01 

 Білик Н.І. Навчальна програма дисципліни «Інтерактивні технології, 
форми та методи навчання природознавству» (для магістрів) / Білик 
Н.І. // Інтерактивне навчання в системі підвищення кваліфікації 
вчителів : навчально-методичний посібник [ автори-упоряд.: 
О.О.Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 116. – 157. 

1,58 

 Литвинюк Л.В. Ділова гра-подорож  «Педагогічні кар’єрні сходинки» 
/ Литвинюк Л.В. // Інтерактивне навчання в системі підвищення 
кваліфікації вчителів : навчально-методичний посібник [ автори-

0,8 
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упоряд.: О.О.Новак, Н. І. Білик]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 169. 
– 185.   

 Калюжна Ю.І. Використання методу мозкового штурму при 
вирішенні проблемних питань / Калюжна Ю.І. // Інтерактивне 
навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів : навчально-
методичний посібник [ автори-упоряд.: О.О.Новак, Н. І. Білик]. – 
Полтава : ПОІППО, 2008. – C. 157. – 158. 

0,1 
 
 
 
 

 Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний 
посібник / В.Ф.Моргун, І.Г.Тітов. – К.: Вид. Дім «Слово», 2009. – 472 
с.  

10 
 

 Моргун В.Ф. Методика парних порівнянь мотивів діяльності учнів / 
В.Ф.Моргун // Психодіагностика особистості підлітка. Навчально-
методичний посібник / за ред. О.Д.Кравченко, В.Ф.Моргуна. – К.: ВД 
«Слово», 2009. – С. 53-60 

0,3 
 

 Моргун В.Ф. Методика дослідження реального, бажаного і 
фантастичного бюджетів часу людини / В.Ф.Моргун // 
Психодіагностика особистості підлітка. Навчально-методичний 
посібник / за ред. О.Д.Кравченко, В.Ф.Моргуна. – К.: ВД «Слово», 
2009. – С. 35-40. 

0.25 
 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

1/0,6 

Розвиток проектувальної майстерності викладача як складової його 
професійної культури / Віктор Стрельніков // Молодь і ринок. – 2009. 
– № 2 (49). – C. 20–24.  
 

0,6 
 
 

Матеріали 
конференцій 

8/2,75 
 
 

Білик Н.І. Освітні системи – педагогічні системи – виховні системи / 
Білик Н.І. // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в 
міжнародному освітньому просторі: матеріали Міжнародної наук.-
практ. конф., 12–13 березня 2009 р. – Полтава : Видавництво ПДПУ 
імені В. Г. Короленка, 2009.  – С. 18–19. 

0,3 
 
 
 
 

 Білик Н.І. Підготовка магістрів за напрямом «Природознавство» 
засобами інтерактивного навчання / Білик Н.І. //  Методика 
викладання природничих дисциплін  у вищій і середній школі : 
матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Методика викладання 
природничих дисциплін у вищій і середній школі». ХVI 
КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ, 25-26 червня 2009 // за заг. ред. проф. 
М.В.Гриньової. – Полтава : Астрая, 2009. – 416 с. – С. 256-259. 

0,3 
 

 Стрельніков В.Ю.Інноваційні технології підготовки соціальних 
педагогів до роботи в умовах спеціальних навчальних закладів / 
В.Ю. Стрельніков // Новітні медико-психолого-педагогічні технології 
діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів : 
матеріали ІІ Міжнародної наук.-практичної конф. – Полтава: ТОВ 
“Фірма “Техсервіс”, 2009. – 242 с. – С. 181 – 188.  

0,7 

 Стрельніков В.Ю Актуальні проблеми акселеративного навчання / 
В.Ю. Стрельніков // Реабілітаційна педагогіка: актуальні питання 
теорії та практики : матеріали Всеукраїнської наук.-практичної конф. 
(Полтава, 20–21 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України, 
Полтавський державний педагогічний ун-т імені В.Г. Короленка, 
Державний департамент з питань виконання покарань у Полтавській 
області, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської 
обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Українська медична 
стоматологічна академія, Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського. – 
Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2009. – 169 с. – С. 120 – 122.  

0,3 

 Стрельніков В.Ю Індивідуалізація навчання в системі інтенсивного 0,2 
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інформатизованого навчання / В.Ю. Стрельніков // Індивідуалізація 
навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти 
України: матеріали міжнародної наук.-методичної конф. (Полтава, 26–
27 березня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Центральна спілка 
споживчих товариств України, Полтавський ун-т споживчої 
кооперації України, Полтавський навчальний комплекс Укоопспілки 
“Освіта”. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 179 с. – С. 33–35.  

 Моргун В.Ф. Индекс Лебедика как средство диагностики и целостного 
развития личности / В.Ф.Моргун // Воспитание в контексте 
междисциплинарного подхода. Мат-лы Вторых всероссийских 
педагогических чтений (с международным участием), посвященных 
творческому наследию академика РАО Людмилы Ивановны 
Новиковой (г. Владимир, 12-16 октября 2009 года) / под ред. 
А.В.Гаврилина, Н.Л.Селивановой. – Москва – Владимир: Изд-ль 
И.Шалыгина, 2009. – С. 160-165 (436 с.).  

0,2 

 Моргун В.Ф. Психология общения в многомерной концепции 
личности / В.Ф.Моргун // Психология общения ХХІ век: 10 лет 
развития. Материалы Международной конференции (Москва, 8-10 
октября 2009 года): в 2-х томах / отв. за выпуск А.А.Бодалев. – Том 1. 
– М.; Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2009. – С. 66-69.  

0,25 

 Моргун В.Ф. Автобіографічний  опитувальник «Історико-
психологічний  портрет  фахівця» / В.Ф.Моргун // зб. наук. праць 
«Педагогічний процес: теорія і практика». Мат-ли Всеукраїнського 
науково-практичного семінару «Психолого-педагогічні проблеми 
творчого та духовного розвитку особистості в сучасному освітньому 
просторі» (Полтава, 5-6 листопада 2009 р.). – К., 2009. – № 4. – С. 120-
139. 

0,5 

ВСЬОГО 25 праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  25,25
Кафедра філософії та економіки освіти 

Монографія, 
посібники 

1/0.4 

Клепко С. Ф. Вектор восьмий: від стандартів змісту освіти 
вчорашнього дня до нового Національного курикулуму // Біла книга. 
Сили змін та вектори руху до нової освіти України. Проект 
(виноситься на обговорення Міжнародного освітнього 
Форуму«Артеківські діалоги» – 2009). / Упорядник Віктор Громовий. 
– К. : Міжнародний благодійний фонд "Україна–3000", 2009. – 156с. – 
С. 48 – 52. 

0.4 

 Клепко С. Ф. Репрезентація знань в освітньому просторі 
(філософський аспект) : автореф. дис… д-ра філос. наук : 09.00.10 / 
Харківський національний педагогічний ун-т ім.. Г.С.Сковороди. – Х., 
2009. – 32 с. 

2.025 

Фахові з 
переліку 

ВАК видання 
3/2.34 

Клепко С.Ф. Травелог про репрезентацію знань в освіті Нідерландів 
[Текст] / С. Ф. Клепко // Постметодика. – 2009. – № 5  – 6 (89 – 90). – 
С. 76 – 104. 1.44 

 Нічуговська Л.І.  Математична грамотність у європейському вимірі 
[Текст] / Л.І. Нічуговська // Постметодика. – 2009. – № 5  – 6 (89 – 90). 
– С. 57. 

0.7 

 Сиротенко Г.О.  Тренінги з планування розвитку сучасної школи 
[Текст] / Г.О. Сиротенко // Постметодика. – 2009. – № 4 (88). – С.20-
22. 

0.2 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

2/1.44 

Клепко С. "Одне коло" в освіті. Концепція модернізації навчальних 
програм ЗСО [Текст] / С. Клепко // Управління освітою (Шкільний 
світ). – 2009. – №7. – С. 3-4; № 8. – С. 6-7; № 10. – С. 7-8; № 11. – С.6-
10; № 13. – С. 8-11; № 14. – С.10-11; № 15. – С. 10-12. 

1.04 
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 Шейко С.В. Критичне мислення – загальна основа подолання 
відчуження сучасної освіти // Перспективи правового та суспільно-
економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції та 
комп’ютеризації : збірник статей всеукраїнської науково-практичної 
конференції. – Полтава, 22-23 квітня 2009 року. – Полтава : МНТУ, 
2009. – С.8-12. 

0.4 

Матеріали 
конференцій 

7/5.05 

Сиротенко Г.О. Робочі матеріали конференції “План розвитку 
сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка” / упорядники : 
Г.О. Сиротенко, О. М. Мартинець. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 44 с.  2.5 

 Сиротенко Г.О. Робочі матеріали для тренінгу:  Планування розвитку 
школи. Робочі матеріали для тренінгу / упорядники : Г.О. Сиротенко, 
О. М. Мартинець. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 44 с.  

2.5  

 Сиротенко Г.О. Робочі матеріали тренінгу: Оцінювання як 
поліпшення роботи школи. Робочі матеріали для тренінгу / 
Упорядники: Г.О. Сиротенко, О.М. Мартинець – Полтава : ПОІППО, 
2009. – 39 с.  

     1.85  

 

Нічуговська Л.І. Фомкіна О.Г. Про деякі проблеми математичної 
освіти в контексті європейської інтеграції // Матеріали міжнародної 
науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” 
(ПМО-2009), м. Черкаси, 16-18 квітня 2009 року. – Черкаси : Вид. від 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – С.179-180. 

0.1 

 

Нічуговська Л.І. Математична грамотність учнів загальноосвітніх 
закладів як складова професійної підготовки студентів у ВНЗ // 
Евристичне навчання математики. Матеріали третьої міжнародної 
науково-методичної конференція (1-3 жовтня 2009 р.). – Донецьк : 
Вид-во ДонНУ, 2009. – С. 19-20. 

0.1 

 

Нічуговська Л.І. Формування критичного мислення студентів ВНЗ як 
невід’ємна компонента якості їх освіти // Матеріали міжнародної 
науково-методичної конференції „Проблеми математичної освіти” 
(ПМО-2009), м. Черкаси, 7-9 квітня 2009 року. – Черкаси : Вид. від 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – С.14-16. 

0.2 

 

Бондар Т.О. Діалектика філософської рефлексії та філософської віри // 
Ірраціональне підґрунтя раціональності : матеріали учасників 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 14 квітня 
2009 р.). –  Полтава : Полтавський літератор, 2009. – С.12-16.  

0.2 

 

Бондар Т.О. Філософські ідеали та філософські ідоли: діалектика 
співіснування // Особистісні цінності і переконання філософа та 
історико-філософський процес : тези Всеукраїнської наукової 
конференції «ХХІ Читання, присвячені пам'яті засновника Львівсько-
Варшавської філософської школи К.Твардовського». – Львів, 2009. – 
С.52-54.  

0.1 

ВСЬОГО 15  праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК – 13,75
Кафедра менеджменту освіти 

Посібники 
3/9,9 

1. Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В. Мистецтво управлінської 
діяльності та лідерство в освіті: Матеріали постійно-діючого 
семінару. – Полтава, 2009. – 36 с. 

2,0 

 2. Зелюк В.В., Гавриш Р.Л. Як підвищити ефективність управління 
освітою: Матеріали обласного семінару начальників управлінь 
(відділів)освіти в м. Кобеляки. – Полтава, 2009. – 16 с. 

2,0 

 3. Профілактична та реабілітаційна робота з делінквентними 
підлітками: Методичний посібник. / Укладачі: Резніченко З.В., 
Марченко Н.А. – Полтава: ПДПУ, 2009. – 88 с. 

5,9 

Фахові з 4. Зелюк В.В., Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В. Адаптивна модель 0,6 
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переліку 
ВАК 
3/1,7 

сучасної української школи // Імідж сучасного педагога. – 2009.- 
№ 8/9. – С.7-10. 

 5. Королюк С.В. Компетентнісний підхід у підготовці сучасного 
керівника освітнього закладу // Імідж сучасного педагога. – 2009.- 
№ 8/9. – С.31-36. 

0,6 

 6. Гавриш Р.Л. Земська освіта в Україні: громадська за характером, 
демократична за змістом // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8/9. 
– С. 105-108. 

0,5 

Статті в 
журналах, 
збірники 
матеріалів 
конференцій 

5/1,77 

7. Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В. Як управляти навчальним 
закладом за допомогою організаційної культури // Освіта 
Полтавщини: Часопис. – 2009. – № 18. – С. 5-10.  

0,6 

 8. Гавриш Р.Л., Водолазська Т.В. Організаційна культура як 
ефективний інструмент управління: презентація теми // Вплив 
організаційної культури на ефективність діяльності навчального 
закладу. – Кременчук, – 2009. – С. 37-44. 

0,4 

 9. Гавриш Р.Л. Ситуаційне лідерство в контексті адаптивного 
управління // Освіта Полтавщини: Часопис. – 2009. – № 19. – С.43-47. 

0,2 

 10. Резніченко З.В. Умови реалізації мотиваційної функції управління 
персоналом у вітчизняних загальноосвітніх закладах // Освіта 
Полтавщини: Часопис. – 2009. – № 19. – С. 54-59. 

0,27 

 11. Павленко В.І. Проблеми шкільних бібліотек, що виникають на 
шляху впровадження сучасних інформаційних технологій // Освіта 
Полтавщини: Часопис. – 2009. – № 19. – С. 69-72. 

0,3 

Всього 11 праць, обсяг в ум. др. арк. – 13,37
Редаговані 
праці 

Часопис «Освіта Полтавщини» № 18  

 Довідник «Лідери освіти Полтавщини»  
 Матеріали Супрунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Кафедра методики змісту освіти 
Монографія, 
посібники 
11/86,28 

1. Формування ключових життєвих компетентностей у процесі 
профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області 
/ [упоряд. Л. Ф. Пашко, Н. В. Корягіна, О. П. Коваленко, Л. І. 
Симоненко]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 144 с. 

8,6 

 2. Збірник текстів з російської мови для 7-9 класів. Гоголь і 
Полтавщина / [упоряд. Р. О Гелеверя., Л. А. Бойченко]. – Полтава : 
ПОІППО, 2009. – 76 с.  

3,2 

 3. Гоголь на уроках русского языка: украинская тематика : 
Учебное пособие / [упоряд. Н. Ф. Баландіна, О. В Волошко., 
Р. О. Гелеверя]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 130 с.  

5,4 

 4. Гуз К. Ж. Фізика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів / К. Ж. Гуз, В. Р Ільченко., В. П. Сергієнко. — 
Полтава : Довкілля-К, 2009. — 160 с.  

12,9 

 5. Ільченко В. Р. Методика вивчення курсу “Я і Україна. 
Довкілля” в 2 класі : метод. посібн. для вчит. / Ільченко В .Р., Гуз К. 
Ж., Водолазська Т. В. – Полтава : Довкілля. – К, 2009. – 48 с. 

13,64 

 6. Ільченко В. Р. Методика вивчення курсу “Я і Україна. 
Довкілля” в 3 класі : Метод. посібн. для вчит. / Ільченко В. Р., 
Гуз К. Ж., О. Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 152 с. 
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1. Пашко Л. Ф. Підготовка вчителя до формування ключових 
життєвих компетентностей учнів / Л. Ф. Пашко // Інновації в 
педагогічній освіті європейського простору : матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, 27-28 вересня 2009 р. – Полтава, 

0,2 
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2009. – С. 479–481. 
 2. Корягіна Н. В. Реалізація завдань природознавства в системі 

профільного навчання / Н. В. Корягіна // Матеріали V Міжнародної 
науково-практичної конференції „Наступність у діяльності 
загальноосвітньої та професійної школи в профільному навчанні”. – 
Донецьк, 2009. – С. 58–62. 

0,25 

 3. Гуз К. Ж. Структура та зміст методичного посібника 
“Концепції та методичні моделі природознавства у профільній школі” 
/ К. Ж. Гуз // Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за 
матеріалами звіт. наук. конф. Ін-т педагогіки АПН України. – Київ: Пед. 
думка, 2009. 

0,27 

 4. Ільченко В. Р Структура та зміст підручника з природознавства 
для 10 класу профільної школи / В. Р. Ільченко // Зміст і технології 
шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. Ін-т 
педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. думка, 2009. – 
С. 116–118. 

0,12 

 5. Ільченко В. Р. Самостійна робота учнів як метод навчання / 
В. Р. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій 
і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – 
Полтава : Астрая, 2009. – С. 145–147. 

0,4 

 6. Ільченко О. Г. Природовідповідність навчального середовища учнів 
профільної школи / О. Г. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти: 
зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ : Пед. думка, 2009. 

0,4 

 7. Гелеверя Р. О. Використання інноваційних технологій у роботі 
шкільної бібліотеки / Р. О.Гелеверя // Великий син двох народів з 
нагоди відзначення 200-річчя від дня народження М.В. Гоголя : 
матеріали обласної науково-практичної конференції, 25 березня 2009 
р. – Полтава : НМУПТО, 2009. – С. 36–39. 

0,2 

 8. Коваленко О. П. Проблемно-ситуативні завдання – шлях до 
формування монологічного та діалогічного мовлення школярів / 
О. П. Коваленко //  Збірник наукових праць ПДПУ. – Полтава : Освіта. –- 
2009. –- С. 112–117. 

0,06 

 9. Єрмак О. П. Здобутки науковців історичного факультету 
/ О. П. Єрмак // Збірник матеріалів ХІІ студентської наукової 
конференції історичного факультету, квітень 2009 року. — Полтава : 
ПДПУ, 2009. – С.12–16. 

0,5 

 10. Єрмак О. П. Про пам’ятники і пам’ятки Полтавської битви / О. П. 
Єрмак, М. А. Арандаренко // Полтавська битва: військово-історичний 
аспект : збірник матеріалів регіонального засідання «круглого столу », 
22 квітня 2009 року. — Полтава, 2009. – С. 115–200  

0,2 

 11. Степаненко М. І. Без рідної мови ми – ніхто / М. І. Степаненко // 
Полтавський регіон: на пульсі держави: загальнополітичне, навчальне, 
довідкове, інформаційне видання. – 2008. – №4 (7). – С. 77–81. 

0,2 

 12. Степаненко М. І. Микола Гоголь очима Олеся Гончара / 
М. І. Степаненко // М. Гоголь і Україна: Гоголівські читання в Полтаві 
: Збірник наукових праць. – Полтава : АСМІ, 2009. – С. 33–43. 

0,8 

 13. Степаненко М. І. Студентське самоврядування педагогічного 
університету: сутнісні засади функціонування / М. І. Степаненко // 
Виховання особистісних якостей майбутніх фахівців у системі 
студентського самоврядування : Матеріали Всеукраїнської 
студентської науково-практичної конференції. – Полтава : ПДПУ, 
2009. – С. 4–8. 

0,5 

 ВСЬОГО 74 праці, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  115,63  
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Редаговані 
праці 
5/35,8 

1. Гуз К. Ж. Фізика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних 
закладів. / Гуз К. Ж., Ільченко В. Р., Сергієнко В. П. — Полтава : 
Довкілля-К, 2009. — 160 с.  

12,9 

 2. Єрмак О. П. Науковий збірник «Історична пам'ять» / О. П. Єрмак. 
— 2009. — № 1. 9 

 3. Єрмак О. П. Науковий збірник «Історична пам'ять» / О. П. Єрмак — 
2009. — № 2. 9 

 4. Художній світ Гоголя : зб. наук.-метод. матеріалів [упоряд. В. В. 
Чирка]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 168 с. 4 

 5. Степаненко М. І. Воістину “Слово було в Бога…” : Збірник наукових 
праць / [За ред. М. І.Степаненка. ]. – Полтава : ПДПУ, 2009. – С. 114–
119. 

0,9 

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
Монографії 
посібники 

1. Анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників 
психологічної служби системи освіти Полтавської області / укладач Я. 
В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 32 с. 

1,9 

 2. Організаційно-методичний супровід діяльності фахівців 
психологічної служби / Автор-укладач Я.В. Сухенко. – Полтава : 
ПОІППО, 2009. 

4 

 3. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / [упоряд. : 
К. Муліка]. Полтава : ПОІППО, 2009 — 84 с.  

4,7 

 4. Запровадження корекційних програм в умовах загальноосвітніх 
навчальних закладів : інформаційно-методичний збірник / [укладач К. 
Муліка]. — Полтава : ПОІППО, 2009 — 90 с.  

4,8 

Фахові з 
переліку 
ВАК видання 

5. Сухенко Я.В. Проблематика саморегуляції на шкалі інтернальності 
– екстернальності (текст у друці, збірник наукових праць УМО) 

0,5 

 6. Сухенко Я.В. Саморегуляція: соціально-психологічний аспект 
(текст у друці, збірник наукових праць УМО) 

0,4 

 7. Сухенко Я.В. Особливості експертної діяльності психологічної 
служби (текст у друці, «Постметодика») 

0,3 

Фахові 
видання 

8. Сухенко Я. Засоби масової інформації в освітньому просторі / Я. В. 
Сухенко, Н. О. Лук’яненко // Соціальний педагог. Журнал 
видавництва «Шкільний світ» – 2009. - № 6 (30). – С. 44 – 48. 

0,3 

 9. Лук’яненко Н. Кроки до самопізнання. Програма курсу занять із 
психології / Н. О. Лук’яненко // Соціальний педагог. Журнал 
видавництва «Шкільний світ» – 2009. - № 9 (33) . –  С 29-32  

0,3 

 10. Лук’яненко Н. О. Атестація співробітників психологічної служби 
як засіб професійного самовдосконалення : матеріали обласного 
семінару-практикуму, 14 жовтня 2009р., Полтава / Н. О. Лук’яненко. – 
Полтава : ПОІППО,  –  2009. – 23 с. 

0,8 

 11. Лук’яненко Н. О.  Кроки до самопізнання [журнал для визначення 
профілю навчання] / Н. О. Лук’яненко ; за ред. О. О. Новак. – Полтава: 
ПОІППО,  –  2009. – 40 с. 

1,7 

 12. Результати моніторингу розвитку психологічної служби системи 
освіти Полтавської області (аналітичні та статистичні матеріали) (лист 
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 
09.07.2009 № 1/9-339 від 18.05.2009) 

2,6 

 13. Сухенко Я. В. Технологія експертної діяльності психологічної 
служби : [досвід роботи] / Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, – 2009. 
– 51 с. 

2,6 

 14. Лук’яненко Н. О. Науково-практичне забезпечення діяльності 
фахівців психологічної служби з напрямку «профільне навчання» : 
[досвід роботи] / Н. О. Лук’яненко. – Полтава : обласний інститут 

1,3 
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післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського,  2009. 
– 32 с. 

 15. Лук’яненко Н. О. Психолого-педагогічні технології роботи з 
дітьми в умовах ЗНЗ : [досвід роботи] / Н. О. Лук’яненко. – Полтава : 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського,  2009. – 16 с. 

0,3 

 16. Муліка К.М. Психологічна служба вчора, сьогодні, завтра / Історія 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського за ред ….— Полтава. ПОІППО. — 2009. — 
300 с.  

0,7 

 21. Муліка К.М. Проблема гендерних відмінностей в управлінській 
діяльності // Полтавський регіон: на пульсі держави. – № 1 (8), січень-
березень 2009 року –  С.72. 

0,4 

 17. Науково-практичне забезпечення пріоритетних напрямків роботи 
фахівців психологічної служби. Поширення досвіду / Автор-
упорядник Н. О. Лук’яненко. За ред. : В. Ф. Моргуна — Полтава : 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського, — 2009. —  40 с. 

2,3 

ВСЬОГО 17  праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  29,9
Редаговані 
праці 

1. Чайка М. М. Вчимося розуміти та поважати інших : [програма 
тренінгу] / М. М. Чайка – Кременчук, 2008. – 39 с. 

1,4 

 2. Громов С. В. Соціально-психологічний супровід адаптації студентів 
нового набору: Розвивальна програма / Громов С.В. – Полтава, 2009 – 
19 с. 

0,6 

 10. Тріско О. М. Клуб гарного настрою : [програма тренінгу] / О. М. 
Тріско. – Кременчук, 2009. – 17 с. 

0,6 

 3. Комишан Н. О. Корекційно-розвивальна робота практичного 
психолога з учнями початкових класів в спеціальній школі-інтернаті / 
Н. О. Комишан. – Градизьк, 2009. – 45 с. 

1,8 

 4. Алєксєєва С. В. Розвиток креативного мислення учнів: Програма 
тренінгу / С. В. Алексєєва – Кременчук, 2008. – 36 с.,ил. 

1,3 

 5. Мирошниченко Н. В. Формування сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі працівників психологічної служби 
району : [досвід роботи] / Н. В. Мирошниченко. – Машівка, 2009. – 
124 с. 

6,3 

 6. Малиця М. Ю. Розвиток навичок спілкування : [розвивальна 
програма] / М. Ю. Малиця, В. В. Ялинська. –  Комсомольськ, 2008. – 
36 с.  

1,6 

 7. Сухіна Н. В. Розвиток психоемоційної сфери дітей дошкільного 
віку (4-5 років) в умовах сенсорної кімнати : [корекційно-розвивальна 
програма] / Н. В. Сухіна. – Полтава, 2009. – 73 c. 

3,2 

 8. Авраменко О. О. Психологічний супровід випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього 
незалежного оцінювання та профілактика стресів перед іспитами / 
укладач О. О. Авраменко. – Зіньків, 2009. – 42 с. 

2,1 

 9. Льовіна С. О. Основи професійного самовизначення : [розвивальна 
програма] / С. О. Льовіна. – Кобеляки, 2009. – 114 с. 

1,5 

 10. Льовіна С. О. Створи формулу життя : [методичний посібник] / С. 
О. Льовіна, Ю. Ф. Мирошниченко. – Кобеляки, 2009. – 32 с.  

1,5 

 11. Прокопенко С. С. Школа молодої сім'ї : [просвітницька програма] / 
С. С. Прокопенко, М. В. Зайченко. – Пирятин, 2009. – 108 с. 

5,2 

Науково-методичний центр інтеграції змісту освіти 
Підручники 

4/53,7 
Коваленко В.С. Хімія: підруч. [для 8 кл. заг.–осв. навч. закл.] / В.С. 
Коваленко, А.Х. Ляшенко. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 164 с. 12,5 
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(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України). 
 Ільченко В.Р. Фізика : підруч. [для 8 кл. заг.–осв. навч. закл.] / В.Р. 

Ільченко, С.Г. Куликовський, О.Г. Ільченко. – Полтава : Довкілля-К, 
2009. – 194 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)  

12,9 

 Гуз К.Ж. Фізика : підруч. [для 9 кл. заг.–осв. навч. закл.] / К.Ж. Гуз, 
В.Р. Ільченко, В.П. Сергієнко. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 164 с. 
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).    

12,5 

 Гуз К.Ж. Природознавство : підруч. [для 10 кл. заг.–осв. навч. закл.] / 
К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, В.С. Коваленко, Л.М. Рибалко. – Полтава : 
Довкілля-К, 2009. – 326 с.    

15,8 

Монографія, 
посібники 

5/58,81 

Ільченко В.Р. Методика вивчення курсу “Я і Україна. Довкілля” в 2 
класі : Метод. посібн. для вчит. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, 
Т.В. Водолазська. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 48 с. 

2,2 

 Ільченко В.Р. Методика вивчення курсу “Я і Україна. Довкілля” в 3 
класі : Метод. посібн. для вчит. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, Ільченко 
О.Г. – Полтава : Довкілля-К, 2009. – 152 с. 

12,5 

 Гуз К.Ж. Методика вивчення курсу “Я і Україна. Довкілля” в 1-4 
класах : метод. посібн. для вчителів. / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, О.Г. 
Ільченко.— Полтава : Довкілля-К, 2008. – 367 с. 

20,0 

 Методика вивчення курсу “Природознавство” (“Довкілля”) у 5-6 
класах : метод. посібн. для вчит. / В.Р. Ільченко, К.Ж. Гуз, 
О.Г. Ільченко, В.С. Коваленко, Л.М. Рибалко. – Київ : Пед. думка, 
2009. – 356 с. 

20,0 

 Рибалко Л.М. Біологія. Робочий зошит : навч. посібн. для 8 кл. 
загальноосвітн. навч. закл./ Л.М. Рибалко — Полтава: Довкілля-К, 
2009. — 76 с. 

4,11 

Фахові з 
переліку 

ВАК видання 
5/4,5 

Гуз К.Ж. Взаємозв’язок компетентності майбутнього фахівця та його 
образу світу / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко // Реалізація європейського досвіду 
компететнісного підходу у вищій школі України : зб. наук. праць, Київ : 
Педагогічна думка, 2009. – С. 114-117. 

1,0 

 Гуз К.Ж. “Природознавство” – предмет профільної школи / К.Ж. Гуз, 
В.Р. Ільченко // Педагогіка і психологія формування творчої 
особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко 
(голов. ред.) та ін., Запоріжжя. –  2009. – Вип. 54. – С. 100-106.  

1,0 

 Гуз К.Ж. Розумове вихання у профільній школі / К.Ж. Гуз // 
Педагогіка і  психологія формування творчої особистості: проблеми і 
пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін., 
Запоріжжя. –  2009. – Вип. 53. – С. 167-171. 

1,0 

 Сігіда Т.В. Психолого-педагогічні основи використання художніх 
образів на уроках природознавчих дисциплін в гуманітарних класах 
профільної школи / Т.В. Сігіда // Педагогіка і психологія формування 
творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. 
Сущенко (голов. ред.) та ін., Запоріжжя. –  2009. – Вип. 55. – С. 202-
204.   

0,5 

 Рибалко Л.М. Еколого-еволюційний підхід як методологія пізнання 
цілісності живої природи / Л.М. Рибалко // Педагогіка і психологія 
формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / 
редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. –  2009. – Вип. 
54. – С. 364-368. 

1,0 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

11/10,5 

Ільченко В.Р. Цілісність змісту освіти як умова вирішення 
сьогоденних суспільних проблем / В.Р. Ільченко // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 5-7.  1,0 

 Рибалко Л.М. Основи методики формування цілісних знань про живу 1,0 
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природу / Л.М. Рибалко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 2-3 
(91-92). – С. 41-45. 

 Рибалко Л.М. Основи методики викладання біологічної компоненти 
інтегрованого курсу “Природознавство” в основній та профільній 
школах / Л.М. Рибалко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). 
– С. 74-76. 

1,0 

 Гуз К.Ж. Цілісність знань про природу – основна якість природничо-
наукової освіти учнів профільної школи / К.Ж. Гуз // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 1 (90). – С. 76-79. 

1,0 

 Сігіда Т.В. Художній образ як невід’ємна складова образу світу учня / 
Т.В. Сігіда // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 1 (90). – С. 51-54. 0,5 

 Ільченко О.Г. Кабінет природознавства як умова забезпечення 
засобами навчання природничих дисциплін / О.Г. Ільченко // Імідж 
сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 73-74. 

1,0 

 Бородай П.С. Особливості підготовки вчителів природознавства до 
викладання хімічної складової предмету природознавство у 
загальноосвітній школі / П.С. Бородай // Імідж сучасного педагога. – 
2009. – № 4 (93). – С. 28-31. 

1,0 

 Гуз К.Ж. Методологічні основи формування змісту освіти та 
підготовки майбутніх вчителів інтегрованих курсів / К.Ж. Гуз // Імідж 
сучасного педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 26-28. 

1,0 

 Сігіда Т.В. Методологічні основи підготовки вчителів 
природознавства до використання знань з предметів інших освітніх 
галузей в навчальному процесі / Т.В. Сігіда // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 28-31. 

1,0 

 Ільченко В.Р. Цілісність змісту освіти як умова вирішення 
сьогоденних суспільних проблем / В.Р. Ільченко // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 5-7. 

1,0 

 Коваленко В.С. Інтеграція природничо-наукових знань як умова 
досягнень нанотехнологій / В.С. Коваленко // Імідж сучасного 
педагога. – 2009. – № 4 (93). – С. 3-5. 

1,0 

Матеріали 
конференцій 

14/2,6 
 
 

Ільченко В.Р Структура та зміст підручника з природознавства для 10 
класу профільної школи / В.Р. Ільченко // Зміст і технології шкільної 
освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т 
педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. думка, 2009. – 
С. 116-118. 

0,15 

 Ільченко В.Р. Самостійна робота учнів як метод навчання / В.Р. Ільченко 
// Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній 
школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : 
Астрая, 2009. – С. 145-147. 

0,15 

 Ільченко В.Р Структура та зміст підручника з природознавства для 10 
класу профільної школи / В.Р. Ільченко // Зміст і технології шкільної 
освіти  : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т 
педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р.  – Київ : Пед. думка, 2009. – 
С. 45-47. 

0,15 

 Рибалко Л.М. Структура і зміст біологічної компоненти підручника 
“Природознавство-10” для профільної школи / Л.М. Рибалко // Зміст і 
технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. 
конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. 
думка, 2009. – С. 111-112. 

0,5 

 Коваленко В.С. Хімічна складова інтегрованого курсу 
“Природознавство” для профільної школи / В.С. Коваленко // Зміст і 
технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. 
конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р. – Київ : Пед. 

0,15 
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думка, 2009. – С. 156-157. 
 Ільченко О.Г. Природо відповідність навчального середовища учнів 

профільної школи / О.Г. Ільченко // Зміст і технології шкільної освіти : 
зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН 
України, 3 квітн. 2009 р.  – Київ : Пед. думка, 2009. – С. 158-159.  

0,15 

 Гуз К.Ж. Структура та зміст методичного посібника “Концепції та 
методичні моделі природознавства у профільній школі” / К.Ж. Гуз // 
Зміст і технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. 
наук. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітн. 2009 р.  – Київ : Пед. 
думка, 2009. – С. 47-49. 

0,15 

 Сігіда Т.В. Педагогічні основи використання літературних творів у 
підручнику “Природознавство” для 10 класу / Т.В. Сігіда // Зміст і 
технології шкільної освіти : зб. наук. праць за матеріалами звіт. наук. 
конф. / Ін-т педагогіки АПН України, 3 квітня 2009 р. – Київ : Пед. 
думка, 2009. – С. 160-162. 

0,15 

 Гуз К.Ж. Взаємозв’язок компетентності майбутнього фахівця та його 
образу світу / К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко // Реалізація європейського 
досвіду компететнісного підходу у вищій школі України : зб. наук. 
праць. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – С. 114-117. 

0,15 
 
 
 
 

 Гуз К.Ж. Методична система формування цілісності знань про 
природу / К.Ж. Гуз // Методика викладання природничих дисциплін у 
вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – 
Полтава : Астрая, 2009. — С. 118-120. 

0,15 

 Ільченко В.Р. Самостійна робота учнів як метод навчання / В.Р. Ільченко 
// Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : 
міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. — 
С. 124-127. 

0,2 

 Ільченко О.Г. Роль навчального середовища у формуванні образу світу 
учня / О.Г. Ільченко // Методика викладання природничих дисциплін у 
вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – 
Полтава : Астрая, 2009. — С. 141-143.  

0,15 

 Рибалко Л.М. Технологія впровадження методики формування цілісних 
знань про живу природу в загальноосвітній школі / Л.М. Рибалко // 
Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : 
міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. — 
С. 144-147.  

0,2 

 Сігіда Т.В. Міжгалузева інтеграція як засіб формування цілісного 
світогляду, цілісного образу світу / Т.В. Сігіда // Методика викладання 
природничих дисциплін у вищій і середній школі : міжнар. наук.-практ. 
конф., 25-26 черв. 2009 р. – Полтава : Астрая, 2009. — С. 148-150.  

0,2 

ВСЬОГО 39 праці, ОБСЯГ В УМ. ДРУК. АРК –  130, 11
Центр педагогічних  інновацій та інформації 

Фахові з 
переліку 

ВАК видання 

1/0.2 

Сиротенко Г.О.  Тренінги з планування розвитку сучасної школи 
[Текст] / Г.О. Сиротенко // Постметодика. – 2009. – № 4 (88). – С.20-
22. 0.2 

Матеріали 
конференцій 

3/6.85 

Сиротенко Г.О. Робочі матеріали конференції “План розвитку 
сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка” / упорядники : 
Г.О. Сиротенко, О. М. Мартинець. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 44 с.  2.5 
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 Сиротенко Г.О. Робочі матеріали для тренінгу:  Планування розвитку 
школи. Робочі матеріали для тренінгу / упорядники : Г.О. Сиротенко, 
О. М. Мартинець. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 44 с.  

2.5  

 Сиротенко Г.О. Робочі матеріали тренінгу: Оцінювання як 
поліпшення роботи школи. Робочі матеріали для тренінгу / 
Упорядники: Г.О. Сиротенко, О.М. Мартинець – Полтава : ПОІППО, 
2009. – 39 с.  

     1.85  

ВСЬОГО 4 праці, ОБСЯГ В УМ. ДРУК. АРК –  6,87
Відділ гуманітарних дисциплін 

Фахові з 
переліку 

ВАК видання 
2/0,12 

Міщенко І. Відзначення 300-річчя національного повстання за 
незалежність та 300-річчя Полтавської битви / І. Міщенко // Імідж 
сучасного педагога. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– № 4(93). –– С.77. 0,04 

 Міщенко І. До питання щодо вивчення  повстання за незалежність на 
чолі з Іваном Мазепою та  Полтавської битви у загальноосвітніх 
навчальних закладах / І. Міщенко // Постметодика. –– Полтава : 
ПОІППО, 2009. –– № 4(88). –– С.55–57. 

0,08 

Газетні і 
журнальні 
публікації 
2/0,19 

Коваленко О.П. Шлях до ефективного навчання. // Освіта Полтавщини  –  
Полтава :  ПОІППО,  2009. –  № 19. –  С. 65  –  68. 0,07 

 Чирка В.В Усе починається з любові: остання загадка Гоголя / В.В.Чирка  
// Постметодика. –  Полтава : ПОІППО,  2009.  –-  № 3 (87). –  С. 49 – 51. 0,12 

Тексти в 
книгах 
1/0,08 

Коваленко О.П. Через компетенції - до мовно грамотної особистості 
/О.П.Коваленко //Формування ключових життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання. – Полтава : ПОІППО, 2009. 

0,08 

Матеріали 
конференцій 
1/0,06 

Коваленко О.П.  Проблемно-ситуативні завдання - шлях до формування 
монологічного та діалогічного мовленняя школярів  / О.П.Коваленко //  
Збірник наукових праць ПДПУ. –   Полтава : Освіта. –- 2009. –- С. 112–
117. 

0,06 

Редаговані 
праці 
1/4 

Художній світ Гоголя :  [ зб. наук.-метод. матеріалів / упоряд. В.В.Чирка]. 
–   Полтава : ПОІППО,  2008.  –-  168 с.. 4 

ВСЬОГО  7  ст.  ОБСЯГИ - 7, 5
Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Газетні і 
журнальні 
публікації 

6/2,2 

Крилевець М.П. Сучасні проблеми наступності дошкільної і початкової 
освіти. // Крилевець // Постметодика – № 1. – 2009. –С. 7-13 0,3 

 Крилевець М.П.  На навчання з 4-х років. // Крилевець // Постметодика –  
№5-6. -2009. –С. 37-42 0,3 

 Сімон О.П. Методична робота в системі дошкільної освіти за базовою 
Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». //  Крилевець 
// Постметодика –  №1. – 2009. – С. 13-17 

0,3 

 Пасяда М.І. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу у вихованні 
дітей.//Освіта Полтавщини: Часопис №18 0,3 

 Пасяда М.І. Формування логіко-математичної компетентності  у дітей 
дошкільного віку//Освіта Полтавщини: Часопис №20 0,5 

 Крилевець М.П. Чим живе початкова школа? //Освіта Полтавщини: 
Часопис №20 0,5 

ВСЬОГО 6 праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  2,2
Відділ методики виховання 

Монографія, 
посібники 

Гелеверя Р. О. Збірник текстів з російської мови для 7-9 класів. Гоголь 
і  Полтавщина / Гелеверя Р.О., Бойченко Л. А.  –– Полтава : ПОІППО, 

3,2 
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3/25,6 2009. –– 76 с. 
 Баландіна Н.Ф. Гоголь на уроках русского языка: украинская 

тематика: Учебное пособие / Баландіна Н. Ф., Волошко О. В., 
Гелеверя Р.О. –– Полтава : ПОІППО, 2009. – 130 с. 

5,4 

 Лобач О. О. Музичне краєзнавство Полтавщини: від витоків до 
сьогодення / О. Лобач, Л. Халецька. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 
360 с. 

17 

Фахові з 
переліку 
ВАК видання 
4/1,29 

Настенко Н. В. Дозвілля на радість всім, на користь іншим  / Н. В. 
Настенко  // Імідж сучасного педагога . –– Полтава : ПОІППО, 2009. –
–  № 5–6 (91–92). –– С. 68-71 

0,2 

 Настенко Н. В. , Олексієнко С. В. Із днем першої зрілості / Н. В. 
Настенко, С. В. Олексієнко  // Імідж сучасного педагога. –– Полтава : 
ПОІППО, 2009. ––  № 4 (93). –– С. 71–73. 

0,14 

 Настенко Н. В., Співак Л. С., Яценко Т. В.  / Н. В. Настенко, Л. С. 
Співак, Т. В. Яценко   // Постметодика. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –
– № 4(88). –– С. 28-37 

0,45 

 Халецька Л.Л. Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках освітньої галузі «Естетична культура» / Л. Л. 
Халецька // Постметодика. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– ? с. –– С.?? 

0,5 ? 

Тексти в 
книгах 
1/018 

Гелеверя Р. О. Компетентнісний підхід у викладанні російської мови 
як засіб виховання соціально активної особистості / Р. О. Гелеверя // 
Формування ключових життєвих компетентностей у прцесі 
профільного навчання / Упор. Пашко Л.Ф., Корягіна Н. В., Сімоненко 
Л. І. –– Полтава : ПОІППО, 2009. –– 144 с. –– С. 54-57 

0,18 

Матеріали 
конференцій 
2/0,32 

Настенко Н. В. Використання інноваційних технологій у виховній 
роботі в цілому та роботі бібліотеки зокрема / Н. В. Настенко  // 
Великий син двох народів з нагоди відзначення    200-річчя від дня 
народження  М. В. Гоголя: матеріали обласної  науково-практичної 
конференції, 25 березня 2009 р. –– Полтава. ––  НМУПТО, 2009. –– 
32–36 с.  

0,18 

 Гелеверя Р. О. Використання інноваційних технологій у  роботі 
шкільної  бібліотеки  / Р. О. Гелеверя  // Великий син двох народів з 
нагоди відзначення    200-річчя від дня народження  М.В.Гоголя: 
матеріали обласної  науково-практичної конференції, 25 березня 2009 
р. –– Полтава. ––  НМУПТО, 2009. –– 36-39 с.  

0, 14   

Редаговані 
праці      
3/17,55 

Співпраця освітня, батьківської громадськості щодо поліпшення 
суспільної моралі  / упор. Н. В. Настенко, О. О. Сень. –– Полтава : 
ПОІППО, 2009. –– 50 с. 

2,3 

 Випускний вечір у школі – 2009. На допомогу вчителю / упор. Н. В. 
Настенко. –– Полтава : ПОІППО, 2009. – 92 с. 

3,8 

 Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів України / упор. Н. В. Настенко, Г. А. Каліберда. –
– Полтава: ПОІППО, 2009. –– 92 с. 

11,45 

ВСЬОГО 13  праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  44,94
Відділ природничих дисциплін 

Матеріали 
конференцій 

4/25,62 

Буйдіна О. О. «Візуальна наочність на уроках хімії як засіб розвитку 
пізнавальної самостійності учнів» // Теорія і практика сучасного 
природознавства : зб. наук. праць – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 
2009. – С. 86-88. 

0,24 

 Буйдіна О. О. Організація самостійної роботи школярів на уроках хімії як 
ефективний засіб допрофільної підготовки / О. О. Буйдіна  0,179 

 Буйдіна О. О. Поняття самоосвітньої компетентності школяра // 
Менделєєвські читаня : Збірник наукових праць регіонального науково- 0,2 
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практичного семінару. – Полтава : 2009. – С. 108-110. 
 Козак І.О. Біологія 10 клас. Поурочне планування. Конспекти уроків 

[Текст] : мтод. посіб. для вчителів біології / І.О.Козак, Т.І.Вестя, 
Т.О.Феоктистова, Л.С.Чірікова-Зоріна. – Полтава : ПОІФППО, 2008. – 
208 с. 

25 

Газетні і 
журнальні 
публікації  

3/ 2,95 

 Інеса Борисівна Гарус. Про моніторинг якості математичної освіти 
основної та старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах 
Полтавської області у 2008 році. Математична газета №1-2.Київ: 
2009.- С. 14-24 

0,45 

 Каталог освітніх Інтернет-ресурсів / Упор. Іщенко Л.М., Кирилюк 
М.В., Шостя С.П. / Полтава: ПОІППО, 2009. – 40 с. 2,5 

 Ірина Олексіївна Козак. Формування життєвих навичок у навчальних 
закладах Нідерландів. Постметодика " №5-6 (89-90). Полтава. 2009 - 
42-47 

 

ВСЬОГО 7 праць, ОБСЯГ В УМ.ДРУК.АРК –  28,57
 

3. Перелік матеріалів про діяльність ПОІППО у ЗМІ за 2009 р.(Стоцька О.В., 
Александрова Л.А.) 
 
ЕФІРНІ ЗМІ 

Конкурс знавців української мови  ім. П.Яцика 
Полтавське медучилище.  31 січня 2009 року  

1. ОДТРК ЛТАВА. Сюжет у програмі новин. 
2. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
 

Майстер-клас з вишивання Макаренківського рушника 
ПОІППО, 18 лютого 2009 року 

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет Оксани Кошової. 
2. ОДТРК «Лтава». Сюжет Наталії Рясної. 
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин Ярослава Дем’яненка. 
 

Розширене засідання підсумкової колегії Головного управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації з питання «Підсумки роботи відділів  осівти, установ, закладів освіти 

області в 2008 році  та основні завдання на 2009 рік 
ОЦЕВУМ, 19 лютого 2008 року 

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет у програмі новин. 
2. ОДТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин. 
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин Ярослава Дем’яненка. 

 
Урочиста церемонія відкриття обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу   

“Учитель року-2009” 
23 лютого 2009 року 

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет  Вячеслава Джигана. 
2. ОДТРК «Лтава». Сюжет Дмитра Купчені. 
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин Тетяни Глушко. 

 
Всеукраїнський конкурс «Вчитель року» - номінація «Інформатика» 

 Кременчуцьке педучилище, 13-21 березня 2009 року 
1. ОДТРК «Лтава». Сюжет Наталії Рясної. 

 
 



 106

ДЕНЬ Землі 
ПОІППО,  26 березня 2009 року  

1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет    Діани Литвиненко. 
2. ОДТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин. 
 
Всеукраїнська науково-практична конференція  «Впровадження інноваційних технологій в 

організацію забезпечення навчальною літературою закладів освіти України» 
ПОІППО, 3-5 квітня 2009 року 

1. ОДТРК «Лтава». Сюжет Володимира Дряпака, оператор - Залеський Сергій. 
 

Обласна серпнева конференція 
ОЦЕВУМ, 21 серпня 2009 року 

2. ОДТРК «Лтава». Сюжет Євгенії Катьонки. Оператор – Кислиця Олександр. 
3. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Управління адаптивною школою: здобутки і 
перспективи” 

21-22 жовтня 2009 року , гімназія № 17 
1. ТОВ «Студія «Місто».  Сюжет у програмі новин. 
2. ОДТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин. 
 

Презентація книги Михайла Олефіренка «Пора цвітіння терну» 
27 листопада 2009 року,  ПОІППО 

1. ОДТРК «Лтава». Сюжет у програмі новин. 
2. Обласне радіо. Сюжет у програмі новин. 

 
ДРУКОВАНІ та ЕЛЕКТРОННІ ЗМІ 
 

Майстер-клас з вишивання Макаренківського рушника 
ПОІППО, 18 лютого 2009 року 

1. Полтавці вишивали червоними нитками Макаренківський рушник  // Обласне комунальне 
інформаційне агентство "Новини Полтавщини" – Новини, 
http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=News&in=cat&id=4 
 

Розширене засідання підсумкової колегії Головного управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації з питання «Підсумки роботи відділів  осівти, установ, закладів освіти 

області в 2008 році  та основні завдання на 2009 рік 
ОЦЕВУМ, 19 лютого 2008 року 

1. Дітей забиратимуть з вулиць у заклади позашкільної освіти // Обласне комунальне 
інформаційне агентство "Новини Полтавщини" – Новини, 
http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=News&in=view&id=12810 
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Урочиста церемонія відкриття обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу   
“Учитель року-2009” 23 лютого 2009 року 

1. Кращих учителів Полтавщини назвуть у четвер // Обласне комунальне інформаційне 
агентство "Новини Полтавщини" – Новини  
http://www.regionnews.poltava.ua/index.php?go=News&in=view&id=12900  

 
Обласна серпнева конференцыя 
ОЦЕВУМ, 21 серпня 2009 року 

1. Бездубна В. Освітяни готові до навчального року / Вікторія Бездубна // Зоря Полтавщини – 
2009. – № 121, 28 серпня. 

 
Регіональна конференція "План розвитку сучасної школи: діалог, менеджмент, педагогіка" 
туристично-оздоровчий комплекс «Зелена діброва» (с. Копили Полтавського р-ну), 21 – 22 

вересня 2009 року 
1. Петро Ворона: "«Школа повинна бути націлена на дитину, а не на збереження робочого місця 

вчителя" // http://oblrada.pl.ua/index.php?newsid=3785 
2. Петро Ворона: "«Школа повинна бути націлена на дитину, а не на збереження робочого місця 
вчителя" // Обласне комунальне інформаційне агентство "Новини Полтавщини"  
http://www.regionnews.poltava.ua 
 

Новини з навчальних закладів. Методисти ПОІППО взяли участь 
1. У Решетилівській гімназії відкрили літературну вітальню // Решетилівський вісник. – 2009, 16 
жовтня. 

 
Обласний конкурс-парад серед старшокласників «Літературні герої 

Котляревського»Літературно-меморіальний музей  І.Котляревського, 8 жовтня 2009 року 
1. Гринь М. Щирі, закохані в слово, талановиті  / Марія Гринь // Наше слово. – 2009 – № 10 (33). 
– 2009.  

 
День працівників освіти – прес-конференнція в ПОІППО 

1.  Матяшова З. Підвищити статус педагога / Зінаїда Матяшова  // Полтавський вісник. – 2009. – 
№ 41 (1056), 9 жовтня. 
2. Віценя Л. Біла книга національної освіти України, або Якого кольору проблеми педагога. 
Інтерв’ю з Віталієм Селюком / Лідія Віценя  // Зоря Полтавщини. – 2009. – 19 жовтня. 
3.  Віценя Л. У контексті викликів сучасного світу / Лідія Віценя  // Зоря Полтавщини. – 2009. – 
№ 144, 6 жовтня. 

 
День української писемності та мови 

9 листопада 
Коваленко О.  Завдяки слову люди збагнули світ і своє місце в ньому / Ольга Коваленко // Зоря 
Полтавщини. – 2009. – № 66-167, 6 листопада. 
Повідомлень на РАДІО  
Обласне радіо 

6 
6 

Повідомлень на ТБ  
ТРК „Лтава”  
ТОВ „Студія «Місто”  
ТРК ІРТ  

15 
10 
5 
0 

Повідомлень у друкованих та електронних ЗМІ  
Місцеві (обласні)  
Всеукраїнські електронні  

12 
7 
5 
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4. Перелік методичних рекомендацій ПОІППО підготовлених у 2009 р. 
(Шарлай Т.В.) 

1. Автор Назва Ким, коли 
затверджено 

Обсяг Форма 
поширення 

Відділ гуманітарних дисциплін 
2. Міщенко І.О. Про проведення у 

загальноосвітніх 
навчальних закладах 
області Місячника 
правової освіти 

проректором, 
лист від 

09.10.09 №963 

2 с. Ел. пошта 
 

3. Міщенко І.О. Про проведення у 
загальноосвітніх 

навчальних закладах 
області Всеукраїнського 

тижня права 

проректором, 
лист від 

09.10.09 №964 

2 с. Ел. пошта 
 

4. Міщенко І.О. Про особливості 
викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін у 
2009-2010 н.р. 

проректором, 
лист від 
19.08.09 

4с. Ел. пошта 
 

5. Цехановська 
В.О. 

Про особливості 
викладання іноземної 
мови у 2009-2010 н.р. 

проректором, 
лист від 19.08. 

1 с. Ел пошта 

6. Коваленко О.П. Про особливості 
викладання  української 
мови і літератури  у 2009-

2010 н.р. 

проректором, 
лист від 19.08. 

1,5 с. Ел пошта 

7. Чирка В.В. Про особливості 
викладання  зарубіжної 
літератури  у 2009-2010 

н.р. 

проректором, 
лист від 19.08. 

1 с. Ел. пошта 

Відділ методики виховання 
8. Кирієнко М.І. Методичні рекомендації 

до обласного семінару-
практикуму «Оптимізація 
навчально-виховного 

процесу з фізичної культури 
та «Захисту Вітчизни» 

Проректором 
лист від 
23.09.09 

1 с. Роздані на 
семінарі /тир.50/ 

9. Кирієнко М.І. Методичні рекомендації з 
фізичної культури та 
предмета «Захист 

Вітчизни» до 2009/2010 
навчального року 

Проректором 
лист від 

18.08.09 № 782 

19 с. Направлено 
електронною 
поштою 

10. Гелеверя Р.О. Методичні рекомендації 
до обласного семінару 
щодо впровадження 
автоматизованих 
бібліотечно-

інформаційних систем 
«Марк» та «Ірбіс» у 

роботу шкільних бібліотек 
області 

Проректором 2 с. Роздані на 
семінарі в 

електронному та 
паперовому 
варіанті 
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11. Настенко Н.В. Про організацію та 
проведення свята 

випускного вечора у 
навчальному закладі 

Ректором 
лист від 2.04.09 

№ 413 

6с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

12. Настенко Н.В. Про профілактичні заходи 
щодо збереження життя і 

здоров’я учнів 
загальноосвітніх  

навчальних закладів 
області під час літнього 

відпочинку та 
оздоровлення 

Ректором 
лист від 6.04.09 

№ 417 

6с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

 

13. Настенко НВ. Про відзначення 
створення комсомолу 

України 

Ректором 
лист від 3.05.09 

 № 588 

4с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

14. Настенко Н.В. Про основні аспекти 
виховної роботи 

відповідно до Програми 
«Основні орієнтири 
виховання учнів» 

Ректором 
лист від 

12.08.09 № 770 

4с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

15. Настенко Н.В. Про організацію та 
проведення свята «День 
знань» у загальноосвітніх 
навчальних закладах 
області та щодо 

проведення першого уроку 
«Моя Україна – незалежна 
і вільна, я з нею пов’язую 

доля свою» 

Начальником 
ГУОН лист від 
14.08.09 № 03-

04-06/1228 

6с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

16. Настенко Про проведення 
профілактичної бесіди з 

учнями щодо 
попередження виникнення 
захворювань на грип А/Н 

№1 

Ректором 
лист від 8.09.09 

№ 847 

8с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

17. Настенко Н.В. Про отруєння 
дикорослими грибами 

Ректором 
лист від 
29.10.09 
№ 1038 

8с. Направлені 
електронною 
поштою на 
відділи 

(управління) 
освіти 

Відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
18. Крилевець М.П. Методичні рекомендації 

щодо організації 
діяльності початкової 
школи  в 2009-2010 н.р 

проректором, 
лист від 
21.08.09 

4 с. Ел. пошта 
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19. Тимошенко Н.П. Методичні рекомендації 
щодо організації 

навчально-виховного 
процесу в 

спеціальнихЗНЗ. 

проректором , 
лист від 
21.08.09 

4 с. Елект.пошта 

20. Пасяда М.І., 
Корф І.В. 

 

Методичні рекомендації 
до нового 2009-2010 

навчального року згідно 
вимог нової Базової 

програми розвитку дитини 
дошкільного віку  "Я у 

Світі" 

проректором, 
лист від 
21.08.09 

 Елект. пошта 

21. Корф І.В. Методичні рекомендації 
на літній оздоровчий 

період 

проректором 
лист від 
10.06.09 

 Елект.пошта 

Відділ природничих дисциплін 
22. Гарус І.Б. Методичні рекомендації 

про вивчення математики 
у 2009-20010 навчальному 

році 

проректором, 
лист від 
13.08.09   
№ 773 

2 с Ел. пошта 
 

23. Гарус І.Б. Методичні рекомендації 
обласного семінару (21-

22.05.09.) на тему 
„Позакласна та 

позашкільна робота в 
розвитку математичної 

освіти”. 

проректором 
лист від 
15.05.09   

 

1 с. Диски (35 шт.) 

24. Шостя С.П. Інструктивно-методичні 
рекомендації про 

викладання фізики та 
астрономії у 2009-2010 

навчальному році 

проректором, 
лист від 
13.08.09   
№ 773 

6 с. Ел. пошта, сайт 
для вчителів 
фізики та 
астрономії 

(www.fizyka-
poltava.at.ua) 

25. Буйдіна О.О. Методичні рекомендації 
про вивчення хімії у 2009-
20010 навчальному році 

проректором, 
лист від 
13.08.09   
№ 773 

5 с. Ел. пошта, 
сайт "Хімічна 

освіта 
Полтавщини" 

26. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації 
щодо організації 

навчально-виховного 
процесу з інформатики у 

загальноосвітніх 
навчальних закладах 
області у 2009-2010 
навчальному році 

Ректор  
лист від 
13.08.09   
№ 773 

8 с. Е-mail 

27. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації 
щодо оформлення класних 

журналів (сторінка 
інформатика) у 2009-2010 

навчальному році 

Ректор 
лист від 
13.08.09   
№ 773 

  

1 
стор. 

Е-mail 
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28. Кирилюк М.В. Методичні рекомендації до 
обласного семінару 

«Інформатика в системі 
профільного навчання» 

Ректор  
лист від 
14.09.09   
№ 868 

2 с. Збірка 
матеріалів 
семінару 
(тир.40) 

29. Козак І.О. Методичні рекомендації 
обласного науково-
практичного семінару 
"Розвиток біологічної 
освіти: проблеми і  
перспективи. 

проректором, 
лист від 
13.08.09   
№ 773 

1 с. Диски (35 шт.) 

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
30. Сухенко Я.В., 

Лук’яненко Н.О. 
 

Методичні рекомендації 
щодо розробки та 

поширення методичних 
матеріалів як одного з 
напрямків діяльності 
фахівця психологічної 

служби 

лист ПОІППО 
від 07.04.09 р. 
за № 420 

0,3 Ел. пошта 
 

31. Сухенко Я.В. Методичні рекомендації 
щодо експертної 

діяльності психологічної 
служби 

лист ПОІППО 
від 22.07.2009 
р. за № 754 

0,2 Ел. пошта 
 

32. Муліка К.М. Методичні рекомендації 
щодо використання 

відеофільму 
антинаркотичного змісту 
«Правда про наркотики» 
від громадської організації 
«Нарконон» (м. Харків) у 
навчальних закладах 

області 

лист ПОІППО 
від 23.02.2009 
р. за № 197 

0,1 Ел. пошта 
 

33. Муліка К.М. Методичні рекомендації 
щодо виконання Програми 
професійної орієнтації 

учнівської молоді області 
на здобуття актуальних на 
ринку праці професій та 
спеціальностей у 2008-

2010 р. р. 

лист ПОІППО 
від 16.07.2009 
р. за № 748 

0,2 Ел. пошта 
 

5. Перелік наказів ректора ПОІППО з основної діяльності 2009 р. (Канцелярія) 
 
№ Дата Зміст наказу 
1. 10.01 Про організацію стажування Овчаренко І.П. 
1/1 10.01 Про призначення відповідального за експлуатацію теплових установ і мереж 
2. 13.01 Про зарахування слухачів курсів  
3. 16.01 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики 
4. 16.01 Про проведення І-го та ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2009» 
5. 16.01 Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2008-2009 н.р. 
6. 19.01 Про організацію стажування Пшинки М.В. 
7. 19.01 Про зарахування слухачів курсів 
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7/1 19.01 Про створення постійної інвентаризаційної комісії на 2009 р. 
8. 19.01 Про закріплення кураторів з районними (міськими) методичними кабінетами на 2009 р. 
9. 19.01 Про відзначення 100-річчя від Дня народження Степана Бандери 
10. 19.01 Про організацію стажування Ландик І.В. 
11. 19.01 Про організацію стажування Алефіренко Л.Б. 
12. 19.01 Про встановлення норм витрат палива на автомобіль Gelly 
13. 20.01 Про затвердження плану заходів з профілактики поширення ксенофобських і 

расистських проявів серед дітей, учнівської молоді  
14. 20.01 Про нагородження  
15. 20.01 Про обов’язки Шарлай Т.В. 
16. 23.01 Про випуск слухачів курсів  
17. 26.01 Про організаційні заходи щодо забезпечення охорони праці та пожежної безпеки  
18. 26.01 Про організацію служби охорони праці  
18/1 26.01 Про призначення відповідальної особи за електричне господарство (Литвиненко О.О.) 
19. 27.01 Про призначення відповідального по проведенню заходу 
20. 27.01 Про зарахування слухачів курсів 
21. 27.01 Про організацію стажування Зінченко І.М. та Андрейко К.О. 
22. 27.01 Про зміни назви структурного підрозділу ПОІППО 
23. 27.01 Кадрове питання (про зміну посади методиста Васильєва В.Д.) 
24. 27.01 Про організацію педпрактики Гладкої Т.І.  
25. 27.01 Про зміну в складі фахового журі ІІ (обласного) туру конкурсу «Учитель року – 2009» 
26. 27.01 Про виконання обов’язків ректора інституту 
27. 27.01 Про визначення робочих місць (Васильєва В.Д., Мартинець О.М.) 
28. 27.01 Про оплату за проживання в гуртожитку ПОІППО вчителів, що проходять курси 

підвищення кваліфікації 
29. 27.01 Про організаційно-методичне забезпечення проведення IV етапу ІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови ім.. П.Яцика 
30. 30.01 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації  
31. 02.02 Про участь ПОІППО та ЗНЗ у 12 Міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 

2009» (25-27 лютого 2009 р., м.Київ) 
32. 02.02 Про затвердження складу тендерного комітету 
33. 02.02 Про проведення проблемних курсів «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу 

педагога» 
34. 03.02 Про зарахування слухачів курсів  
35. 03.02 Про нагородження 
36. 03.02 Про проведення обласної наради-семінару «Діяльність дитячо-юнацьких організацій на 

Полтавщині» 
37. 03.02 Про заходи щодо виконання обласної програми видавничої діяльності ПОІППО та 

КПУ ім.А.С. Маккренка для науково-методичного забезпечення регіонального 
компоненту освіти на 2008-2009 роки, обласної програми «Болонський процес і вища 
освіті Полтавщини» та плану роботи ПОІППО у 2009 році 

38. 06.02 Про випуск слухачів курсів  
38/1 06.02 Про відгули за роботу у вихідні дні 
39. 09.02 Про видання науково-методичного журналу «Постметодика» 
40. 09.02 Про організацію стажування Шевченко Л.П. 
41. 10.02 Про зарахування слухачів курсів 
42. 13.02 Про випуск слухачів курсів 
43. 13.02 Про проведення тренінгу в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські 

платформи освітніх реформ в Україні» з теми: «Планування розвитку сучасної школи 
27-28 лютого 2009 р.» 

44. 13.02 Про затвердження технічних завдань на розробку науково-дослідної роботи ПОІППО 
на 2009 р. 

45. 13.02 Про проведення обласного постійнодіючого семінару-практикуму «Роль професійної 
орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей» 
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46. 13.02 Про зміну в складі фахового журі ІІ (обласного) туру конкурсу «Учитель року – 2009» 
47. 16.02 Про оплату праці 
48. 16.02 Про організацію стажування Гринь С.В. 
49. 17.02 Про зарахування слухачів курсів 
50. 17.02 Про відповідального за копіювальні роботи (Момот М.О.) 
51. 20.02 Про випуск слухачів курсів 
52. 20.02 Про проведення Всеукраїнської-науково-практичної конференції «Впровадження 

системи електронного обліку навчальної літератури та використання комп’ютерних 
технологій шкільними бібліотекарями і методистами» 

53. 20.02 Про відзначення 360-ї річниці подій, пов’язаних зі створенням Української козацької 
освіти 

54. 23.02 Про організацію стажування Моргуна В.Ф. 
55. 23.02 Про організацію стажування Баландіної Н.Ф. 
56. 24.02 Про зарахування слухачів курсів 
57. 27.02 Про випуск слухачів курсів 
58. 27.02 Про організацію стажування методистів методичного кабінету управління освіти 

Полтавського міськвиконкому 
59. 03.03 Про організацію стажування Довгаль О.М. 
60. 03.03 Про проведення третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

- 2009» у Полтавській області 
60/1 03.03 Про зарахування слухачів курсів 
61. 03.03 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту у святкові 
62. 05.03 Про впровадження комп’ютерної навчальної системи 
63. 05.03 Про нагородження 
64. 06.03 Про випуск слухачів курсів 
65. 06.03 Про організацію стажування Гарічевої Н.О. 
66. 06.03 Про підготовку фільмів про ПОІППО 
67. 06.03 Про проведення двох триденних Всеукраїнських семінарів з методики інтегрованого 

вивчення економіки в шкільному курсі трудового навчання 
68. 06.03 Про проведення тренінгу в рамках українсько-нідерландського проекту «Громадські 

платформи освітніх реформ в Україні» з теми «Планування розвитку сучасної школи» 
69. 06.03 Про проведення третього (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 

- 2009» в Полтавській області 
70. 11.03 Про зарахування слухачів курсів 
71. 11.03 Про організацію стажування Бугаєвської О.В. 
72. 11.03 Про нагородження 
73. 11.03 Про оплату праці у лютому 2009 р. 
74. 13.03 Про випуск слухачів курсів 
75. 13.03 Про затвердження складу фахових комісій  
76. 13.03 Про участь у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008-

2009 н.р. 
77. 17.03 Про організацію стажування Юрченко С.Д., Костенко Н.О. 
78. 17.03 Про зарахування слухачів курсів 
79. 17.03 Про організацію стажування Данилюк Л.В. 
80. 20.03 Про випуск слухачів курсів 
81. 23.03 Про організацію стажування Степаненко Н.М. 
82. 23.03 Про нагородження Сімон О.П. 
83. 23.03 Про проведення інтегрованих курсів «Розвиток та саморозвиток творчого потенціалу 

вчителя-дослідника» 
84. 23.03 Про проведення Всеукраїнської-науково-практичної конференції «Управління 

адаптивною школою: здобуття і перспективи» 21-22 жовтня 2009 р. 
85. 23.03 Про безкоштовне розповсюдження художньої літератури 
86. 23.03 Про безкоштовне розповсюдження спеціальної навчальної літератури для дітей 

старшого дошкільного віку 
87. 23.03 Про організацію стажування Шкарупи Н.С. 
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88. 23.03 Про відзначення 70-річчя подій, пов’язаних з проголошенням карпатської України 
89. 24.03 Про проведення моніторингу якості підручників для 7-го класу ЗНЗ 
90. 24.03 Про відзначення 370-річчя від дня народження гетьмана України Івана Мазепи 
91. 24.03 Про зарахування слухачів курсів 
92. 27.03 Про випуск слухачів курсів  
93. 27.03 Про відзначення 65-ї річниці визволення України від фашистських загарбників і 

Перемоги у Великій Вітчизняній Війні 1941-1945 рр. 
94. 27.03 Про затвердження плану заходів щодо науково-методичного супроводу впровадження 

«Основний орієнтирів виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України» на 2009-2020 рр. 
95. 27.03 Про затвердження плану заходів на виконання рішення колегії МОН з питань стану і 

перспектив розвитку позашкільної освіти 
96. 31.03 Про зарахування слухачів курсів 
97. 03.04 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми 

підготовки вчителів до викладання інтегрованих курсів та їх навчально-методичне 
забезпечення» 

98. 03.04 Про подяку Кирилюк М.В. 
99. 03.04 Про навчання осіб, залучених до проведення ЗНО у 2009 р. 
100. 03.04 Про проведення моніторингового дослідження щодо формування в учнів 5-х та 11-х 

класів ЗНЗ світоглядних і загальнокультурних уявлень про небесні тіл та Всесвіт в 
цілому 

101. 03.04 Про випуск слухачів курсів 
102. 07.04 Про зарахування слухачів курсів 
103. 08.04 Про зміни у штатному розписі інституту 
104. 08.04 Про проведення виїзних курсів підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів 
105. 08.04 Про проведення обласного семінару-практикуму для методистів РМК (ММК) 
106. 08.04 Про зарахування слухачів курсів (Гадяцька школа-інтернат) 
107. 08.04 Про організацію стажування Вірсенко Т.С., Пилял В.В. 
108. 08.04 Про організаційно-методичне забезпечення порядку проведення випускних вечорів 
109. 08.04 Про здійснення моніторингу педагогічної діяльності в області у 2009 р. 
110. 08.04 Про оплату праці в березні 2009 р. 
111. 08.04 Про здійснення заходів з благоустрою існуючих зелених зон, парків 
112. 14.04 Про зарахування слухачів курсів 
113. 14.04 Про проведення зонального постійно-діючого семінару «Формування ключових 

життєвих компетентностей у процесі профільного навчання в ЗНЗ області» 
114. 14.04 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту 
115. 14.04 Про проведення обласного семінару-практикуму з проблеми «Формування 

технологічних компетеносностей на уроках трудового навчання» 
116. 14.04 Про закріплення автомобілів  
117. 17.04 Про випуск слухачів курсів  
118. 21.04 Про організацію стажування Яценко А.А. 
119. 21.04 Про навчальний візит до королівства Нідерланди в рамках українсько-нідерландського 

проекту «Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 10-11 травня 2009 р. 
120. 22.04 Про зарахування слухачів курсів 
121. 22.04 Про проведення обласного семінару-практикуму «Роль професійної орієнтації 

учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та 
спеціальностей» 

122. 24.04 Про випуск слухачів курсів 
123. 28.04 Про зарахування слухачів курсів 
124. 28.04 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту (травневі свята) 
125. 30.04 Про випуск слухачів курсів 
126. 30.04 Про проведення навчально-практичного тренінгу за темою «Створення та розвиток 

громадсько-активних шкіл» 13-14 травня 2009 р. 
127. 30.04 Про безкоштовну передачу часопису «Освіта Полтавщини» 
128. 30.04 Про затвердження плану заходів щодо відзначення 20-ї річниці створення Народного 

Руху України за перебудову 
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129. 06.05 Про зарахування слухачів курсів 
130. 07.05 Про організацію стажування Цимбал Н.І. 
131. 07.05 Про проведення обласного семінару «Школа-родина в дії» 
132. 07.05 Про виконання обов’язків ректора інституту 
133. 07.05 Про оплату праці 
134. 07.05 Про випуск слухачів курсів 
135. 15.05 Про використання службового транспорту (у вихідний день) 
135/1 15.05 Про проходження стажування Пашко Л.Ф. 
136. 15.05 Про нагородження Волошко О.В. 
137. 15.05 Про списання навчальної літератури, що не відповідає переліку діючих програм та 

підручників 
138. 18.05 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29 травня 2009 р. 
139. 18.05 Про організацію стажування Киричка О.Б., Зайченко Л.О., Васько К.С. 
140. 19.05 Про безкоштовне розповсюдження літератури 
140/1 19.05 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
141. 22.05 Про випуск слухачів курсів 
142. 25.05 Про організацію стажування Бузало К.І. 
143. 26.05 Про проведення обласного семінару «Інтегроване вивчення економіки в шкільному 

курсі трудового навчання» 
144. 26.05 Про науково-методичне забезпечення Всеукраїнського експерименту «Соціальна 

адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та 
розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання 

145. 26.05 Про підготовку серпневих заходів до початку нового 2009-2010 н.р. 
146. 26.05 Про організацію стажування Кучеренка В.М. 
147. 26.06 Про роботу курсів підвищення кваліфікації у червні-липні 2009 р. 
148. 28.05 Про внесення змін в організацію навчального процесу на курсах підвищення 

кваліфікації 29 травня 2009 р. 
149. 28.05 Про організацію стажування відповідно до листа Аграрної академії м. Полтава 
150. 28.05 Про участь методистів ПОІППО у польсько-українському проекті 
151. 29.05 Про випуск слухачів курсів 
152. 01.06 Про випуск слухачів курсів 
153. 01.06 Про організацію стажування Гришко О.І. 
154. 01.06 Про підведення підсумків роботи навчально-практичного тренінгу «Створення та 

розвиток громадсько-активної школи» (13-14 травня 2009р., м. Миргород) 
155. 01.06 Про відзначення кращих шкіл області за якісну організацію і проведення управлінської 

практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації ПОІППО директорів шкіл та їх 
заступників 

155/1 01.06 Про безкоштовне розповсюдження папок, ручок, блокнотів, буклетів, пакетів з 
логотипом ПОІППО 

156. 01.06 Про нагородження 
157. 01.06 Про виконання доручень ректорату інституту від 01.06.09р. «Про організацію 

зовнішнього незалежного оцінювання в Полтавській області у 2009р.»  
158. 01.06 Про безкоштовне розповсюдження матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Психолого педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика» 
(за ред.. Моргуна В.Ф.) 

158/1 02.06 Про зарахування слухачів курсів 
159. 05.06 Про проходження практики ученицею ПТУ-№10 м. Полтави на базі інституту 
160. 05.06 Про використання службового транспорту (у вихідний день) 
161. 05.06 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту 
162. 05.06 Про відклик з відпустки Золотухіної В.М. 
162/1 05.06 Випуск слухачів курсів 
163. 05.06 Про оплату праці у травні 
164. 10.06 Про зарахування слухачів крісів підвищення кваліфікації працівників 
165. 10.06 Про випуск слухачів курсів 
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166. 10.06 Про проведення тренінг-курсів «Принципи розвитку інноваційної діяльності» 
167. 10.06 Про відрахування слухачів курсів майстрів виробничого навчання та спеціальних 

дисциплін 
168. 12.06 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
169. 12.06 Про організацію стажування Костенко Т.М. та Гончар Л.М. 
169/1 15.06 Про призначення відповідального по проведенню заходу 
170. 15.06 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
171. 19.06 Про збільшення норм витрат паливно-мастильних матеріалів автомобіля GEELУ 
172. 19.06 Про нагородження 
173. 19.06 Про проведення спеціальної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 
174. 22.06 Про підсумки проведення обласного конкурсу учнівської творчості «Конституція 

України в моєму житті» 
174/1 22.06 Про відповідальність за кабінет 2.1 
175. 24.06 Про перенесення робочих днів та чергування по інституту 
176. 24.06 Про оплату праці у червні 
177. 24.06 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
178. 26.06 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
179. 26.06 Про проведення міжрегіонального тренінгу в рамках українсько-нідерландського 

проекту «Громадянські платформи освітніх реформ в Україні» з теми «Діалог в освіті: 
порозуміння, співпраця, зміни» 30 червня-2 липня 2009 р. 

180. 01.07 Про зарахування слухачів курсів  
181. 01.07 Про організацію стажування кадрового резерву (Калініченко І.О., Марченко О.К., 

Дідіченко Н.В.) 
182. 01.07 Про створення спеціальної дослідницької групи «Особливості організації 

життєдіяльності дошкільників згідно з Базовою програмою розвитку дитини «Я у 
світі» 

183. 07.07 Про призначення відповідальних за збереження техніки на літній період  
184. 08.07 Про випуск слухачів курсів 
185. 08.07 Про передачу автомобіля ВАЗ 21110 з балансу інституту на баланс навчально-

виховного комплексу інтернатного типу 
186. 08.07 Про тимчасову норму витрат паливно-мастильних матеріалів автомобіля GEELY 
187. 08.07 Про оплату праці у липні 2009 р. 
188. 17.07 Про випуск слухачів курсів 
189. 17.07 Про  підготовку до видання книги «Історія ПОІППО» 
190. 17.07 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів ДНЗ 
191. 20.07 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
192. 27.07 Про виконання обов’язків ректора інституту 
193. 03.08 Про завершення роботи спеціальної дослідницької групи «Метод. забезпечення. 

психологічного .супроводу дітей 6-річного віку при вступі до школи» 
194. 03.08 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
195. 11.08 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
196. 17.08 Про зарахування слухачів курсів підвищення кваліфікації 
197. 17.08 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
198. 17.08 Про відрахування слухачів курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків 

позашкільних закладів (дистанційна форма) 
199. 18.08 Про проведення моніторингу інформатизації загальної середньої освіти у Полтавській 

області 
200. 20.08 Про безкоштовне розповсюдження збірника «Різдво Христове зустрічаймо» 
201. 20.08 Про безкоштовне розповсюдження збірника «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 

класів України. Програмне та методичне забезпечення Полтавщини» 
202. 20.08 Про безкоштовне розповсюдження збірника «Програми з позашкільної освіти: 

науково-технічний напрям» 
203. 21.08 Про випуск слухачів курсів підвищення кваліфікації 
204. 25.08 Про оплату праці Кравченко Т.О. 
205. 28.08 Про безкоштовне розповсюдження збірника «Психологічна готовність шестирічної 
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дитини до школи» 
206. 31.08 Про організацію стажування Єрмака О.П. 
207. 31.08 Про нагородження 
207/1 31.08 Про проведення регіональної конференції «План розвитку сучасної школи…» 
208. 03.09 Про безкоштовне розповсюдження матеріалів обласного семінару-практикуму 

«Формування конкурентоспроможної особистості на уроках  предметів освітньої галузі 
«Технологія» 

209. 04.09 Про перерозподіл посадових обов’язків  
210. 04.09 Про планування бюджету інституту на 2010 р. 
211. 04.09 Про продовження дії наказу ПОІППО від 25.05.09 «Про роботу курсів підвищення 

кваліфікації у червні-липні 2009 р.» 
212. 08.09 Про зарахування слухачів КПК 
213. 08.09 Про випуск слухачів КПК 
214. 08.09 Про передачу літератури 
215. 09.09 Про випуск слухачів КПК 
216. 10.09 Про випуск слухачів КПК 
217. 10.09 Про організацію стажування 
218. 11.09 Про випуск слухачів КПК 
219. 14.09 Про заходи ПОІППО щодо виконання регіональної програми розвитку психологічної 

служби системи освіти Полтавської області до 2012 р. 
220. 14.09 Про проведення спільно з ПДПУ міжнародної науково-практичної конференції 

«Інновації в педагогічній освіті європейського простору» 
221. 15.09 Про зарахування слухачів КПК 
222. 15.09 Про випуск слухачів КПК 
223. 15.09 Про організацію стажування 
224. 16.09 Про випуск слухачів КПК 
225. 18.09 Про використання службового транспорту 
226. 21.09 Про випуск слухачів КПК 
227. 22.09 Про зарахування слухачів КПК 
228. 22.09 Про випуск слухачів КПК 
229. 22.09 Про проведення моніторингового дослідження щодо ставлення молоді та ін. категорій 

населення до реформ у галузі освіти у Полтавській області 
230. 23.09 Про вручення грошових винагород учням-переможцям ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 
231. 23.09 Про організацію стажування Лаптєвої Г.О. 
232. 23.09 архів 
233. 23.09 архів 
234. 28.09 Про відрахування слухачів КПК керівників гуртків позашкільних закладів 
235. 28.09 Про випуск слухачів КПК 
236. 29.09 Про проведення заходів присвячених відзначенню професійного свята Дня працівника 

освіти 
237. 30.09 Про випуск слухачів КПК 
238. 30.09 Про організацію стажування 
239. 30.09 Про відрахування слухачів КПК педагогічних працівників Яхницької СЗШІ 

(дистанційна форма) 
240. 01.10 Про випуск слухачів КПК 
241. 02.10 Про виконання обов’язків ректора 
242. 05.10 Про організацію стажування 
243. 06.10 Про випуск слухачів КПК 
244. 06.10 Про зарахування слухачів КПК 
245. 06.10 Про організацію стажування 
246. 06.10 Про проведення XIV математичних змагань ім. М.В.Остроградського 
247. 06.10 Про організацію стажування 
248. 08.10 Про відрахування слухачів КПК керівників гуртків шкіл (дистанційна форма) 
249. 08.10 Про проведення пілотного моніторингу новостворених підручників з предметів 
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інваріантної частини навчальних планів для 9 кл. 
250. 08.10 Про оплату праці 
251. 08.10 Про організацію стажування 
252. 09.10 Про використання службового транспорту 
253. 12.10 Про проведення семінару учасників обласної Школи пед. майстерності Ш. Амонашвілі 
254. 12.10 Про випуск слухачів КПК 
255. 12.10 Про відрахування слухачів КПК 
256. 13.10 Про випуск слухачів КПК 
257. 13.10 Про проведення підготовчих курсів для учасників ЗНО у 2010 р. 
258. 14.10 Про вручення грошових винагород учням 
258/1 14.10 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад у 2009-2010 н.р. 
259. 14.10 Про випуск слухачів КПК 
259/1 14.10 Про поселення учасників семінару завідуючих Р(М)МК 
260. 15.10 Про організацію стажування 
261. 16.10 Про відрахування слухачів КПК учителів початкових класів (дистанційна форма) 
262. 16.10 Про ЗНО навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до ВНЗ України у 

2010 р. 
263. 19.10 Про випуск слухачів КПК 
264. 20.10 Про випуск слухачів КПК 
265. 20.10 Про зарахування слухачів КПК 
266. 20.10 Про початок опалювального сезону  
267. 22.10 Про організацію навчання незалежних експертів щодо виконання експертизи рукописів 

підручників, що подаються на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для 
учнів 10 кл. ЗНЗ 

268. 23.10 Про нагородження 
269. 23.10 Про випуск слухачів КПК 
270. 23.10 Про організацію стажування Матюшової С.В. 
271. 23.10 Про організацію стажування Печериці Т.І., Жук М.Д. 
272. 26.10 Про безкоштовне розповсюдження збірки «Музичне краєзнавство Полтавщини: від 

витоків до сьогодення» 
273. 26.10 Про організацію стажування Сьомик О.Б. 
274. 27.10 Про створення приймальної комісії 
275. 27.10 Про випуск слухачів КПК 
276. 27.10 Про зарахування слухачів КПК 
277. 27.10 Про збільшення норм витрат паливно-мастильних матеріалів для автомобілів інституту 
278. 27.10 Про відрахування слухачів КПК вчителів природничих дисциплін (дистанційна форма) 
279. 28.10 Про випуск слухачів КПК 
280. 28.10 Про організацію стажування Разінькової Н.І., Іващенко Т.М., Окари А.М. 
281. 29.10 Про підведення підсумків ПОІППО за 2009 р. та планування на 2010 р. 
282. 30.10 Про тимчасове призупинення навчального процесу у ПОІППО 
283. 03.11 Про затвердження методики діяльності обласної СДГ 
284. 04.11 Про зарахування слухачів КПК 
285. 04.11 Про затвердження плану заходів на 2010-2015 рр. щодо зміцнення матеріально-

технічної бази бібліотек, створення умов для збереження Державного бібліотечного 
фонду, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості 

286. 04.11 Про участь ПОІППО та ЗНЗ області у виставці-презентації МОН України «Інноватика 
в освіті України» 

287. 04.11 Про організацію стажування Бойко Н.В. 
288. 09.11 Про оплату праці 
289. 09.11 Про затвердження методик М 8_2, М 8_3, М 8_4. 
290. 12.11 Про участь у міжнародній конференції в рамках українсько-нідерландського проекту 

«Громадські платформи освітніх реформ в Україні» 26 листопада 2009 р. 
291. 16.11 Про проведення обласного семінару «Застосування проектного підходу в реалізації 

завдань Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному»серед молоді 
України щодо здорового способу життя» 



 119

292. 16.11 Про затвердження плану заходів щодо захисту дітей та молоді від негативних 
інформаційних впливів 

293. 17.11 Про зарахування слухачів КПК 
294. 19.11 Про підсумки роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління 

адаптивною школою: здобутки і перспективи» 
295. 23.11 Про відновлення навчального процесу на КПК педагогічних працівників області в 

ПОІППО 
296. 25.11 Про участь ПОІППО у виставці-презентації МОН України «Інноватика в освіті 

України» 2-4 грудня 2009 р. 
297. 27.11 Про відрахування слухачів КПК вчителів «Художньої культури» (дистанційна форма) 
298. 27.11 Про виконання обов’язків ректора інституту 
299. 27.11 Про нагородження Зірки Ю.С. 
300. 27.11 Про роботу прибиральниць у вихідний день 
301. 27.11 Про організацію стажування Ярошенко В.І. та Лущенко Т.М. 
302. 27.11 Про проведення річної інвентаризації бухгалтерії ПОІППО 
303. 28.11 Про випуск слухачів КПК 
304. 30.11 Про зарахування слухачів КПК 
305. 02.12 Про проведення обласної інструктивно-методичної наради для практичних психологів, 

соціальних педагогів професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ І-ІІ р.а., закладів 
інтернатного типу 

306. 02.12 Про затвердження графіку роботи сторожів інституту 
307. 03.12 Про підготовку матеріалів для щомісячного електронного Інформаційного бюлетеня з 

євро інтеграційних питань 
308. 04.12 Про внесення змін до штатного розпису ПОІППО 
309. 04.12 Про нагородження 
310. 04.12 Про випуск слухачів КПК 
311. 04.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 
312. 07.12 Про призначення робочого місця методиста відділу роботи з персоналом Чупрікової 

Л.А. 
313. 07.12 Про проведення педагогічної конференції «Правоосвітня та виховна роботі в школі: 

стан та перспективи» 
314. 07.12 Про розповсюдження навчально-методичної літератури 
315. 08.12 Про зарахування слухачів КПК 
316. 08.12 Про засідання редакційної колегії журналу «Постметодика» 
317. 08.12 Про відрахування слухачів КПК вчителів «Художньої культури» та майстрів 

виробничого навчання та викладачів загально-технічних та спец. дисциплін ПТНЗ 
318. 09.12 Про роботу КПК у 2010 р. 
319. 09.12 Про випуск слухачів КПК 
320. 11.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 
320/1 11.12 Про випуск слухачів КПК 

321. 15.12 Про участь працівників інституту в роботі конгресу української інтелігенції 
   
321/1 

15.12 Про коригування норм витрат паливно-мастильних матеріалів 

322. 15.12 Щодо графіків роботи сторожів інституту, внесення змін та доповнень до 
колективного договору 

322/1 15.12 Про зарахування слухачів КПК 
323. 17.12 Про порядок підготовки матеріалів до щорічних доповідей ГУОН 
324. 17.12 Про підготовку спільного проекту ПОІППО та ЗМІ з надання методистами інституту 

населенню області фахової експертної інформації з актуальних освітніх питань 
325. 18.12 Про оплату праці в листопаді 
326. 18.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 
327. 18.12 Про випуск слухачів КПК 
328. 21.12 Про організацію стажування Рудич О.О. 
329. 21.12 Про оплату праці у грудні 
330. 21.12 Про затвердження Положення про встановлення надбавок та доплат працівникам 



 120

ПОІППО та гуртожитку 
331. 23.12 Про випуск слухачів КПК 
332. 25.12 Про виконання обов’язків секретаря оргкомітету учнівських олімпіад 
333. 25.12 Про організаційно-методичну діяльність із проведення апробації навчальної літератури 

для ЗНЗ у 2009/2010-2010/2011 н.р. 
334. 25.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 
334/1 25.12 Про відрахування слухачів КПК 

335. 26.12 Про випуск слухачів КПК 
336. 28.12 Про перенесення робочих днів у 2010 р. 
337. 30.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 05.01.2010 р. 
338. 30.12 Про роботу прибиральниць у вихідний день 09.01.2010 р. 
339. 30.12 Про участь працівників ПОІППО у літературному святі 

6. Участь працівників ПОІППО у роботі Всеукраїнських і міжнародних конференцій і 
семінарів. (Шарлай Т.В.) 
 

Підрозділ, учасник  Назва конференції, семінару Місце 
проведення 

Дата 
проведення 

Форма і 
результати участі 

ПОІППО 
Кафедра педагогічної майстерності 

Білик Н.І. Всеукр. круглий стіл 
«Проектування регіональних 

моделей підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників» 

м. Полтава 27.03.09 Доповідь, 
публікація 

 МНПК 
«Спадщина видатних педагогів 
Полтавщини в міжнародному 

освітньому просторі» 

м. Полтава 12–13.03.09 Виступ 

 ВНПК 
«Проблеми підготовки вчителів 
до викладання інтегрованих 
курсів та їх навчально-
методичне забезпечення» 

м. Полтава 9.04.09 Виступ 

 ВНПК 
«Управління інноваційною 

діяльністю в умовах сучасного 
навчального закладу» 

 

м. Кременчук 23-24.04.09 Доповідь 

 Всеукр. читання з гуманної 
педагогіки «Гуманізація 
освітнього середовища в 
сучасному навчальному 

закладі» 
 

м. Запоріжжя 15-17.05.09 Виступ 

 ВНК 
«Розвиток післядипломної 

педагогічної освіти в Україні: 
стан, проблеми, перспективи»

 

м. Київ 18.05.09 
 

Виступ 

 МНПК 
«Методика викладання 

природничих дисциплін у 
вищій і середній школі. ХVI 

м. Полтава 25-26.06.09 Виступ 
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КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ»

 IVМНПК 
по гуманній педагогіці 

м. Южний 
Одеської 
області 

21-30.07.09 
 

Презентація 

 Х Міжн. Тиждень освіти 
дорослих в Україні під девізом 
«Освіта для дорослих сучасної 

родини» 

МОН України 
Київ –

Переяслав-
Хмельницький 

– Чернігів – 
Батурин – 

Немішаєво – 
Київ 

11-17. 09.09 Доповідь 
Виступ 

Презентація 

 МНПК 
«Інновації в педагогічній освіті 

європейського простору» 
 

м. Полтава 27-28.09.09 Виступ 

 ВНПК 
«Управління адаптивною 
школою: здобутки та 

перспективи» 
 

м. Полтава 21-22.10.09 Виступ. публікація

 МНПК 
«Теоретико-методологічні 

засади моделювання навчально
виховних систем у педагогічних

закладах освіти» 
 

м. Полтава 28-29.10.09 Доповідь 

Новак О.О. ВНПС 
«Система розвивального 

навчання Ельконіна-Давидова 
як засіб досягнення головної 
мети української системи 

освіти» 

м. Харків, 
ХОНМІБО 

3-4.03.09 Виступ 

 Круглий  стіл всеукраїнського 
рівня «Проектування 
регіональних моделей 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників» 

м. Полтава 27.03.09 Виступ 

Литвинюк Л.В. ВНПК 
“Новітня стратегія розвитку 

освіти в умовах 
громадянського суспільства” 

м.Севастополь 
Севастопольськ

ий Центр 
професійно-

технічної освіти

25-26.06.09 Виступ 

 Всеукраїнський круглий стіл 
“Проектування регіональних 

моделей підвищення 
кваліфікації педагогічних 

працівників” 

м. Полтава 27.03.09 
 

Виступ 

Стрельніков В.Ю. МНМК 
«Індивідуалізація навчального 

процесу на шляху 
європейської інтеграції вищої 

освіти України» 

м. Полтава 26-27.03.09 Виступ, 
публікація 
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 ІІ МНПК 
«Новітні медико-психолого-

педагогічні технології 
діагностики, запобігання і 
подолання мовленнєвих 

розладів» 

м. Полтава 1-2.10.09 Виступ, 
публікація 

 МНПК 
“Інновації у педагогічній освіті 

європейського простору” 

м. Полтава 27-28.09.09 Виступ 

 ВНПК 
“Проблеми забезпечення 

якості вищої освіти України в 
умовах інтеграції до 
Болонського процесу” 

м. Київ 3-5.11.09 Виступ, 
публікація 

 IV МНПК 
“Вища освіта України у 
контексті інтеграції до 

європейського освітнього 
простору” 

м. Київ 26-28.11.09 Виступ, 
публікація 

Моргун В.Ф. Вторые всероссийские 
педагогические чтения (с 
международным участием), 
посвященные творческому 
наследию академика РАО 
Людмилы Ивановны 

Новиковой 

г. Владимир 12-16 10.09 Виступ, 
публікація 

 МНПК 
Психология общения ХХІ век: 

10 лет развития 

г. Москва 8-10.10.09 Виступ, 
публікація 

 ВНПС 
«Психолого-педагогічні 
проблеми творчого та 
духовного розвитку 

особистості в сучасному 
освітньому просторі» 

м. Полтава 5-6.11.09 Виступ, 
публікація 

Гарічева Н.О. ВНПК 
«Управління адаптивною 
школою: здобутки та 

перспективи» 

м. Полтава 21-22 .10.09 Виступ 

Кафедра філософії та економіки освіти 

Клепко С.Ф. Семінар «Інноваційний 
розвиток шкіл у системі освіти 

Нідерландів» 

м. Утрехт, 
Нідерланди 

10-22 
травня 

Навчальний візит, 
публікація у 

«ПМ» 
 VI МК «Розвиток демократії та 

демократична освіта в 
Україні» 

м. Київ 21-23 
травня 

Доповідь, 
публікація 

 II Міжнародний освітній 
Форум «Артеківські діалоги» 

Міжнародний 
дитячий центр 

«Артек» 

17-20 
вересня 

Доповідь, 
презентація, 
публікація 

 МРК «План розвитку сучасної 
школи: діалог, менеджмент, 

педагогіка» 

м. Полтава 21-22 
вересня 

Доповідь, 
презентація 
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 IV МНПК «Інновації в 
педагогічній освіті 

європейського простору», 
присвячена пам’яті акад. 
Д.О.Тхоржевського 

м. Полтава, 
ПДПУ 

27-28 
вересня 

Доповідь, 
презентація 

 

 X міжнародна науково-
практична конференція 

«Освіта і доля нації: 
Антикризовий потенціал 
освіти й виховання» 

м. Харків 2-3 жовтня Доповідь, 
презентація 

 

 Семінар «Роль освіти в 
європейській інтеграції» 

Баден-
Вюртемберг, 
Німеччина 

10-19 
жовтня 

Навчальний візит

 Національна конференція 
«Стратегічне планування 
розвитку сучасної школи: 

діалог, менеджмент, 
педагогіка» 

м. Київ 26 
листопада 

Доповідь, 
презентація 
діяльності 
полтавської 
платформи 

освітніх реформ 
Шейко С.В. ВНПК  «Перспективи 

правового та суспільно-
економічного розвитку 

України в умовах 
Євроінтеграції та 
комп’ютеризації», 

Полтава, 
ПІБ МНТУ 

22-23 квітня Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

 ВНПК «Актуальні проблеми 
фінансів, обліку та аудиту» 

Полтава, 
ПДАА 

10-12 
вересня 

Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

 НПК професорсько-
викладацького складу 

Полтавської державної аграрної 
академії за підсумками науково 

– дослідної роботи за 2008 р. 

Полтава, 
ПДАА 

22-23 квітня 
 

Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

Сиротенко Г.О. МНПК: «Моделі 
інноваційного розвитку 12- 

річної школи» 

м. Київ 28-30 
жовтня 

Участь у роботі 
експертного 
семінару 

Нічуговська Л.І. МНМК «Індивідуалізація 
навчального процесу на шляху 
європейської інтеграції вищої 

освіти України» 

м. Полтава 26-27 
березня 

Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

 МНМК „Проблеми 
математичної освіти” 

м. Черкаси 7-9 квітня, 
16-18 квітня 

Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

 Третя МНМК «Евристичне 
навчання математики» 

м. Донецьк 1-3 жовтня Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

Гетало В.П. МНПК «Маркетинг, 
менеджмент, бізнес: сучасний 
стан та перспективи взаємодії»

м. Харків 12 
листопада 

Доповідь,  
публікація 
матеріалів 

Нічуговська Л.І., 
Сиротенко Г.О., 
Бондар Т.О. 

 

Національна конференція по 
проекту «Громадські 

платформи освітніх реформ в 
Україні» з теми: «Стратегічне 
планування розвитку сучасної 

м.Київ 26 
листопада 

Участь у роботі 
секцій 
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школи: діалог, менеджмент, 
педагогіка» 

Бондар Т.О ХХІ Читання, присвячені пам'яті 
засновника Львівсько-

Варшавської філософської 
школи К.Твардовського, на тему 

"Особистісні цінності і 
переконання філософа та 

історико-філософський процес"

м. Львів, 
Національний 
університет 
“Львівська 
Політехніка” 

11-12 
лютого 2009 

року 

Виступ, 
публікація 

 ВНТК «Ірраціональне 
підґрунтя раціональності» 

м. Полтава, 
ПДПУ імені 
В.Г.Короленка

8-9 квітня 
2009 року 

Виступ, 
публікація 

 ІV Міжнародний колоквіум 
«Європейський вимір 
української освіти» 

м. Львів 8 травня Виступ, участь у 
роботі круглого 

столу 
Кафедра менеджменту освіти 

Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Постійно-діючий семінар 
«Мистецтво управлінської 

діяльності і лідерство в освіті»

Карлівка 30.01.09 Тренери, посібник 
матеріалів 

постійно діючих 
семінарів для 
керівників ЗНЗ 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В., 

Гавриш Р.Л. 

Тренінг для експертів з метою 
розвитку аналітично-
експертного потенціалу 
громадських платформ 

«Підготовка конвенцій та 
діалог з органами влади та 
громадськістю» (підтема 
«Планування розвитку 

школи») 

ПОІППО 27-28.02.09 Організатор, 
фасилітатор, 
фасилітатор 

Королюк С.В., 
Зелюк В.В. 

Міжнародна науково-
практична конференція 

«Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» 

Сумський 
ОІППО 

18-19.03.09 Виступ, 
доповідь, 

тези ВАК-стаття 

Королюк С.В. Навчально-практичний 
семінар «Розробка та 
впровадження курсів з 

інклюзивної освіти у закладах 
педагогічної освіти: 

канадський та український 
досвід» (в рамках канадсько-

українського проекту 
«Інклюзивна освіта для дітей з 

особливими потребами в 
Україні») 

Львів-
Брюховичі 

02-05.03.09 Учасник-експерт 
по впровадженню 

модулю 
«Організація 
діяльності 
інклюзивних 

шкіл»рекомендації 
щодо форми 
впровадження 

курсу 
«Інклюзивна 

освіта» в системі 
ППО 

Водолазська Т.В., 
Васильєв В.Д. 

Обласний семінар заступників 
з виховної роботи «Оновлення 
виховного процесу в сучасній 
школі у світлі особистісно-
орієнтованої педагогіки» 

Державна 
спеціалізована 
художня школа-
інтернат І-ІІІ 
ступенів 

«Колегіум 
мистецтв у 

25.03.09 Учасники 
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Опішні» 

Королюк С.В., 
Гавриш Р.Л., 

Водолазська Т.В. 

Тренінг для експертів 
«Оцінювання як поліпшення 
роботи школи»(заняття друге)

ПОІППО 27-28.03.09 Експерти 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В., 
Васильєв В.Д. 

Семінар для заступників 
директорів з виховної роботи 

«Виховання здорового способу 
життя в сім’ї школі» 

Гімназія 
«Здоров’я», 
м. Полтава 

31.03.09 Учасники 

Королюк С.В. Круглий стіл «Проектування 
регіональних моделей 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників» 

ПОІППО 27.02.09 Учасник 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Проблеми підготовки 
вчителів до викладання 
інтегрованих курсів та їх 
навчально-методичне 

забезпечення» 

ПОІППО 9.04.09 Учасники, 
доповідь, стаття 

Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Семінар-практикум для 
директорів (постійно-діючий 

семінар) «Мистецтво 
управлінської діяльності і 

лідерство в освіті» 

Решетилівська 
ЗОШ І ступенів

10.04.09 Тренери, 
рекомендації, 
посібник 
матеріалів 

постійно діючих 
семінарів для 
керівників ЗНЗ 

Водолазська Т.В., 
Гавриш Р.Л. 

Тренінг «Написання 
проектів»(Регіональний онд 

«Рівне. Європейський вибір») 

Полтава, 
інститут 

економіки і 
права 

11.12.04.09 Учасники, 
сертифікати 

Королюк С.В, Засідання-семінар АКШУ з 
теми «Розвиток науково-

дослідної культури директора 
школи» 

Київ, Будинок 
учителя 

10.04.09 Доповідь 

Гавриш Р.Л., 
Водолазська Т.В. 

Міський семінар директорів 
ЗНЗ «Вплив організаційної 
культури на ефективність 
діяльності навчального 

закладу» 

м. Кременчук, 
ЗОШ № 19 

14.04.09 Виступи, 
публікація 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В. 

Постійно-діючий семінар 
«Проектно-цільовий підхід до 

управління школою» 

Абрамівська 
ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

Машівського 
району 

23.04.09 Доповіді 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Управління інноваційною 
діяльністю в умовах сучасного 

навчального закладу» 

м. Кременчук, 
ліцей № 4 

24.04.09 Виступ 

Королюк С.В., 
Водолазська Т.В., 

Гавриш Р.Л. 

Навчально-практичний тренінг 
«Створення та розвиток 

громадсько-активної школи» 

м. Миргород, 
ЗОШ № 1 

13-14.05.09 Тренер, 
тренер, 
учасник 
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Королюк С.В., 
Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 

Водолазська Т.В. 

Навчально-практичний тренінг 
«Створення та розвиток ГАШ»

м. Трускавець 9-12.06.09 Тренер, 
учасник, 
учасник, 
учасник 

Водолазська Т.В. Семінар «Самоврядування для 
сільських середовищ» 

м. Львів липень Учасник 

Водолазська Т.В. Навчальний візит до Польщі в 
рамках польсько-українського 
проекту «Самоврядування для 

сільських середовищ» 

Польща, 
м. Клодава 

17-28.09.09 Учасник 

Гавриш Р.Л. Міжнародна регіональна 
конференція «План розвитку 

сучасної школи: діалог, 
менеджмент, педагогіка» 

м. Полтава 21-22.09.09 Фасилітатор, 
доповідь 

Резніченко З.В. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Інноваціївпедагогічній освіті 
європейського простору» 

м. Полтава 27-28.09.09 Доповідь 

Гавриш Р.Л. Семінар тренінг «Міжнародні 
стандарти якості діяльності 

ГАШ» 

м. Львів 7-9.10.09 Учасник 

Зелюк В.В., 
Гавриш Р.Л., 

Водолазська Т.В., 
Королюк С.В., 
Резніченко З.В., 
Павленко В.І., 
Гарічева Н.О. 

Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Управління адаптивною 
школою: здобутки та 

перспективи» 

м. Полтава 21-22.10.09 Доповідь, публ. 
Доповідь, публ. 
Доповідь, публ. 
Публікація 

Учасник, публік. 
Учасник ,публік. 
Учасник, публік 

Водолазська Т.В. 
 

Семінар для керівників ДНЗ 
«Менеджмент керівників 

ДНЗ» 
 

м. Івано-
Франківськ 

27-29.10.09 Тренер 

Резніченко З.В. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Теоретико-методологічні 
засади моделювання 

навчально-виховних систем у 
педагогічних закладах освіти»

м. Полтава 28-29.10.09 Доповідь 

Резніченко З.В. Регіональний науково-
практичний семінар 

«Психолого-педагогічні 
аспекти професійної 

підготовки молоді в регіоні» 

м. Полтава 3-6.11.09 доповідь 

Кафедра методики змісту освіти 
Пашко Л.Ф. Міжнародна науково-

методична конференція 
«Полтавська битва 1709 року в 
історичній долі України, Росії, 

Швеції та інших держав» 

м. Полтава 
ПДПУ 

11–12.06.09. Стаття 

 Методика викладання 
природничих дисциплін у 
вищій і середній школі 

м. Полтава 2009 Стаття 
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 Міжнародна науково-
практична конференція 

«Інновації в педагогічній освіті 
європейського простору» 

м. Полтава 27 –28.09.09 Стаття 

 Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Управління адаптивною 
школою: здобутки і 

перспективи» 

м. Полтава 21–22.10.09. Стаття 

 Міжнародна науково-
практична конференція 

«Спадщина видатних педагогів 
Полтавщини в міжнародному 

освітньому просторі» 

м. Полтава 2009 Стаття 

Корягіна Н.В. V Міжнародна науково-
практична конференція 

„Наступність у діяльності 
загальноосвітньої та 
професійної школи в 
профільному навчанні” 

м. Донецьк 
ІПО ІПП УМО

27–28.01.09. Публікація статті 

 Міжнародна науково-
практична конференція 

«Спадщина видатних педагогів 
Полтавщини в міжнародному 

освітньому просторі» 

Полтава ПДПУ 12–13.03.09. Публікація статті 

Пашко Л.Ф., 
Корягіна Н.В. 

Зональний постійно діючий 
науково-методичний семінар 

«Формування ключових 
життєвих компетентностей у 
процесі профільного навчання 
в загальноосвітніх навчальних 

закладах області» 

С.м.т. Нові 
Санжари 

24.04.09 Доповідь 

Гуз К. Ж. Проблеми підготовки вчителів 
до викладання інтегрованих 
курсів та їх навчально-
методичне забезпечення 

м. Полтава 9.04.09 Організація 
проведення, 
підготовка 

рекомендацій 
 

Ільченко В.Р., 
Ільченко О.Г. 

Проблеми підготовки вчителів 
до викладання інтегрованих 
курсів та їх навчально-
методичне забезпечення 

м. Полтава 9.04.09 Організація 
проведення, 
підготовка 

рекомендацій 
 

Коваленко О.П. 
 

Всеукраїнська науково-
практична  конференція до дня 
народження О.П.Довженка 
"Патріотизм українського 

народу у творчості олександра 
Довженка 

м. Харків 9.09.09 Виступ на 
пленарному 
засідання 

"Довженко і 
Полтавщина" 

 Всеукраїнський науково-
методичний 

семінар"Особливості  змістового 
та методичного забезпечення 
профільного навчання з 

української мови і літератури" 

м. Київ 16.09.09 Виступ в 
обговоренні 
проблеми 

 Всеукраїнський науково-
методичний семінар 

м. Чернівці 27-29.10.09 Виступ в 
обговоренні 
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"Особливості організації 
двомовного вивчення окремих 
предметів у ЗНЗ з навчанням 
мовами національних меншин" 

проблеми 

 Всеукраїнські Чернігівські 
зустрічі з переможцями все 

ук раїнського конкурсу "Учитель 
року 

м. Чернігів 6-9.07.09 Обмін досвідом 
роботи з проблеми 
упровадження 
передових 
педагогічних 
технологій 

 Обласна наукова конференція 
"Проблеми сучасної філології: 
лінгвістика, літературознавство, 

лінгводидактика 

м. Полтава травень Матеріали у збірці 
наукових праць 

ПДПУ 

Гелеверя Р.О. Міжнародна конференція 
«Русский язык в 

поликультурном мире» 

м. Ялта 06-09.06.09 Виступ «круглий 
стіл», 

трансформація 
досвіду 

словесників 
Полтавщини 

 Обласна конференція «Великий 
син двох народів», присвячена 
200-річчю від дня народження 

М.В.Гоголя 

ВПТУ 
м. Полтави 

23.03.09 Виступ, тези до 
матеріалів 
збірника 

конференції 
 Обласна конференція «Дитина 

читає» 
Комсомольська 

гімназія 
ім. В.О. Нижни

ченка 

16.10.09 Виступ, 
поширення 
кращого 

педагогічного та 
бібліотечного  
досвіду з 

формування 
широкої читацької 
культури школярів

 Всеукраїнська конференція 
«М.В. Гоголь: витоки 

творчості» 

м. Полтава 
ПДПУ 

Квітень Участь у 
секційному 
засіданні 

«Вивчення 
творчості М.В. 

Гоголя у школі та 
ВНЗ» 

Єрмак О.П. Всеукраїнська наукова 
конференція «Постать 

Симона Петлюри в історії та 
національній пам’яті» 

м. Полтава 20-22.05.09 Виступ, публікація

 Полтавська битва 1709 року в 
історичній долі України, 
Росії, Швеції та інших 

держав» 

м. Полтава 11-12.06.09 Виступ, публікація

 Полтавська битва: військово-
історичний аспект: 

Регіональне засідання 
«Круглого столу» 

м. Полтава 22.04.09 Виступ, публікація

Чирка В.В. Всеукраїнський науково-
методичний 

м. Тернопіль 23-25.09.09 Виступ на 
круглому столі; 
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семінар"Особливості змістового 
та методичного забезпечення 
профільного навчання з 
зарубіжної літератури" 

презентація 
матеріалів 

«Гоголь. 200» 

 Міжнародна наукова 
конференція «Микола Гоголь: 

витоки творчості» 

м. Полтава 10-11.03.09 Виступ на 
секційному 
засіданні. 

«Вивчення 
творчості Гоголя у 
школі та ВНЗ» 

 Регіональна науково-практична 
конференція «Гоголівські 

читання»; 

м. Полтава 
Полтавський 
літературно-
методичний 
музей В.Г. 
Короленка 

24.03.09 Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

«Роль духовної 
спадщини М. 

Гогля в 
гармонізації 
особистості» 

 Науково-практична конференція 
для викладачів ПТУ «Великий 

син двох народів» 

м. Полтава 
Полтавське 

ВПУ імені А.О. 
Чепіги НМЦ 

ПТО 

25.03.09 Спецвипуск 
(публікація) 

Центр педагогічних  інновацій та інформації 
Сиротенко Г.О. 
Мартинець О.М. 
Іщенко Л.М 

Міжнародна регіональна 
конференція: 

«План розвитку сучасної 
школи: «діалог, менеджмент, 

педагогіка» 

м.Полтава 21-22.09.09 Виступ, 
презентація 

Сиротенко Г.О. 
 

Міжнародна науково-практична 
конференція: 

«Моделі інноваційного розвитку 12-
школи» 

м. Київ 28-30.10.09 Виступ, участь у 
роботі 

експертного 
семінару 

Сиротенко Г.О. 
Іщенко Л.М 

Національна конференція: 
«Планування розвитку 
сучасної школи: «діалог, 
менеджмент, педагогіка» 

м. Київ 26.11.09 Виступ, 
презентація 

Сиротенко Г.О. 
 

Міжнародні наукові читання:
Інтернаціоналізація засобів 
формування особистості 
вчителя в контексті 
Болонських реформ» 

м. Полтава 15-16.12.09 Виступ 

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
Сухенко Я.В. Міжнародній науково-

практичній конференції 
«Психолого-педагогічний 

супровід фахового зростання 
особистості у системі 

неперервної професійної 
освіти» 

УМО, 24.04.09  

 Всеукраїнському науково-
практичному семінарі 

«Психолого-педагогічні 
проблеми творчого та 

ПДПУ, 5 – 6.11.09  
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духовного розвитку 
особистості в сучасному 
освітньому просторі» 

Муліка К.М. Всеукраїнська науково-
практична конференція 
Інструктивно-методична 

нарада керівників обласних 
психологічних служб 

«Психологічна служба ВНЗ: 
досвід та перспективи 

розвитку» 

м. Запоріжжя 19-20.0509 Виступ «Про 
діяльність 

психологічної 
служби у ВНЗ I-II 
р.а. Полтавської 

області» 

 Всеукраїнський науково-
практичний семінар керівників 
обласних психологічних служб 

«Психологічний супровід 
сільської школи» 

м. Суми 
(управління 
освіти і науки 
облдержадмініс

трації) 

20-21.10.09 Участь у  
всеукраїнському 
експерименті 

«Організаційні 
моделі діяльності 
психологічної 
служби системи 
освіти» (смт. 
Решетилівка) 

Лук’яненко Н.О. Міжнародна науково-
практична конференція 

«Теоретико-методологічні 
засади моделювання 

навчально-виховних систем у 
педагогічних закладах освіти»

ПДПУ імені 
В.Г.Короленка

28-29.10.09  

Лук’яненко Н.О. Всеукраїнський науково-
практичний семінар 

«Психолого-педагогічні 
проблеми творчого та 
духовного розвитку 

особистості в сучасному 
освітньому просторі» 

ПДПУ імені 
В.Г.Короленка

5-6.11.09 Виступ 
«Психологічні 
умови вибору 
профілю 
навчання 

випускниками 
основної школи.»

Відділ гуманітарних дисциплін 
Міщенко І.О. 

 
ВНПК 

«Громадянське виховання. 
Сучасні аспекти розвитку». 

м. Київ 4.12.09 Доповідь 

Цехановська В.О. 
 

Міжнародна регіональна 
конференція "План розвитку 
сучасної школи: діалог, 
менеджмент, педагогіка" 

м.Полтава 21-22.09.09 Фасилітатор 

Коваленко О.П. 
 

Всеукраїнська науково-
практична  конференція до дня 
народження О.П.Довженка 
"Патріотизм українського 

народу у творчості олександра 
Довженка 

м.Харків 9. 09.09 Виступ на 
пленарному 
засідання 

"Довженко і 
Полтавщина" 

 Всеукраїнський науково-
методичний 

семінар"Особливості  змістового 
та методичного забезпечення 
профільного навчання з 

української мови і літератури" 

м.Київ 16. 09.09 Виступ в 
обговоренні 
проблеми 
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 Всеукраїнський науково-
методичний семінар 

"Особливості організації 
двомовного вивчення окремих 
предметів у ЗНЗ з навчанням 
мовами національних меншин"

м.Чернівці 27-29.10.09 Виступ в 
обговоренні 
проблеми 

 Всеукраїнські Чернігівські 
зустрічі з переможцями все 
ук раїнського конкурсу 

"Учитель року 

м.Чернігів 6-9.07.09 Обмін досвідом 
роботи з проблеми 
упровадження 
передових 
педагогічних 
технологій 

 Обласна наукова конференція 
"Проблеми сучасної 
філології:лінгвістика, 
літературознавство, 
лінгводидактика 

м.Полтава травень Матеріали у збірці 
наукових праць 

ПДПУ 

Чирка В.В. 
 

Міжнародна  наукова 
конференція "Микола Гоголь: 

витоки творчості" 

м.Полтава 10-11.03.09 Виступ на 
секційному 

засіданні. Вивчення 
творчості Гоголя у 
школі та ВНЗ. 

Тема виступу "Роль 
духовної спадщини 
М.Гоголя у процесі 

гармонізації 
особистості" 

 Всеукраїнський науково-
методичний 

семінар"Особливості  
змістового та методичного 
забезпечення профільного 
навчання з зарубіжної 

літератури" 

м.Тернопіль 23-25. 09.09 Виступ в 
обговоренні 
проблеми; 
презентація 

видань ПОІППО 
до 200-річного 

ювілею М.Гоголя
 Всеукраїнська нарада з 

актуальних питань викладання 
курсу "Основи християнської 

етики" 

м.Острог 
Рівненської 
області 

13-17. 04.09 Виступ в 
обговоренні 
проблеми 

 Регіональна науково-практична 
конференція "Гоголівські 

читання" 

м.Полтава, 
Полтавський 
літературно-
меморіальний 

музей 
В.Г.Короленка 

24. 03.09 Доповідь на 
пленарному 
засіданні 

"Роль духовної 
спадщини 
М.В. Гоголя 
в гармонізації 
особистості" 

 Науково-практична 
конференція  до 200-річчя 

М.В.Гоголя "Великий син двох 
народів" 

Полтавське 
ВПУ 

ім. А.О.Чепіги 
НМЦ ПТО 

25. 03.09 Доповідь 

Відділ методики виховання 
 

Халецька Л.Л. 
Україно-словацький проект  

«Школа та громадянське 
суспільство» 

Словаччина 1.02-7.02.09 Участь у 
семінарах-
тренінгах 
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 Україно-польський проект 
«Школа тренерів з 

громадянської освіти» 

Польща 16-21.05.09 Участь у 
семінарах-
тренінгах 

 Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Управляння адаптованою 
школою: здобутки і 

перспективи» 

Полтава, 
гімназія №17 

21.10.09 Участь, 
підготовлено 

статтю 

 Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Українські книжки у 

формування толерантності» 

Полтава, 
ПОІППО 

22-23.10.09 Участь 

Кирієнко М.І. Всеукраїнський семінар-
практикум «Про державну 

підсумкову атестацію з фізичної 
культури» 

м.Київ, МОН 
України 

02-03.03.09 Виступ 

 Всеукраїнський семінар-
практикум «Роль предмета  

«Захист вітчизни» у 
патріотичному вихованні 

молоді». 

м.Лозова, 
Харківська обл..

10-13.03.09 Виступ 

Настенко Н.В. Всеукраїнська студентська 
конференція « Виховання 

особистісних якостей майбутніх 
фахівців у системі 

студентського самоврядування»

м. Полтава, 
ПДПУ 

24-25.04.09 Виступ 

Гелеверя Р.О. Міжнародна науково-практична 
конференція «Русский язык в 

поликультурном мире» 

м.Ялта 6-9.06.09 Виступ «Круглий 
стіл» 

Настенко Н.В. Світова практика боротьби з 
корупцією та впровадження її в 
освітній процес навчальних 

закладів» 

м. Київ, Будинок 
вчителя 

9.09.09 Участь 

 Всеукраїнська конференція 
«Система виховання «Пласт»: 
світові традиції, реалії та 

перспективи» 

м. Чернівці, 
ОІППО 

15-16.01.09 Виступ, тези 

 Всеукраїнська конференція 
«Український диво грай» 

м. 
Комсомольськ, 

ЗОШ №1 

14-15.05.09 Виступ 

 Регіональний семінар «Виховна 
система 2Школа-ородина» в 

дії» 

Сорочинська 
школа інтернат  
санаторного 

типу 
Миргородський 
р-н (спільно із 
Харківським 
НПУ ім.. 

Г.Сковороди) 

21. 03.09 Виступ 

Відділ початкової, дошкільної та спеціальної освіти 
Тимошенко Н.П. МНПК 

"Новітні медико-психолого-
педагогічні технології 

діагностики, запобігання і 
подолання мовленнєвих 

м. Полтава 1-2 .10.09 
 

Доповідь 



 133

розладів". 

Пасяда М.І. МНПК "Теоретико-
методологічні засади 

моделювання навчально-
виховних систем у педагогічних 

засадах освіти" 

м. Полтава, 
ПДПУ 

 
 
 

28-29.10.09 
 
 

участь 
 
 
 
 

 Навчально-практичний семінар 
"Розробка та впровадження 
курсів з інклюзивного освіти : 
канадський та український 

досвід" 

м.Львів 2-5.03.09 
 

участь 
 

 Семінар-практикум 
"Організація роботи духовних 

недільних шкіл " 

м.Полтава 2.06.09 участь 

Крилевець М.П. Національна конференція 
"Планування розвитку школи: 
діалог, менеджмент, педагогіка"

м.Київ 26.11.09 участь 

К МНПК "Теоретико-
методологічні засади 

моделювання навчально-
виховних систем у педагогічних 

засадах освіти" 

м.Полтава 28-29.10.09 участь 

Відділ природничих дисциплін 
Кирилюк М.В. Міжнародній конференції 

"Програмне забезпечення в 
освіті і науці 

м. Київ 12-13.05.09  

 ВНПС для методистів 
інформатики ОІППО 

м. Кіровоград 9-12.06.09  

 ВНПС "Сучасні технології 
навчання інформатики" 

м. Донецьк 27-30.10.09  
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7. Список уживаних скорочень 
ВГД   – відділ гуманітарних дисциплін 
ВДПС  – відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
ВМВ   – відділ методики виховання 
ВНПК  – Всеукраїнська науково-практична конференція:  
ВНПС  – Всеукраїнський науково-практичний семінар 
ВПМД  – відділ природничо-математичних дисциплін 
ВС   – Всеукраїнський Семінар 
ДН   – дистанційне навчання 
ДПА   – державна підсумкова атестація 
КМЗО  – кафедра методики і змісту освіти 
КМО   – кафедра менеджменту освіти 
КПМ   – кафедра педагогічної майстерності 
КФіЕО  – кафедра філософії і економіки освіти 
МК   – міжнародна конференція 
ОЗС   – обласний зональний семінар 
ОІМН   – обласна інструктивно-методична нарада 
ОНПК  – обласна науково-практична конференція 
ОЦППСО  – обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
ПК   – підвищення кваліфікації 
ПОІППО  – Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
РК   – регіональна конференція 
СПК   – соціально-психологічна компетентність 
ЦПІІ   – центр педагогічних інновацій та інформації 
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